
Dohoda o vzájomnej spolupráci 
uzavretá v zmysle § 51 zákona č. 40/1964 Zb.  

v znení neskorších predpisov (Občiansky zákonník) a v súlade s § 31 ods. 1 písm. d)  

zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „dohoda“) 

 

 

č. účastníka 1.1: 987/2019/IKT  

č. účastníka 1.2: DOH-2-16/2019-600 

 

 

Článok 1 

Účastníci dohody 

 

1.1 Prešovský samosprávny kraj 

 Sídlo:    Námestie mieru 2, 080 01 Prešov 

 IČO:     37870475 

 Štatutárny orgán:  PaedDr. Milan Majerský, PhD., predseda 

  

Zamestnanec poverený 

odborným a vecným 

plnením dohody:  Ing. Marek Hudák, vedúci oddelenia priestorových informácií 

    odbor IKT 

(ďalej len „PSK“ ) 

      a 

 

1.2 Štatistický úrad Slovenskej republiky 

 Sídlo:    Miletičova 3, 824 67 Bratislava 

 IČO:     00166197 

 Štatutárny orgán:  Ing. Alexander Ballek, predseda 

 Zamestnanec poverený  

odborným a vecným  

plnením dohody:  Ing. Ján Cuper, riaditeľ Pracoviska Štatistického úradu SR 

v Prešove 

 (ďalej len „ŠÚSR“) 

 

(PSK a ŠÚSR spolu ďalej aj ako „zmluvné strany“ alebo „účastníci dohody“) 

 

 

Článok 2 

Ciele a účel dohody 

 

2.1 Dohoda sa uzatvára s cieľom nadviazať spoluprácu zmluvných strán v oblasti uplatňovania 

výsledkov, získaných v rámci plnenia svojich kompetencií, v spoločenskej praxi. 

 

2.2 Za konkrétnu spoluprácu zmluvné strany považujú spoločnú účasť na riešení a budovaní 

Regionálnej infraštruktúry priestorových informácií (rIPI) Prešovského kraja ako jedného 

z nástrojov, ktoré pomôžu pri implementácii verejných politík.  

Spoločným úsilím chcú nadviazať na projekt Catching-up Regions v spolupráci so Svetovou 

Bankou a Európskou komisiou, vďaka ktorému sa vytvoril Akčný plán pre PSK - Aktivita 3.1: 

„Návrh a overenie tvorby otvorených dát regiónu a ich publikovanie k podpore analytických 

a rozhodovacích procesov PSK.“ 



 

2.3 Účastníci dohody sa dohodli na vzájomnej participácii v zmysle článku 2.2 a snahe o jeho trvalú 

udržateľnosť vďaka úzkej kooperácii oboch zmluvných strán, ktorých cieľom bude vykonávanie 

aktivít tak, aby zabezpečili napĺňanie Dohody o vzájomnej spolupráci. 

 

 

Článok 3 

Predmet dohody 

 

3.1 Účastníci dohody sa dohodli, že spolupráca na vytváraní Regionálnej infraštruktúry 

priestorových informácií sa bude realizovať účelovými a vzájomne výhodnými formami 

predovšetkým v oblasti výmeny údajov a ich prezentovaní v priestorovom zobrazení.  

 

3.2 Účastníci dohody sa dohodli na nasledovných oblastiach a formách spolupráce: 

 

a) Spolupráca pri poskytovaní štatistických informácií, ktoré vznikajú pri plnení kompetencií 

vo výkone verejnej správy, pre potreby efektívneho strategického a koncepčného plánovania 

rozvoja regiónu.  

Štruktúra sledovaných údajov: 

- Demografia a sociálne štatistiky 

- Podnikové štatistiky 

- Odvetvové štatistiky 

- Životné prostredie 

- Regionálne štatistiky 

Podrobný popis sledovaných ukazovateľov – Príloha č.1 Tabuľka údajov 09/2019. 

 

b) Spolupráca pri poskytovaní ďalších údajov týkajúcich sa ľudského kapitálu, produkčnej 

výkonnosti, infraštruktúrnej vybavenosti, inovačných aktivít, aktivít regiónu v oblasti vedy a 

výskumu  a ďalších údajov v územnom členení na okresy, mestá, obce Prešovského kraja. 

 

c) Spolupráca pri tvorbe a definícií ukazovateľov štatistických zisťovaní a prieskumov verejnej 

mienky mimo Programu štátnych štatistických zisťovaní, z pohľadu regiónu. 

 

d) Spolupráca pri prezentácii a ďalšom šírení výsledkov štatistických zisťovaní v priestorovom 

zobrazení a tvorbe analýz územia Prešovského kraja. 

 

e) Vzájomná výmena skúseností s Geografickým informačným systémom ako nástrojom pre 

používanie a výmenu geografických informácií z perspektívy znalosti a analýzy územia.  

 

 

Článok 4 

Záverečné ustanovenie 

 

4.1 Dohoda sa uzatvára na dobu neurčitú.  

 

4.2 Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády 

SR. 

 

4.3 Ďalšie právne vzťahy založené touto dohodou sa riadia ustanoveniami slovenského právneho 

poriadku, predovšetkým zákonom č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov (Občianskym 

zákonníkom). 



 

4.4 Jednotlivé články tejto dohody môžu byť podľa potreby doplnené, rozšírené alebo podrobnejšie 

špecifikované formou písomných dodatkov k dohode, ktoré budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť 

tejto dohody. 

 

4.5 Dohodu môže vypovedať ktorákoľvek zo zmluvných strán aj bez uvedenia dôvodu s tým, že 

výpovedná lehota je dva mesiace. Výpovedná lehota začne plynúť prvým dňom mesiaca 

nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola písomná výpoveď doručená druhému účastníkovi 

dohody. 

 

4.6 Dohoda je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana dostane dva. 

 

4.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že si dohodu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak   

súhlasu ju podpisujú. 

 

 

 

 

 

 

 

V Prešove, 25.9.2019                    V Bratislave,       3.10.2019 

 

Za  PSK:             Za ŠÚSR: 

 

 v. r.       v. r. 

____________________________        _______________________________ 

PaedDr. Milan Majerský, PhD.,        Ing. Alexander Ballek 

predseda           predseda  

Prešovského samosprávneho kraja        Štatistického úradu SR 

 

 

 

 

 

 

Táto zmluva bola zverejnená dňa: 10.10.2019 (prvé zverejnenie ŠÚ SR 7.10.2019) 

Táto zmluva nadobúda účinnosť dňa: 8.10.2019 

 


