
MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI  
 
 

Článok 1 
Zmluvné strany 

 
 

1. Banskobystrický samosprávny kraj  
Sídlo:   Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica 
Štatutárny orgán:  Ing. Ján Lunter 

predseda Banskobystrického samosprávneho kraja 
IČO:   37828100 
ďalej len „BBSK“ 
 

a 
 

2. Slovenská agentúra životného prostredia  
Sídlo:   Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica 
Štatutárny orgán:  Mgr. Michal Maco  

generálny riaditeľ Slovenskej agentúry životného prostredia  
IČO:   00626031 
ďalej len „SAŽP“ 
 

 
Preambula 

 
Memorandum o spolupráci (ďalej len „memorandum“) je prejavom spoločnej vôle zmluvných strán 
memoranda vzájomnou spoluprácou sa podieľať na nastavení strategického smerovania v oblasti 
manažmentu životného prostredia v Banskobystrickom kraji tak, aby sme prispeli k naplneniu 
národných environmentálnych cieľov a zlepšili kvalitu životného prostredia kraja.   
 

Článok 2 
Účel a predmet memoranda 

 
Predmetom memoranda je vzájomná spolupráca pri tvorbe strategického dokumentu  Envirostratégia 

Banskobystrického samosprávneho kraja (ďalej len „Envirostratégia BBSK“), ktorého účelom je 
podieľať sa na plnení cieľov a opatrení národnej stratégie Zelenšie Slovensko – Stratégia 
environmentálnej politiky Slovenskej republiky do roku 2030 a ich premietnutí do regionálnych 
strategických dokumentov a to vo všetkých fázach jeho tvorby (analytickej, strategickej a programovej 
– akčný plán). Envirostratégia BBSK bude platformou pre spoluprácu rôznych aktérov a umožní  
reagovať na výzvy životného prostredia spoločne a efektívne.  

 
Článok 3 

Predmet spolupráce 
 

Strany memoranda sa dohodli na vzájomnej spolupráci pri tvorbe Envirostratégie BBSK.   
BBSK bude zabezpečovať celkovú koordináciu tvorby Envirostratégie BBSK a jej samotné textové aj 
grafické spracovanie, komunikáciu medzi jednotlivými odbornými tematickými pracovnými skupinami 
a získavanie relevantných dát.  
SAŽP poskytne odborné gestorstvo pre vybrané strategické oblasti, členstvo v odborných tematických 
pracovných skupinách a relevantné dáta, ktorými disponuje.  



Strany memoranda sa dohodli najmä, nie však výlučne, na spolupráci pri:  
- zostavovaní príslušných odborných tematických pracovných skupín a výbere zainteresovaných 

aktérov, 
- pripomienkovaní návrhu zadania pre analýzu dát za jednotlivé strategické oblasti,  
- definovaní problémov v danej strategickej oblasti,  
- aktívnej účasti na stretnutiach pracovných skupín za jednotlivé strategické oblasti a pracovnej 

skupiny všetkých garantov Envirostratégie BBSK, 
- pripomienkovaní návrhu analytickej časti, 
- tvorbe strategickej časti Envirostratégie BBSK, 
- tvorbe akčného plánu Envirostratégie BBSK,  
- a pri predstavovaní strategického dokumentu verejnosti a členom odbornej komisie Zastupiteľstva 

BBSK.   
 

Článok 4 
Ostatné dojednania 

 
Počas celej dĺžky trvania spolupráce na základe tohto memoranda sa každá strana memoranda 
zaväzuje poskytnúť druhej strane dostatočnú súčinnosť nevyhnutnú na riadne plnenie úloh 
vyplývajúcich z predmetu spolupráce.    
 

Článok 5 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Memorandum je možné po vzájomnej dohodne oboch strán memoranda podľa potrieb meniť 

alebo dopĺňať. Zmeny je potrebné vykonať formou písomných dodatkov memoranda, 
podpísaných oboma stranami. 

2. Strany memoranda sa dohodli, že sa budú navzájom bez zbytočného odkladu informovať 
o všetkých skutočnostiach, ktoré môžu mať vplyv na napĺňanie spolupráce.  

3. Memorandum sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, pričom každá zo strán memoranda obdrží 
jeden rovnopis. 

4. Toto memorandum je vyhotovené podľa slobodnej vôle oboch strán memoranda, obe strany si 
memorandum riadne prečítali, porozumeli jeho obsahu a na znak súhlasu ho vlastnoručne 
podpísali. 

 
V ............................. dňa       V ............................. dňa    

 
 
 
 
 
 
 
 

.......................................................    .................................................... 
       Ing. Ján Lunter               Mgr. Michal Maco 
      predseda BBSK                         generálny riaditeľ SAŽP 
 

 
 


