
Obec Poproč 

Obecný úrad Poproč, Školská 2, 044 24 Poproč 

 

č. spisu: OcU-I-186/2020 

č. záznamu:  191/2020 

 

Zápis v spise 

V súlade s ust. § 5.a ods. 5 zák. č. 211/2000 Z.z o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov som 

zverejnila dňa 17.04.2020 na webovom sídle obce Poproč: 

 

- Memorandum o spolupráci, č. spisu OcU-I-186/2020, č. záznamu: 191/2020 

- uzavretú: 17.04.2020 

- účinnú: 18.04.2020 

 

- zmluvné strany: 

 

1.) Obec Poproč 

Školská 2 

044 24 Poproč 

Zastúpená: Ing. Iveta Komorová Hiľovská, starosta obce 

 

2.) Národné centrum environmentálne n.o. 

Nová ulica 355/4 

962 37  Kováčová 

Zastúpené: Ing. Jana Babicová, riaditeľ 

 

 

Predmet memoranda: spolupráca pri príprave, realizácii a následnej implementácii 

projektu Nízkouhlíkové stratégie – Stred + východ Slovensko 

 

V Poproči, 17.04.2020 

       

 

                                                                                                                                 

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

                                                                                                Jana Juríková, v.r. 

                                                                                        

 



Memotandum o spolupráci
uzavreté medzi:

,<

Učastník 1. : Národné centnun envuotunentálne n.o.
Sídlo : Nová ulica 355/4, 962 37 Kováčová
vmenektotejkoná : Ing. Jana Babicová, riaditeľ
IČO : 52 285 197

Regisuácia : zapísaná v Registri neziskových organizácií poskytujúcÍch
v ztnysle § 2 ods. 2 zákona č. 213/1997 Z.z. o neziskových.'.iť_ * f

organizádách vŠeobecne prospesné služby vedeného Okrestiým
úradom Banská Bystrica, reg.č. OWS/NO - 3/2019

(ďalejkn"úcastníkl/<<)

ÚČastník 2. : Obec Popioč
v

Poštová adresa samosprávy: Obecný úŕad PoproČ, Skolská 2,044 24 Poproč
IČO 00324639.

Štatutámy zástupca : Ing. Iveta Komorová HiPlovská- starosťka obce
Osoba zodpovedná : Ing. Iveta Komctfová Hiľlovská
Kontaktné údaje 0907 950 728.

<

(ďalejlen"účastník2/")

za nasledovných zmluvných podmienok:

I
Preambula

<

Účastníci tohto memoranda sa rozhodM na základe poskytnutého nenávratného
finančného príspevku účastaÍkovi l/ zo sttany sprosticedkovateľského otgánu - Slovenskej
inovaČnej a energetickej agentúty, ktoťý koná v mene a na účet riadiaceho orgánu.í J

J^

Mimsterstva životného ptosttedia podpísať nasledovné memorandum o spoluprád pri
realizácii projektu Nízko'ihlílcnvŕ stratégie - Stted + východ Slovensko.

/

Účastník l/ tejto zmluvy má skúsenosti s vypracovaním pťojektov, ktoté boli úspeŠne
zrealizované a z daného dÔTOdu sa rozhodol vypracovať/zúčastniť ptojektu, ktotého aeľom je
podpota a vypracovanie nízkouhlíkových sttatégií s účastaíkom 2/.

H
f_

Učel a predmet memoranda

Predtnetom tohto tnemotanda Je vzájomná spolupráca strán memoranda pri prÍpfave,
^ realizácii a následnej Ímplementácii projektu Nízkouhlíkové stratégie - Stted + výcfaod

Slovensko.
ľ



f

/

ÚČelom tohto memoíanda je spojenie ich spoločných snáh, ako aj ich vzájofená
spolupráca pri tealizácii projektu Níztmulilílmvŕ stratégie - Stred + východ SloveE^ko,
ktotého dďom je vypracovanie nízkouhlíkovej stratégie účastoíka 2/ a tym dosiahnutie zlepsenia
krality životného prostťedía a T konečnom dôsledfcu aj zlepšenie kľality života občanov. >

III
Doba trvarua memoranda

Toto memorandum sa uzatľáta na dobu určitú, a ŕo na obdobÍe ptípravy, realizácie a
následného monitotovania projektu.

