MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI
uzavreté medzi týmito stranami:

Mikroregión Červený Kameň, združenie obcí
Hlavná 168, 900 89 Častá
Zastúpený: Ľudovít Ružička, predseda
IČO: 30795915
Právna forma: združenie obcí
(ďalej aj MČK)
a

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Stavebná fakulta
Katedra architektúry
Zastúpená: prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD., dekan fakulty
Radlinského 11, 810 05 Bratislava
IČO: 00397687
Verejnoprávna inštitúcia
(ďalej aj STU)
a

Univerzita Komenského v Bratislave
Šafárikovo nám.č.6, 814 99 Bratislava
Zastúpená: prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor
IČO: 00397865
Verejnoprávna inštitúcia
(ďalej aj UK)
v zastúpení jej fakultami:

Filozofická fakulta UK
Katedra etnológie a muzeológie
Zastúpená: prof. Mgr. Marián Zouhar, PhD.
Gondova č. 2, 811 02 Bratislava 1
IČO: 00397865

Prírodovedecká fakulta UK
Katedra environmentálnej ekológie a manažmentu krajiny
Zastúpená: prof. RNDr. Peter Fedor, PhD.
Mlynská dolina B2
Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava
IČO: 00397865

Preambula
V nadväznosti na uskutočnený pilotný projekt, kde študenti a pedagógovia Katedry architektúry
Stavebnej fakulty STU v Bratislave a Katedry etnológie a muzeológie Filozofickej fakulty UK
v Bratislave, v rámci predmetu Prezentácia architektonického dedičstva mapovali výskyt a navrhovali
možnosti využitia mlynov v malokarpatskom regióne, so zámerom využiť tento kultúrno-historický
potenciál aj pre rozvoj ďalších aktivít a turizmu na území Mikroregiónu Červený Kameň sa zúčastnené
strany dohodli na ďalšej vzájomnej spolupráci a tiež jej rozšírení a zapojení Katedry environmentálnej
ekológie a manažmentu krajiny Prirodovedeckej fakulty UK v Bratislave do projektu.

Účelom uzavretia tohto Memoranda je vytvorenie právneho rámca pre partnerstvo a vzájomnú
spoluprácu na mapovaní kultúrno-historického dedičstva a prírodných hodnôt Mikroregiónu Červený
Kameň, tvoreného obcami Báhoň, Budmerice, Častá, Doľany Dubová, Jablonec, Píla, Štefanová
a Vištuk a na riešení ďalších projektov a tém týkajúcich sa harmonizácie a trvalo udržateľného rozvoja
územia mikroregiónu, vyplývajúcich zo strednodobého strategického dokumentu - Plánu
hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Mikroregiónu Červený Kameň na roky 2021-2027,
s výhľadom do roku 2030 (ďalej PHRSR MČK).

1. Oblasť spolupráce a ciele Memoranda
Uzatvorením tohto Memoranda o spolupráci, zúčastnené strany preukazujú slobodnú vôľu
spolupracovať v oblastiach:


krajinotvorby na území Mikroregiónu Červený Kameň, zameranej na zachovanie prírodnej a
obnovu kultúrnej krajiny a inovatívnych prístupov k jej využitiu s dôrazom na jej kultúrnohistorický potenciál a trvalú udržateľnosť / PHRSR MČK – PRIORITA 1 Kvalitné životné
prostredie Strategický cieľ 1.1 Krajinotvorba Špecifický cieľ 1.1.3 Spoločne manažovať krajinu



záchrany a obnovy kultúrneho dedičstva na území Mikroregiónu Červený Kameň, jeho
identifikácii a hľadaní spôsobov jeho záchrany a inovatívnych prístupov k jeho využitiu a
prezentácie / PHRSR MČK – PRIORITA 3 Lokálna ekonomika Strategický cieľ 3.2 Rozvíjať
cestovný ruch založený na princípoch destinačného manažmentu Špecifický cieľ 3.2.2
Identifikovať danosti a zvláštnosti územia a podporovať ich rozvoj

2. Formy spolupráce
Hlavnými formami spolupráce strán na základe tohto Memoranda sú:


v rámci pedagogickej výuky: mapovanie, diagnóza a prieskum územia a návrhy riešení



v rámci vedecko-výskumnej práce: spracovávanie projektov, z ktorých výstupy budú
premietnuté do záväzných nástrojov procesu obnovy identity a rozvoja územia
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v rámci projekčnej činnosti: navrhovanie vybraných objektov, areálov, sídel či krajinných
území



v rámci procesu implementácie stratégie definovanej v PHRSR MČK: vytvorenie zásobníka
tém a zadaní pre riešenie projektov v území.

3. Ostatné dojednania

1. Zmluvné strany tohto Memoranda potvrdzujú spoločnú vôľu podieľať sa na vytváraní
priestoru a podmienok pre vzájomnú spoluprácu.

2. Mikroregión Červený Kameň, združenie obcí sa zaväzuje každoročne vo svojich rozpočtoch
vyčleniť finančné prostriedky na realizáciu dohodnutých aktivít.

3. Financovanie jednotlivých aktivít bude upravené osobitnými zmluvami o dielo a podľa druhu
aktivity bude zabezpečené z rozpočtových prostriedkov Mikroregiónu Červený Kameň,
dotknutých obcí , zo získaných grantov a účelových domácich a zahraničných fondov.

4. V zmysle tohto Memoranda bude vypracovaný plán tém, projektov a aktivít, ktorý sa bude
pravidelne aktualizovať a dopĺňať.

4. Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany uzatvárajú Memorandum na dobu neurčitú.
2. Zmluvné strany sa zaväzujú, že si bez zbytočného odkladu poskytnú všetky informácie, ktoré
získajú a ktoré súvisia alebo by mohli súvisieť s ich spoluprácou podľa tohto Memoranda.

3. Akékoľvek zmeny a doplnenia Memoranda je možné realizovať výlučne formou jeho
písomných a očíslovaných dodatkov, podpísaných oprávnenými zástupcami zmluvných strán
Memoranda.

4. Memorandum je možné ukončiť po vzájomnej dohode jeho strán, prípadne písomnou
výpoveďou ktorejkoľvek zo strán Memoranda s výpovednou lehotou 3 mesiace po jej
doručení všetkým stranám Memoranda.

5. Plnenie záväzkov Memoranda sa bude vyhodnocovať jeden krát za rok formou prezentácie
prác na Valnom zhromaždení Mikroregiónu Červený Kameň. Termín a miesto konania
stretnutia si zmluvné strany aktuálne vzájomne dohodnú.

6. Memorandum sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zo zúčastnených strán
obdrží jeden rovnopis.

7. Memorandum nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a
účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle zúčastnených strán
a v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR.
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8. Zmluvné strany Memoranda vzájomne vyhlasujú, že toto Memorandum prijali slobodne,
vážne, nie v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, určite a zrozumiteľne a na výslovný
znak súhlasu s jeho obsahom ho oprávnení zástupcovia zmluvných strán vlastnoručne
podpisujú.

Častá, dňa

Bratislava, dňa

__________________

_____________________

Ľudovít Ružička

prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD.

predseda MČK

dekan Stavebnej fakulty STU

Bratislava, dňa

Bratislava, dňa

_____________________

_____________________

prof. Mgr. Marián Zouhar, PhD.

prof. RNDr. Peter Fedor, PhD.

dekan Filozofickej fakulty UK

dekan Prírodovedeckej fakulty UK
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