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MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI 
MEDZI PREŠOVSKÝM SAMOSPRÁVNYM KRAJOM 

A MESTOM PREŠOV 

 

Vychádzajúc z Nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013 a Nariadenia EP a Rady 

(EÚ) č. 1301/2013 zo 17. decembra 2013, ako aj Partnerskej dohody SR na roky 2014 - 2020 z 20. júna 

2014 a z návrhu zákona o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných 

fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Prešovský samosprávny kraj, ako gestor prípravy a 

implementácie Regionálnej integrovanej územnej stratégie (RIÚS) v zmysle Partnerskej dohody SR na 

roky 2014 - 2020) a Mesto Prešov, ako gestor prípravy a implementácie Integrovanej územnej 

stratégie pre udržateľný mestský rozvoj (IÚS-UMR) v zmysle Partnerskej dohody SR na roky 2014 - 

2020 ), ďalej len „Partneri“ prijímajú toto Memorandum o spolupráci medzi Prešovským 

samosprávnym  krajom  a mestom Prešov (ďalej len  „Memorandum“). 

 

Čl. 1 

Predmet Memoranda 

(1) Partneri Memoranda o spolupráci potvrdzujú spoločnú vôľu podieľať sa na príprave a realizácii 

Regionálnej integrovanej územnej stratégie Prešovského kraja (RIÚS PSK) a Integrovanej územnej 

stratégie pre udržateľný mestský rozvoj funkčného územia mesta Prešov (IÚS-UMR), prostredníctvom 

ktorých sa realizuje integrovaná územná investícia podľa čl. 36 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 a 

zaväzujú sa vytvoriť platformu územnej spolupráce s cieľom zvyšovať úroveň hospodárskeho a 

sociálneho rozvoja územia mesta a územia celého samosprávneho kraja.  

 

(2) Partneri Memoranda deklarujú vôľu zabezpečiť spoločnú prípravu a implementáciu RIÚS PSK 

a IÚS-UMR v súlade s princípom partnerstva, a to: 

- vypracovaním jedného spoločného strategického dokumentu „Regionálna integrovaná územná 

stratégia Prešovského kraja“, v rámci ktorého bude Integrovaná územná stratégia udržateľného 

mestského rozvoja daného mestského funkčného územia zapracovaná ako súčasť jednotlivých 

kapitol týkajúcich sa územia RIÚS (formálne a vecne oddelená), pričom UMR sa bude aplikovať pre 

oblasť tzv. funkčného územia mesta Prešov vymedzeného podľa Koncepcie územného rozvoja 

Slovenska 2001 v znení zmien a  doplnkov č.1 KURS 2011 na samosprávy: Bzenov, Drienov, 

Drienovská Nové Ves, Dulová Ves, Fintice, Haniska, Kapušany, Kendice, Kojatice, Kokošovce, 

Ličartovce, Ľubotice, Malý Šariš, Petrovany, Podhradík, Prešov, Rokycany, Ruská Nová Ves, Svinia, 

Teriakovce, Veľký Šariš, Vyšná Šebastová, Záborské, Zlatá Baňa a Župčany, 



  

- ustanovením spoločnej Rady partnerstva pre PSK a  pre mestskú funkčnú oblasť mesta Prešov 

v súlade s platnou a účinnou Metodikou pre prípravu a implementáciu RIÚS PSK a platným a 

účinným Štatútom a rokovacím poriadkom Rady partnerstva pre RIÚS PSK. Pri hlasovaní 

v spoločnej Rade Partnerstva budú jej členovia postupovať tak, aby rešpektovali svoje vzájomné 

potreby, ktoré vyplynú z analýz spracovaných v odborných  poradných skupinách a premietnu sa 

do strategických dokumentov RIÚS PSK a IÚS-UMR.  

 

(3) Partneri Memoranda o spolupráci vyhlasujú, že pri príprave a realizácii stratégie v zmysle tohto 

Memoranda o spolupráci budú zachovávať princíp Partnerstva definovaný v čl. 5 Nariadenia 

Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 a Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 240/2014 

zo 7. januára 2014 o európskom kódexe správania pre partnerstvo v rámci európskych štrukturálnych 

a investičných fondov. 

 

(4)  Prešovský samosprávny kraj a mesto Prešov  v súlade s princípom Partnerstva potvrdia, prípadne 

nominujú partnerov, ktorí budú v spoločnej Rade partnerstva  zastupovať IÚS-UMR a v závislosti od 

vecnej a územnej príslušnosti hlasovať vo veciach týkajúcich sa IÚS-UMR. 

 

(5) Partneri Memoranda o spolupráci vyhlasujú, že pri príprave a realizácii stratégie budú úzko 

spolupracovať prostredníctvom menovaných koordinátorov, spoločných odborných poradných 

skupín a vzájomne sa informovať o všetkých dôležitých skutočnostiach týkajúcich sa prípravy 

a realizácie RIÚS PSK/IÚS-UMR, navzájom sa pozývať na pracovné stretnutia týkajúce sa RIÚS PSK/ 

IÚS-UMR a aktívne na nich participovať.  

 

(6) Partneri sa dohodli, že alokácie na jednotlivé prioritné osi budú stanovené v Regionálnej 

integrovanej územnej stratégie Prešovského kraja. 

 

Čl. 2 

Záverečné ustanovenia 

 

(1) Toto Memorandum o spolupráci je možné meniť a dopĺňať písomnými dodatkami prijatými 

obidvoma  Partnermi. 

 

(2) Toto Memorandum o spolupráci môže byť zrušené písomným vzájomným dohovorom obidvoch 

Partnerov. 

 

(3) Toto Memorandum o spolupráci deklaruje slobodnú a vážnu vôľu Partnerov. Partneri nemajú 

proti jeho forme a obsahu žiadne výhrady, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi. 



  

 

(4) Toto Memorandum o spolupráci nie je zmluvou o spolupráci uzatvorenou v súlade s § 20 a nasl. 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

 

(5) Partneri vyhlasujú, že v prípade, ak v súvislosti s prípravou a realizáciou stratégie podľa tohto 

Memoranda o spolupráci budú Partneri Memoranda o spolupráci preberať záväzky, nadobúdať alebo 

meniť práva alebo povinnosti, budú na tento účel uzatvorené osobitné zmluvy. Uzatvorenie týchto 

zmlúv môže v niektorých prípadoch podliehať schváleniu orgánmi územnej samosprávy. 

 

(6) Toto Memorandum o spolupráci je vyhotovené v dvoch rovnopisoch, pričom každý z Partnerov 

dostane po jednom rovnopise. 

 

 

V Prešove dňa ............................                                                           V Prešove dňa ............................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

.....................................................                                  ..................................................... 

           MUDr. Peter Chudík                        Ing. Andrea Turčanová 

                predseda PSK                 primátorka mesta Prešov 

 