IV
Pôsobaosť strán

Každá zo stran bude pri spoločnom ptojekte vyvíjať pte dosiahnutie úcelu združenia nasledovnú
-fl

ännosť:

účastaík 1 :

a) Zozbieianie údajov nevyhnutných k vypracovaniu nízkouhlíkovej stratégíe účastníka
2, v požadovanom tozsahu.

b) Vynalozí maximálne úsilie na to, aby ptojekt bol plnený riadne avčas aaby bol
splnený k všeobecnej spokojnosti zúčastnených strán.

c) Vypracovať nízkouhlíkovú sttatégiu pre úcastníka 2/ v poäadovanom rozsahu bez I;i

nároku na odmenu - konečaá cena nízkouhlíkovej stratégie bude pre obec
predstavovaťOEut.

ŕ

d) ÚČastaík l/ sa zaväzuje fínálnu verziu nízkouhlíkovej stratégie schváliť vkotnisii
Národného centta environmentáhieho n.o.

>1

- účastník 2:

a) Poskytoe účasŕníkovi l/ infotmácie nevyhnutné na vyptäcovanie danej
nízkouhlíkovej stratégie, alebo v prípade že takýmito informáciami nedisponuje po
dohode s účastníkom 2/ zadefinuje spôsob ich zozbieranÍa.

b) Vynaloží maximálne úsilie na to, aby projekt bol plnený riadne a včas a aby bol
splnený k všeobecne) spokojnosti zúčastnených steán 9 ^ ^tm,^c) Účastník 2/ sa zsv'ázuje poskytnúť maximálnu tnožnú súčmnosť pri realizácu
Projektu; TMí^lcnnhlíkoyé stratégie - Stred + východ SIovensko, to vseťko bez
nároku na akakoľvek odmenu.
/

d) Účastník 2/ sa zaväzuje sptacovanú nízkouhlíkQvú stratégÍu ptijať v

obecnom zastupiteFstve.
e) V ^rípade, že účastník 2/ nedodrží ustanovenie článku IV pístneno c) bude znášať

náklady na vypracovanie predmetaej nízkouhlíkove) stratégie



Každá z úČastníkov sa zároveň zaväzuje poskytnúť ostatným účastníkom vŠetky
infotmácÍe v primeranom rozsahu, požadované za účelom riadneho splnenia Jednodivých úloh
projektu.

v

Ostamé dojednania

Financovanie jednoťlivých aktivít bude zabezpečené z rozpoČtových prostriedkov
účastníka l/.

Obe strany tnemoranda sa zaväzujú, že nezneužijú uifoanáde na úkor druhej strany,
ktoré sä'dozvedeli počas tťyania spolupráce na základe tohto memoranda.*t-

VI
Záverečné ustanovenia

Toto memotandum nadobúda účmnosť dňom jeho podpísania všetkými účastníbmi
 ŕ a jeho aásledným zverejnenítn na webovom sídle úcastníkom 2/.

Všeťky zmeny a doplnky musia mať písoínnú fortnu a musÍa byť odsúhksené a
podpísané všetkýtni účastníkmi.

Toto memorandum sa uzatvára na dobu ucčitú, a to do dátumu dokončerúa pŕedmetného
pťojektu, pre ktorý sa toto memorandum uzavrelo.

Toto memotandum môže byť skončené iba vzájomnou dohodou oboch sttán
s výpovednou lehotou 3 mesiace. Výpovedná lehota plyoie od dátumu domčenia písomnej
výpovede ostatným účastníkom.

Táto zmluva je vyhotovená v 2 vyhotoveniach, pričom každý z účastaíkov obdtží Jedno
vyhotovenie.

Ako prejav súhlasu s celým obsahom tohto memotanda ho účastnífci potvrdili svoJimi
podpistni.Tl

<D

y rop^ fô^ nMioio
Vo Zvolene, dňa

^

Ing. Jana B^bicováTnacUteľ Ing. IvetA'KomMo^ítÍSf^^iS''
j>. \n

Náŕodné centnun eaviconmentálne n.o. p

Obecný úradPoproč
*.

Dátum: ÍZB^WO
*

Cislo Čís/ospifu:f

i^^^J^O\20 ^ľu^^lzoiO
Príiohy: }^bmnfe:

/^ KOHO ^f1/^^^
r
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