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MEMORANDUM  O  SPOLUPRÁCI 

na príprave a implementácii Integrovanej územnej stratégie 
Strategicko-plánovacieho regiónu „Spiš“ 

 
 
 
 

Partneri memoranda: 
 
 

Prešovský samosprávny kraj 
Sídlo:   Námestie mieru 5043/2, 080 01 Prešov 
Štatutárny orgán: PaedDr. Milan Majerský, PhD., predseda 
IČO:   37870475 
 

a 
 
Mesto: Levoča 
Sídlo: Námestie Majstra Pavla 4, 05401 Levoča  
Štatutárny orgán: Ing. Miroslav Vilkovský MBA, primátor 
IČO: 00329321  

 
a 

 
Mesto: Poprad 
Sídlo: Nábrežie Jána Pavla II., 2802/3, 058 42 Poprad  
Štatutárny orgán: Ing. Anton Danko, primátor 
IČO: 00326470 

 
a 

 
Mesto: Stará Ľubovňa 
Sídlo: Obchodná 1, 064 01 Stará Ľubovňa  
Štatutárny orgán: PhDr. Ľuboš Tomko, primátor 
IČO: 00330167   

 
a 

 
Mesto: Kežmarok 
Sídlo: Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok 
Štatutárny orgán: PhDr. Mgr. Ján Ferenčák MBA, primátor 
IČO: 00326283 
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Preambula memoranda 
 
Vyššie uvedení partneri, 
 

• rešpektujúc princípy integrovaného plánovania rozvoja územia s využitím Jednotného 
metodického rámca pre prípravu integrovaných územných stratégií a integrovaných 
územných investícií v programovom období 2021 – 2027, 

• uvedomujúc si zodpovednosť za rozvoj územia Prešovského samosprávneho kraja 
a spoločne definovaného územia strategicko-plánovacieho regiónu ako súčasti kraja, 
ktoré je definované v Článku 3 tohto memoranda, 

• zdôrazňujúc dôležitosť a nevyhnutnosť spolupráce a partnerského prístupu 
v procese prípravy a implementácie Integrovanej územnej stratégie Prešovského 
samosprávneho kraja a Integrovanej územnej stratégie strategicko-plánovacieho 
regiónu, 

 
 

uzatvárajú toto memorandum o spolupráci: 
 
 

Článok 1 
Definovanie základných pojmov 

 
1. Integrovaná územná stratégia (skrátene „IÚS“) je komplexný rozvojový dokument, ktorý 
integruje všetky aspekty rozvoja a rozvojové aktivity v území. IÚS je spracovávaná ako 
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja (skrátene „PHRSR“) v spolupráci so 
socioekonomickými partnermi v zmysle zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho 
rozvoja v znení neskorších predpisov. IÚS je základnou stratégiou pre zabezpečenie 
integrovaného územného rozvoja podporovaného finančnými nástrojmi EÚ, ako sú integrované 
územné investície. 
2. Integrované územné investície (skrátene „IÚI“) sú jedným z kľúčových finančných 
nástrojov implementácie IÚS. IÚI sú v rámci integrovaných projektových balíčkov IUS tou 
časťou, ktorá bude financovaná zo všetkých zdrojov EU a naprieč všetkými politickými cieľmi. 
3. Strategicko-plánovací región (skrátene „SPR“) je časť územia kraja, pre ktoré sú v rámci 
PHRSR kraja spracovávané samostatné integrované územné stratégie. IÚS SPR sú základom 
pre prípravu IÚS kraja a sú jeho integrálnou súčasťou. 
 
 

Článok 2 
Ciele memoranda 

 
Ciele tohto memoranda sú: 
 
1. deklarovať vytvorenie strategicko-plánovacieho regiónu „Spiš“ (názov: „SPR Spiš“), 
2. deklarovať spoločný postup partnerov memoranda na príprave a implementácii Integrovanej 
územnej stratégie SPR Spiš ako súčasť Integrovanej územnej stratégie Prešovského 
samosprávneho kraja s využitím postupov podľa Jednotného metodického rámca pre prípravu 
integrovaných územných stratégií (IÚS) a integrovaných územných investícií (IÚI), 
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3. definovať spoločný postup partnerov memoranda na vytvorení Kooperačnej rady SPR Spiš, 
ako funkčného mechanizmu partnerstva, komunikácie a rozhodovania pri príprave 
a implementácii IÚS SPR Spiš. 
 
