
                                                                                                                                                                    

  

 

Dohoda o spolupráci 

 

 

 

medzi 

 

 

PREŠOVSKÝM SAMOSPRÁVNYM KRAJOM 

Slovenská republika 

 

 

a 

 

 

DUBROVNÍCKO-NERETVIANSKOU ŽUPOU 

Chorvátska republika  

 

 

 

 



Prešovský samosprávny kraj 

so sídlom v Prešove, Prešovský samosprávny kraj, Slovenská republika 

 

a 

 

Dubrovnícko-neretvianska župa 

so sídlom v Dubrovníku, Dubrovnícko-neretvianska župa, Chorvátska republika 

 

 

berúc do úvahy spoločné historické a kultúrne aspekty, príbuznosť jazyka a tradície uvedených 
regiónov a rešpektujúc priateľské vzťahy medzi Slovenskou republikou a Chorvátskou republikou, 

deklarujúc obojstranný záujem a potrebu vytvárania podmienok pre rozvoj vzájomnej spolupráce a 
bilaterálnych vzťahov s cieľom budovať a prehlbovať priateľské vzťahy, prostredie vzájomnej dôvery a 
stability v oboch regiónoch, 

uvedomujúc si, že rôznorodosť regionálnych spoločenstiev je zdrojom sily a obohatením v procese 
rozvoja vzájomných vzťahoch a medzinárodnej spolupráce v zjednocovanej Európe, 

odvolávajúc sa na rastúcu úlohu a postavenie regiónov pri formovaní politickej situácie, ako aj 
vytváranie kvalitatívne novej geopolitickej situácie v Európe v dôsledku ekonomickej a politickej 
integrácie členských štátov EÚ,  

uvedomujúc si zodpovednosť za všestranný rozvoj oboch regiónov, existenciu obojstranných možností 
a rozvojového potenciálu, ako aj význam a potrebu rozvíjať a realizovať medzinárodnú spoluprácu a 
spoločné aktivity pre všestranný rozvoj oboch regiónov,  

v súlade s relevantnými kompetenciami a ústavnými a legislatívnymi ustanoveniami oboch regiónoch 
a v záujme Prešovského samosprávneho kraja a Dubrovnícko-neretvianskej župy,  

dodržiavajúc zákony a normy medzinárodného práva, obzvlášť ratifikované medzinárodné zmluvy a 
dohody medzi Slovenskou republikou a Chorvátskou republikou, 

 

 

 

uzatvárajú nasledovnú dohodu 

 

 

 



1. Predmet Dohody o spolupráci 

 

1.1.  Spoločne vytvárať vhodné podmienky pre rozvoj vzájomných priateľských vzťahov a 
prospešnej a efektívnej bilaterálnej medzinárodnej spolupráce z úrovne orgánov regionálnej 
samosprávy a štátnej správy.  

1.2.  Medzinárodnú bilaterálnu spoluprácu smerovať a uskutočňovať prednostne 
v nasledujúcich prioritných oblastiach: kultúra, školstvo a vzdelávanie, cestovný ruch, 
spolupráca založená na využívaní eurofondov. Ďalšie oblasti spolupráce: regionálna a miestna 
správa a samospráva, regionálny rozvoj, biznis, energetika, marketing, veda, šport a sociálna 
oblasť. V prípade potreby a na základe spoločného záujmu môže byť rámec rozvoja 
bilaterálnych vzťahov a vzájomnej spolupráce rozšírený o ďalšie oblasti.       

1.3. Vypracovávať, implementovať a aktualizovať špecifické plány pre jednotlivé oblasti 
spolupráce.   

1.4.  Dosahovať vyššie uvedené ciele vopred dohodnutými formami, najmä však:  

a) vzájomnou výmenou a poskytovaním informácií, skúseností a poznatkov o možnostiach rozvoja 
spolupráce v uvedených oblastiach a v rámci svojich možností a kompetencií podporou 
realizácie aktivít v daných oblastiach;     

b) podporou činnosti orgánov miestnej samosprávy, miestnych inštitúcií, organizácií a zariadení 
sídliacich na území regiónov smerujúcej k nadviazaniu kontaktov a rozvíjaniu medzinárodnej 
spolupráce;        

c) vzájomnou výmenou a stretnutiami oficiálnych a odborných delegácií na regionálnej a lokálnej 
úrovni a spoluprácou medzi odborníkmi a inštitúciami Prešovského samosprávneho kraja a 
Dubrovnícko-neretvianskej župy; 

d) podporovaním projektov v oblasti kultúry;  

e) podporou vzdelávacích aktivít základných a stredných škôl, univerzít, výskumných centier a 
iných vedeckých inštitúcií a výmennými pobytmi študentov;   

f) výmenou informácií a skúseností v oblasti cestovného ruchu, produktov cestovného ruchu a 
marketingu, tvorbou a implementáciou vhodných informačných systémov v týchto oblastiach, 
vytváraním podmienok pre spoluprácu medzi printovými, rozhlasovými a televíznymi médiami 
s cieľom podpory rozvoja cestovného ruchu v oboch regiónoch;   

g) podporou efektívneho využívania možností na čerpanie finančných zdrojov na realizáciu 
spoločných projektov spolupráce v rámci programov EÚ, finančných mechanizmov, grantov a 
iných zdrojov;         

