
 

MESTO NITRA 
 

Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre 

 
Predkladateľ: Marek Hattas, primátor mesta Nitra 

 

Číslo materiálu: 
 

1158/2022  

Názov materiálu: 
 

Návrh Memoranda o spolupráci medzi Nitrianskou komunitnou 
nadáciou a mestom Nitra 

Spracovateľ: Ivona Fraňová- referent pre zahraničné vzťahy a spoluprácu 

Napísal: 
 

Ivona Fraňová- referent pre zahraničné vzťahy a spoluprácu 

Prizvať: 
 

 

 

Dátum rokovania MZ: 
 

21.04.2022 

 

Dátum vyhotovenia: 
 

7.04.2022 

 

 
Návrh na uznesenie: 
 

„na osobitnej strane“ 

 
 

 
Podpis predkladateľa: 
 

 
 

 

 

 

 



Návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
 
p r e r o k o v a l o 
 
Návrh Memoranda o  spolupráci medzi NITRIANSKOU KOMUNITNOU NADÁCIOU a MESTOM 
NITRA (ďalej len „Memorandum“) 
 
S ch v a ľ u j e  
 
uzavretie Memoranda o spolupráci medzi NITRIANSKOU KOMUNITNOU NADÁCIOU 
a MESTOM NITRA 



Dôvodová správa 
 
Mesto Nitra a Nadácia uzatvárajú toto Memorandum za účelom vytvorenia právneho rámca 
pre vzájomné partnerstvo a spoluprácu pri poskytnutí koordinovanej pomoci  a podpore 
odídencom z Ukrajiny z dôvodu vojenského konfliktu. 
 
Návrh na spoluprácu vyplynul v záujme podpory a pomoci odídencom z Ukrajiny z dôvodu 
ochrany  ich života a zdravia, naplnenia základných potrieb, ochrany pred negatívnymi javmi.  
 
Z Memoranda neplynú žiadne finančné povinnosti zo strany Mesta Nitry a obe strany 
Memoranda deklarujú záujem a vôľu k spolupráci pri poskytnutí koordinovanej pomoci  a 
podpore odídencom z Ukrajiny z dôvodu vojenského konfliktu. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                              Memorandum o spolupráci 
uzavreté podľa § 51 a nasl. zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 

predpisov  
(ďalej len „Memorandum“) 

 
uzavreté medzi: 

 
Mesto Nitra 
Sídlo: Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra 
Štatutárny orgán: Marek Hattas, primátor mesta 
IČO : 00 308 307 
(ďalej len „Mesto Nitra“) 

 
a 
 
Nitrianska komunitná nadácia 
Sídlo : Farská 5, 949 01 Nitra 
Štatutárny orgán: Mgr. Ľubica Lachká, správkyňa nadácie 
IČO : 37869281 
 (ďalej len „Nadácia) 

 

(spolu aj ako „Strany Memoranda“) 

 
 

Preambula 
 
 Strany Memoranda v záujme podpory a pomoci odídencom z Ukrajiny z dôvodu 
ochrany  ich života a zdravia, naplnenia základných potrieb, ochrany pred negatívnymi javmi, 
ako aj   v záujme rozvoja spolupráce strán memoranda a koordinovaného prístupu, uzatvárajú 
toto Memorandum. 
 
 

Článok 1 
 

1. Mesto Nitra a Nadácia uzatvárajú toto Memorandum za účelom vytvorenia právneho 
rámca pre vzájomné partnerstvo a spoluprácu pri poskytnutí koordinovanej pomoci  
a podpore odídencom z Ukrajiny z dôvodu vojenského konfliktu.  

2. Mesto Nitra  
a/zabezpečí vhodné priestory a technické zázemie pre zamestnancov a dobrovoľníkov 
Nadácie podieľajúcich sa na  koordinovanej pomoci a poradenstve pre  odídencom 
z Ukrajiny 
b/ zabezpečí pravidelné informovanie o zmenách a odbornú podporu pri realizácii pomoci 
odídencom z Ukrajiny  
 
3. Nadácia 
a/ poskytne odborných zamestnancov pre dobrovoľnú prácu počas víkendov 



b/ poskytne poradenskú a koordinačnú pomoc centru COMIN pri riešení najmä krízových 
situácií v oblasti manažmentu odídencov 
c/bude koordinovať v spolupráci s Mestom Nitra a centrom COMIN fundrasingovú 
kampaň zameranú na pomoc ľuďom z Ukrajiny a to  formou vyhlásenia verejnej zbierky, 
oslovením firemných darcov ako aj  jednotlivcov a  bude túto finančnú pomoc 
transparente a efektívne manažovať  
d/  bude otvorená ďalším formám spolupráce na zabezpečenie podpory a pomoci 
odídencom z Ukrajiny, ktoré vzniknú ako dôsledok vojenského konfliktu na Ukrajine.  

 
 

Článok 2 
 

Strany Memoranda na právnom základe tohto Memoranda dohodnú ďalšie postupy 
a podmienky spolupráce smerujúce k naplneniu účelu tohto Memoranda na základe 
osobitných zmlúv uzatvorených výlučne za podmienky dodržania platných predpisov SR 
a právnych noriem Mesta Nitra. 

 
 

Článok 3 
 

1. Toto Memorandum sa uzatvára na dobu neurčitú, a to odo dňa jeho účinnosti. 
2. Akékoľvek dohody, zmeny alebo doplnky k Memorandu sú pre Strany memoranda 

záväzné len vtedy, ak sú vyhotovené písomne ako obojstranne podpísaný dodatok 
k nemu. 

3. Od Memoranda je možné jednostranne odstúpiť, pokiaľ jedna z jeho strán porušuje 
záväzky z neho vyplývajúce, pričom neučinila nápravu ani po predchádzajúcom 
písomnom upozornení druhou stranou. 

4. Toto Memorandum môže byť tiež ukončené: 
a) písomnou dohodou jeho strán ku dňu uvedenému v dohode, 
b) písomnou výpoveďou niektorej jeho strany, ktorá bude doručená druhej strane, 

pričom pre platnosť výpovede sa nevyžaduje uvedenie dôvodu; výpovedná doba je 
1 kalendárny mesiac a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca 
nasledujúceho po doručení výpovede druhej strane. 

5.  Toto Memorandum podlieha zverejneniu v zmysle zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom 
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov.  

6. Memorandum nadobúda platnosť dňom podpisu oboma jeho stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa ods. 5 tohto článku. 

7. Memorandum je vyhotovené v štyroch rovnopisoch, po dvoch vyhotoveniach pre každú 
Stranu Memoranda. 

 
Nitra,......................... 
 
 
.................................                                                                 ............................................ 
       Marek Hattas                                                                             Mgr. Ľubica Lachká  

        primátor               správkyňa nadácie                                                              


