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Zmluva o spolupráci na projektovom zámere 

(ďalej len „Zmluva“) 

 

1.  Klaster regionálneho rozvoja  

Mikovíniho 217/4, 917 01 Trnava, Slovenská republika 

v zastúpení : JUDr. Marek Turanský, MBA, výkonný riaditeľ  

IČO: 37 840 371, DIČ: 2023029525 

zap. v Registri záujmových združení právnických osôb vedenom OÚ Trnava 

Banka: Prima banka, a.s., SK67 5600 0000 0010 7228 8001 

(ďalej ako „KRR“) 

 

2.  Združenie miest a obcí, región JE Jaslovské Bohunice  

Ulica Paulínska 513/20, 917 01 Trnava, Slovenská republika 

v zastúpení : Mgr. Maroš Sagan, PhD., funkcia: predseda 

IČO: 31 826 385, DIČ: 2021177 246 

zap. v Registri združení obcí vedenom OÚ Trnava 

Banka: SLSP, a.s., SK46 0900 0000 0050 5718 7198 

(ďalej ako „ZMO JB“) 

 (ďalej spoločne ako „Účastníci Zmluvy“) 

 

 

P R E A M B U L A  

 

S OHĽADOM NA: 

 

(A) to, že Účastníci Zmluvy podpísali memorandum o spolupráci, 

(B) to, že logickým vyústením spoločného záujmu na rozvoji územia je nutnosť spoločného 

postupu, 

(C) to, že Účastníci Zmluvy chcú byť aktívne zapojený do prípravy a následnej možnosti 

implementácie Integrovanej územnej stratégie Trnavského samosprávneho kraja („TTSK“),  

 

ÚČASTNÍCI SA DOHODLI TAKTO: 

I. 

Princípy spolupráce 

 

1.1. Uzatvorením Zmluvy účastníci prejavujú svoju slobodnú vôľu spolupracovať v oblasti 

prípravy a následnej realizácie spoločného Projektového zámeru, ktorý bude mať charakter 

Kľúčového integrovaného projektu (ďalej aj „Projektový zámer“). 

1.2. Účastníci Zmluvy majú záujem tento Projektový zámer podať a presadiť na zaradenie do 

Integrovanej územnej stratégie TTSK („IÚS“), ktorá má byť súčasťou Programu 

hospodárskeho a sociálneho rozvoja TTSK („PHSR“),  
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1.3. KRR má v dobrej viere záujem vykonať kroky na zabezpečenie spracovania a v prípade 

potreby aktualizácie takéhoto Projektového zámeru -  i vo vzťahu k svojim členom 

z verejného aj súkromného sektora.   

1.4. ZMO JE JB má záujem byť partnerom prípravy a podania a následnej aktualizácie takéhoto 

Projektového zámeru,  

1.5. Účastníci Zmluvy majú záujem tento projekt koordinovať a pripravovať spolu s ďalšími 

regionálnymi ZMO pôsobiacim v TTSK,  

1.6. Účastníci Zmluvy majú záujem pri príprave Projektového zámeru vychádzať z dát 

zozbieraných jednotlivými ZMO pôsobiacimi na území TTSK, ktoré poskytli ako svoje 

projektové zámery ich členské mestá a obce,   

 

II. 

Projektový zámer – obsah spolupráce 

 

2.1. Projektový zámer je orientovaný na vybudovanie systému Regionálnych centier obehového 

hospodárstva,  

2.2. Základná myšlienka zámeru je vybudovať jedno riadiace centrum regionálneho systému 

obehového hospodárstva s možnosťou zriaďovať jeho pobočky, ev. menšie centrá 

obehového hospodárstva,  

2.3. Vzhľadom na územné rozloženie TTSK majú Účastníci Zmluvy záujem Projektový zámer 

koncipovať a dopĺňať tak, aby vznikli minimálne 3 logicky prepojené strediská Regionálneho 

centra obehového hospodárstva, resp. 3 regionálne centrá s jedným systémom riadenia, 

v zohľadnení štruktúry rozloženia TTSK – Záhorie (okresy Skalica, Senice), Stredná časť 

(okresy Trnava, Piešťany, Hlohovec, Galanta), Žitný Ostrov (Okres Dunajská streda)   

2.4. ZMO JB je aktívnym prvkom Regionálneho centra obehového hospodárstva Strednej časti, 

a koordinačným prvkom s ďalšími regionálnymi ZMO,  

2.5. KRR je hlavným partnerom Projektového zámeru pre všetci 3 prepojené Regionálne centrá 

obehového hospodárstva  

2.6. Obsahová náplň a forma projektu bude priebežne komunikované medzi zástupcami KRR 

a ZMO JE JB a ďalšími regionálnymi ZMO formou elektronickej alebo osobnej komunikácie 

cez štatutárnych zástupcov, prípadne nimi poverených osôb. 