 

Článok 3 
Vymedzenie územia SPR Spiš 

 
Partneri memoranda spoločne deklarujú, že na území Prešovského samosprávneho kraja majú 
záujem vytvoriť strategicko-plánovací región Spiš. 
 
Územie strategicko-plánovacieho regiónu Spiš tvoria katastrálne územia miest a obcí 
nachádzajúcich sa na území okresov Levoča, Poprad, Stará Ľubovňa, Kežmarok. 
 
 

Článok 4 
Princíp partnerstva 

 
Za účelom naplnenia cieľov tohto memoranda: 
 
1. Prešovský samosprávny kraj deklaruje svoj záujem: 

• koordinovať procesy prípravy a implementácie IÚS SPR Spiš a vytvárať odborné, 
personálne, administratívne a finančné zázemie potrebné pre prípravu a implementáciu 
IÚS SPR a pre efektívnu spoluprácu partnerov na území tohto SPR, 

• iniciovať vytvorenie a podporovať činnosť Kooperačnej rady SPR Spiš ako platformy 
spolupráce socio-ekonomických partnerov v území SPR a ako nástroja definovania IÚS 
a IÚI SPR. 

 
2. Obce a mestá, ktoré sú partnermi tohto memoranda, deklarujú svoj záujem podieľať sa na 
príprave a implementácii IÚS SPR Spiš a na vytvorení Kooperačnej rady SPR Spiš, ako aj 
poskytovať potrebnú súčinnosť všetkým zúčastneným partnerom. 
 
3. Partneri memoranda spoločne deklarujú v súlade s princípom partnerstva svoju vôľu 
umožniť zástupcom socio-ekonomických partnerov z verejnej správy, podnikateľského 
a mimovládneho sektora aktívne sa podieľať na príprave a implementácii IÚS SPR Spiš. 
 
 

Článok 5 
Spoločné a záverečné ustanovenia 

 
1. Partneri memoranda spoločne deklarujú, že k tomuto memorandu môžu dodatočne pristúpiť 
aj ďalšie mestá a obce nachádzajúce sa na území SPR Spiš, a to formou ich jednostranného 
písomného vyhlásenia o pristúpení k tomuto memorandu, čím sa stanú partnerom tohto 
memoranda. 
 
2. Toto memorandum sa uzatvára na dobu neurčitú. Každý z partnerov tohto memoranda, resp. 
pristupujúcich strán, môže odstúpiť od tohto memoranda aj bez uvedenia dôvodu. Takéto 
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odstúpenie musí byť písomné a musí byť doručené Prešovskému samosprávnemu kraju, inak 
je neplatné. Odstúpenie je účinné dňom jeho doručenia Prešovskému samosprávnemu kraju. 
 
3. Toto memorandum nadobúda platnosť dňom jeho podpisu partnermi memoranda a účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Prešovského samosprávneho 
kraja. 
 
4. Každý z partnerov memoranda obdrží jedno vyhotovenie tohto memoranda o spolupráci. 
 
5. Partneri memoranda vyhlasujú, že toto memorandum uzatvárajú dobrovoľne, na základe 
svojej slobodnej vôle a na znak súhlasu s jeho obsahom ho podpisujú. 
 
 V Prešove dňa 10.11.2020 
 

Prešovský samosprávny kraj Mesto Levoča 
 
 
 
 

...................................................... 
PaedDr. Milan Majerský, PhD. 

predseda 
 

 
 
 
 

...................................................... 
Ing. Miroslav Vilkovský MBA 

primátor 
 

 
 

Mesto Poprad Mesto Stará Ľubovňa 
 
 
 
 

...................................................... 
Ing. Anton Danko 

primátor 
 

 
 
 
 

...................................................... 
PhDr. Ľuboš Tomko 

primátor 
 

 
 

Mesto Kežmarok  
 
 
 
 

...................................................... 
PhDr.  Mgr. Ján Ferenčák MBA 

primátor 

 

 