h) vzájomnou výmenou informácií v oblasti tvorby a realizácie regionálnej politiky a regionálneho 
rozvoja;    

i) podporou príležitostí pre rozvoj obchodných kontaktov a aktivít medzi subjektmi Prešovského 
samosprávneho kraja a Dubrovnícko-neretvianskej župy, ktoré prispejú k hospodárskemu 
rozvoju oboch regiónov;    



j) využívaním možností pre spoluprácu v energetickej oblasti, s cieľom efektívneho využívania 
energetických zdrojov a ochrany životného prostredia;     

k) podporovaním projektov v oblasti vedy, športu a v sociálnej oblasti;     

l) inými, vopred vzájomne dohodnutými formami.   

 

2. Všeobecné ustanovenia 

 

2.1.  Táto Dohoda o spolupráci (ďalej ako ,,Dohoda“) nadobúda platnosť dňom podpísania oboma 
stranami.  

2.2.  Táto Dohoda zostáva v platnosti bež časového obmedzenia, pokiaľ jedna zo zainteresovaných 
strán písomne neoznámi a nezdôvodni druhej strane svoj zámer vypovedať jej platnosť. V 
takomto prípade platnosť tejto Dohody končí o šesť mesiacov odo dňa doručenia takéhoto 
oznámenia.   

2.3.  Zrušenie platnosti tejto Dohody nebude mať vplyv na uskutočnenie projektov realizovaných 
v súlade s touto Dohodou. Realizácia projektov bude predlžená v zmysle vopred odsúhlasených 
podmienok.  

2.4.  Dohoda o spolupráci sa predkladá v štyroch originálnych vyhotoveniach, dve v slovenskom a 
dve v chorvátskom jazyku, pričom všetky znenia majú rovnakú platnosť.  

 

 

 

 

Za                 Za 

Prešovský samosprávny kraj                   Dubrovnícko-neretviansku župu 

 

 

 

Peter Chudík               Nikola Dobroslavić 
Predseda Prešovského samosprávneho kraja            Župan Dubrovnícko-neretvianskej župy 
 
 

 

Dňa ................., v................... 



Podľa článku  15 Zákona o miestnej a územnej (regionálnej) samospráve  („Úradný 
list“ číslo 33/01, 60/01, 129/05, 109/07 a 125/08) a článku 22 Štatútu Dubrovnícko-
neretvianskej župy („Úradný vestník Dubrovnícko-neretvianskej župy“ číslo 7/09, 10/10 
a 3/13), Regionálne zhromaždenie Dubrovnícko-neretvianskej župy na 18. zasadnutí konanom 
dňa 16. decembra 2016 vydalo 

 
 

U Z N E S E N I E   
o nadviazaní spolupráce Dubrovnícko-neretvianskej župy  

 
s Prešovským samosprávnym krajom (Slovenská republika) 

 
 

Článok 1. 
 

Schvaľuje sa Dohoda o spolupráci, ktorou sa zverejňuje oznámenie o priateľstve a spolupráci 
Dubrovnícko-neretvianskej župy s Prešovským samosprávnym krajom a ktorú Regionálnemu 
zhromaždeniu navrhol Odbor pre spoluprácu medzi župami a pre medzinárodnú spoluprácu.  

 
Článok 2. 

 
Dohoda o spolupráci uvedená v článku 1. je súčasťou tohto Uznesenia. 
 

Článok 3.  
 

Župana Dubrovnícko-neretvianskej župy, pána Nikolu Dobroslavića, poveruje podpísaním 
Dohody o spolupráci uvedenej v článku 1. tohto Uznesenia v mene Regionálneho 
zhromaždenia Dubrovnícko-neretvianskej župy.  
 

Článok 4. 
 

Toto Uznesenie spolu so znením Dohody o spolupráci bude v jazyku chorvátskom 
a slovenskom predložené ústrednému orgánu štátnej správy zodpovednému za miestnu 
a územnú (regionálnu) samosprávu.   
 

Článok 5. 

 

Toto Uznesenie bude zverejnené v „Úradnom vestníku Dubrovnícko-neretvianskej župy“. 

 

 

 

 

 



 

ZATRIEDENIE:     910-03/16-01/10 

 

PODACIE ČÍSLO: 2117/1-04-16-04 

 

Dubrovník, 16. decembra 2016 

 

 

Predseda 

            Regionálneho zhromaždenia  

 Ivan Margareti ć, prof. 
    <podpis nečitateľný> 

                                      <odtlačok okrúhlej pečiatky so štátnym znakom> 

                  CHORVÁTSKA REPUBLIKA 
                          REGIONÁLNE ZHROMAŽDENIE 
       DUBROVNÍK 
        DUBROVNÍCKO-NERETVIANSKA ŽUPA 

 

 

Na doručenie:  

 

1. „Úradný vestník Dubrovnícko-neretvianskej župy“ 
2. Ministerstvo verejnej správy Chorvátskej republiky, Maksimirska 63, 10 000 Záhreb 
3. Regionálne zhromaždenie  
4. Archív 
5. Pán Luka Vidak  

 

  

 

 