 

III. 

Rozsah spolupráce 

 

3.1. ZMO JE JB poskytne doteraz zozbierané dáta od obcí a miest (čiastkové projektové zámery),  

3.2. KRR zabezpečí formálnu stránku spracovania Projektového zámeru, aby spĺňal podmienky 

pre podanie Projektového zámeru do IÚS TTSK, a podľa pokynov ZMO JE JB ho bude 

priebežne dopracovávať, podľa odporúčaní a návrhov Rady partnerstva pri TTSK. 

3.3. Účastníci Zmluvy budú aktívne spolupracovať na spracovaní a následnom dopĺňaní 

Projektového zámeru s ďalšími regionálnymi ZMO v TTSK, ktoré o to prejavia záujem,  

3.4. KRR zabezpečí zapojenie ďalších regionálnych ZMO pôsobiacich v TTSK,  
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3.5. Účastníci Zmluvy, vrátane ďalších regionálnych ZMO budú aktívne pôsobiť pri spracovaní, 

podaní a presadzovaní Projektového zámeru do IÚS TTSK, najmä ale nie len, aktívnym 

presadzovaním v Rade partnerstva TTSK pre ÍUS,  

3.6. Účastníci zmluvy budú postupovať tak, aby projektový zámer podaný na TTSK bolo možné 

prerokovať na najbližšej možnej Rade partnerstva,  

 

IV. 

Financovanie a zabezpečene zdrojov 

 

4.1. Účastníci zmluvy zabezpečia finančné a iné zdroje potrebné na prípravu,  podanie 

a dopracovávanie Projektového zámeru,  

4.2. KRR zabezpečí potrebnú personálnu, odbornú, priestorovú a technickú kapacitu,  

4.3. ZMO JE JB poskytne dohodnuté finančné zdroje vo výške 7.500 EUR na pokrytie nákladov 

prípravy projektového zámeru do momentu podania žiadosti o zaradenie Projektového 

zámeru do IÚS TTSK a prípadné dopĺňanie projektového zámeru podľa požiadavky TTSK, 

resp. Rady partnerstva, a to na účet KRR,  

4.4. ZMO JE JB sa zaväzuje dohodnutú sumu uhradiť do 14 od účinnosti Zmluvy,  

4.5. V prípade neuhradenia dohodnutej finančnej čiastky je možné v rámci Projektového zámeru 

vynechať tú časť územia regiónu, ktorá nebude pokrytá záujmom žiadneho regionálneho 

ZMO o aktívne zapojenie,  

4.6. Podkladom fakturácie bude klastrom podaný projektový zámer, ktorý je možné ďalej 

následne dopracovávať a rozvíjať v zmysle tejto zmluvy, 

4.7. V prípade neuhradenia dohodnutých finančných plnení nevzniká žiadnej zmluvnej strane 

platenie žiadnych sankcií ani pokút. 

 

II. 

Záverečné ustanovenia 

 

5.1. Zmluva nadobudne platnosť a účinnosť v zmysle platnej a účinnej právnej úpravy a 

uzatvára sa na dobu určitú do 31.12.2022. 

5.2. Zmluvu je možné po vzájomnej dohode zúčastnených strán podľa potreby meniť, doplňovať 

alebo predĺžiť. Akékoľvek zmeny je potrebné vykonať formou dodatkov podpísaných 

všetkými účastníkmi. 

5.3. Zmluvu možno vypovedať zo strany ZMO JE JB kedykoľvek a to bez sankcií. 

5.4. KRR má možnosť vypovedať zmluvu, pokiaľ nepríde k naplneniu finančných záväzkov.  

5.5. Výpoveď je u Účastníkov zmluvy platná momentom doručenia.  

5.6. Zmluva sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch, z ktorých každý účastník obdrží dve 

vyhotovenia. 

5.7. Účastníci Zmluvy vyhlasujú, že Zmluvu uzatvorili na základe ich slobodnej vôle, nebola 

uzatvorená v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, prejavy účastníkov sú 

dostatočne zrozumiteľné, Zmluvu si prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho 

vlastnoručne podpísali. 
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V Trnave  11.4.2022       V Trnave 1.4.2022 

dňa:        dňa:    

 

 

 

 

 

 

 

za KRR      za ZMO, región JE Jaslovské Bohunice 

JUDr. Marek Turanský, MBA    Mgr. Maroš Sagan, PhD. 

výkonný riaditeľ     predseda  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


