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NÁVRH NA UZNESENIE
Uznesenie č. __/2014
Mestské zastupiteľstvo

I.

schvaľuje
1.

uzatvorenie Memoranda o spolupráci medzi Žilinským samosprávnym krajom
a mestom Žilina pri príprave a realizácii Regionálnej integrovanej územnej

stratégie Žilinského kraja a Stratégie udržateľného mestského rozvoja.

DÔVODOVÁ SPRÁVA
Na čerpanie európskych štrukturálnych a investičných fondov bude v programovom období
2014-2020, v zmysle Nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013 (ktorým
sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom
sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka
a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o
Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a
Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č.
1083/2006), uplatnený integrovaný prístup k územnému rozvoju a zásady partnerstva.
Východiská pre realizáciu integrovaného prístupu v SR sú uvedené v Partnerskej dohode SR
na roky 2014-2020 prijatej EK 20.6.2014 a budú realizované prostredníctvom nástrojov ako
integrované územné investície (ďalej iba „IÚI“) a udržateľný mestský rozvoj (ďalej iba
„UMR“) (v zmysle čl. 36 Nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 1303/2013 a čl. 7 Nariadenia EP
a Rady (EÚ) č. 1301/2013). V podmienkach SR budú IÚI realizované prostredníctvom
regionálnych integrovaných územných stratégií (RIÚS) na úrovni regiónu NUTS 3 –
samosprávny kraj a stratégií udržateľného mestského rozvoja na úrovni funkčných území
krajských miest, pričom udržateľný mestský rozvoj sa bude realizovať ako súčasť modelu
RIÚS. RIÚS má byť multisektorový plánovací a vykonávací dokument zameraný na riešenie
potrieb nie len rozvoja kraja, ale aj rozvoja funkčného územia krajského mesta.
Vychádzajúc z nariadení EP a Rady k novému programovému obdobiu, Partnerskej dohody a
z ust. § 15, ods. 5 návrhu zákona o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych
a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (schválenom dňa 17.9.2014
na 37. schôdzi Národnej rady SR) a s cieľom efektívne, účelne a hospodárne zabezpečiť
prípravu a úspešnú implementáciu Regionálnej integrovanej územnej stratégie Žilinského
kraja na roky 2014-2020 je žiaduce, aby sa Žilinský samosprávny kraj a Mesto Žilina dohodli
spoločne sa podieľať na príprave a realizácii regionálnej integrovanej územnej stratégie
a integrovanej územnej stratégie mestskej oblasti a v tomto záujme ustanovili aj Partnerstvo,

ktoré sa bude organizovať vo forme jednej spoločnej Rady partnerstva pre RIÚS a UMR.
Memorandum o spolupráci bude východiskom pre zriaďovateľa Rady partnerstva, ktorým je
v zmysle prijatého zákona o EŠIF Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR pre
zriadenie spoločnej rady pre RIÚS a UMR na území Žilinského kraja, ktoré je ďalším
predpokladom na pokračovanie prác pri príprave RIÚS a UMR.

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI
MEDZI
ŽILINSKÝM SAMOSPRÁVNYM KRAJOM
A
MESTOM ŽILINA
Vychádzajúc z Nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 1301/2013 zo 17. decembra 2013, Nariadenia
EP a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, Partnerskej dohody SR na roky 20142020 z 20. júna 2014 a z návrhu zákona o príspevku poskytovanom z európskych
štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Žilinský
samosprávny kraj (ako gestor prípravy a implementácie regionálnej integrovanej územnej
stratégie v zmysle Partnerskej dohody SR na roky 2014-2020) a mesto Žilina ako gestor
prípravy a implementácie udržateľného mestského rozvoja v zmysle Partnerskej dohody SR
na roky 2014-2020 (ďalej len „Partneri“) uzatvárajú toto memorandum o spolupráci:
Čl. 1
Predmet memoranda
(1) Partneri memoranda potvrdzujú spoločnú vôľu podieľať sa na príprave a realizácii
regionálnej integrovanej územnej stratégie a integrovanej územnej stratégie mestskej
oblasti, prostredníctvom ktorých sa realizuje integrovaná územná investícia podľa čl.
36 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 a zaväzujú sa vytvoriť platformu územnej spolupráce
s cieľom zvyšovať úroveň hospodárskeho a sociálneho rozvoja územia mesta a územia
celého samosprávneho kraja.
(2) Partneri memoranda sa zaväzujú zabezpečiť spoločnú prípravu a implementáciu
regionálnej integrovanej územnej stratégie a integrovanej územnej stratégie mestskej
oblasti v súlade s princípom partnerstva.
(3) Partneri memoranda sa zaväzujú pri príprave a realizácii stratégie zachovávať princíp
Partnerstva definovaný v čl. 5 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
1303/2013 a Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 240/2014 zo 7. januára 2014 o
európskom kódexe správania pre partnerstvo v rámci európskych štrukturálnych a
investičných fondov.
(4) Za účelom prípravy a realizácie stratégie sa ustanovuje Partnerstvo pre Regionálnu
integrovanú územnú stratégiu Žilinského kraja na roky 2014-2020, ktoré sa organizuje
vo forme spoločnej Rady partnerstva pre regionálnu integrovanú územnú stratégiu
a integrovanú územnú stratégiu mestskej oblasti.
(5) Mesto Žilina sa zaväzuje, v súlade s princípom partnerstva, vybrať Partnerov, ktorí
budú v spoločnej Rade partnerstva zastupovať integrovanú územnú stratégiu mestskej
oblasti a v závislosti od vecnej a územnej príslušnosti hlasovať vo veciach týkajúcich
sa integrovanej územnej stratégie mestskej oblasti.
(6) Žilinský samosprávy kraj sa zaväzuje, že v prípade záujmu mesta Žilina, vytvorí pre
činnosť koordinátora územnej stratégie mestskej oblasti administratívno-technické
zázemie tak, aby mohli Partneri efektívne spolupracovať pri realizácii regionálnej
integrovanej územnej stratégie a integrovanej územnej stratégie mestskej oblasti.

(7) Partneri memoranda sa zaväzujú pri príprave a realizácii stratégie úzko spolupracovať
prostredníctvom menovaných koordinátorov.
Čl. 2
Záverečné ustanovenia
(1) Toto memorandum je možné meniť a dopĺňať písomnými dodatkami prijatými
obidvoma Partnermi.
(2) Toto memorandum môže byť zrušené písomným vzájomným dohovorom obidvoch
Partnerov.
(3) Partneri vyhlasujú, že toto memorandum o spolupráci uzatvorili slobodne a vážne,
nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, prečítali ho, porozumeli mu a
nemajú proti jeho forme a obsahu žiadne výhrady, čo potvrdzujú vlastnoručnými
podpismi.
(4) Toto memorandum sa uzatvára na dobu neurčitú, platnosť nadobúda dňom podpisu
obidvoma stranami a účinnosť deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia v zmysle
zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky
zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré
zákony.
(5) Toto memorandum je vyhotovené v dvoch rovnopisoch, pričom každý z Partnerov
dostane po jednom rovnopise.

V Žiline dňa ............................

..........................................
Ing. Juraj Blanár
predseda ŽSK

..........................................
Ing. Igor Choma
primátor mesta Žilina

