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MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI  

(ďalej aj ako „memorandum“) 
 
 

uzatvorené medzi: 
 
 

Asociáciou pre zelené strechy a zelenú infraštruktúru  
Sídlo: Bystrické sady 8727/36, 841 06 Bratislava-Záhorská Bystrica 

Zastúpená: Ing. Branislav Siklienka, predseda 
IČO: 53469267  

(ďalej len „AZSZI “) 
 
a 
 

Slovenskou agentúrou životného prostredia 
Sídlo: Tajovského 28, 974 01 Banská Bystrica 

Zastúpená: Mgr. Michal Maco, generálny riaditeľ 
IČO: 00626031 

(ďalej len „SAŽP“) 
 

(AZSZI a SAŽP ďalej len „strany memoranda“ a jednotlivo „strana memoranda“) 
 

Preambula 

Asociácia pre zelené strechy a zelenú infraštruktúru (AZSZI) a Slovenská agentúra životného 
prostredia (SAŽP) v rámci svojich činností podporujú budovanie prvkov zelenej infraštruktúry 
a adaptačných opatrení s cieľom zmierniť negatívne dopady zmeny klímy na Slovensku. Strany 
memoranda, vzhľadom na spoločné ciele, prijali toto memorandum o spolupráci a dohodli sa na nižšie 
uvedených oblastiach a spôsoboch spolupráce. 
 

I. Princípy a ciele spolupráce 

Strany memoranda budú spolupracovať ako samostatné subjekty, jednotlivci sa však môžu zapájať do 
aktivít realizovaných niektorou zo strán memoranda a môžu tiež byť vytvárané spoločné orgány alebo 
združenia pre riešenie konkrétnych úloh. Cieľom spolupráce je vzájomná podpora pri presadzovaní 
environmentálne a spoločensky priaznivých udržateľných riešení s dôrazom na adaptačné opatrenia 
a prvky zelenej infraštruktúry, ako aj pri osvetových a vzdelávacích aktivitách určených pre odbornú 
i laickú verejnosť.  

 
II. Oblasti spolupráce 

Pre napĺňanie spoločných cieľov a rozvoj oboch organizácií, strany memoranda sa budú navzájom 
podporovať pri príprave, propagácii a realizácii podujatí, pri príprave publikácií alebo informačných 
kampaní. Pri podpore a propagácii adaptačných opatrení a prvkov zelenej infraštruktúry sa 
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predpokladá spolupráca pri organizácii seminárov, konferencií, výstav, exkurzií či školení. Charakter 
spolupráce vyplynie zo vzájomnej dohody a kapacít strán memoranda. Predpokladá sa tiež odborná 
spolupráca na relevantných publikačných aktivitách (články, brožúry, zborníky) a spolupráca v rámci 
iných vzájomne prospešných aktivít (súťaží, projektov a pod.) ako aj spolupráca pri presadzovaní 
legislatívnych zmien v oblasti udržateľnosti s dôrazom na adaptačné opatrenia. 

 
III. Formy spolupráce 

Strany memoranda budú hľadať najvýhodnejšie spôsoby spolupráce (priestor na spoločné podujatia, 
organizačnú či logistickú podporu, know-how v relevantnej oblasti, pozývanie hostí, prednášateľov 
a pod.). Spoločne organizované podujatia budú propagované na webových stránkach a cez bežné 
informačné kanály oboch strán memoranda, pričom táto spolupráca nemusí byť vždy explicitne 
vyjadrená. 
 

IV. Výsledky spolupráce 

Hlavným výsledkom spolupráce strán memoranda bude napĺňanie cieľa, ktorým je podpora pri 
presadzovaní environmentálne a spoločensky priaznivých udržateľných riešení s dôrazom na 
adaptačné opatrenia a prvky zelenej infraštruktúry, rozširovanie a propagácia udržateľných 
urbanistických riešení v praxi a v neposlednom rade zvyšovanie povedomia o týchto riešeniach v 
odbornej obci aj u bežnej verejnosti. Pokiaľ ide o výsledky čiastočnej spolupráce, strany memoranda 
sa k nim môžu hlásiť, podľa vzájomnej dohody, a tieto výsledky budú prezentované ako spoločné. 
 

V. Záverečné ustanovenia 

Memorandum o spolupráci sa uzatvára na dobu určitú, a to na 5 rokov ( slovom päť rokov) odo dňa 
nadobudnutia účinnosti tohto memoranda v zmysle bodu 2. tohto článku. 

Memorandum je uzatvorené a platné dňom jej podpisu oboma stranami memoranda a  účinnosť 
nadobúda v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a 
§ 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (Zákon o slobode informácií) dňom nasledujúcim po dni jeho 
zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky. AZSZI berie 
na vedomie, že toto memorandum je povinne zverejňovanou zmluvou a súhlasí s jej zverejnením. 

Memorandum je vyhotovené v troch (3) rovnopisoch, pričom SAŽP obdrží dve (2) vyhotovenia 
a AZSZI jedno (1) vyhotovenie. 

Každá zo strán memoranda má právo písomne vypovedať memorandum bez udania dôvodu. 
Výpovedná lehota je 1 mesiac a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúcom po mesiaci, v 
ktorom bola doručená výpoveď druhej strane memoranda. Výpoveď musí byť vyhotovená v písomnej 
podobe a doručená na adresu sídla strany memoranda. 

Memorandum je možné ukončiť aj písomnou dohodou strán memoranda ku dňu určenému v dohode 
o ukončení. 

Strany memoranda berú na vedomie, že memorandum je možné meniť a dopĺňať len písomnými a 
očíslovanými dodatkami k memorandu, podpísanými oboma stranami memoranda. 

V prípade vzniku sporu o akýchkoľvek otázkach, týkajúcich sa spolupráce špecifikovanej v tomto 
memorande, strany memoranda vyjadrujú pripravenosť vzájomne o ňom rokovať a dohodnúť sa na 
vyriešení sporu.  
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Strany memoranda vyhlasujú, že toto memorandum uzatvorili slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, 
rozumejú jeho obsahu a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú. 

 

Za ASZSI:      Za SAŽP: 

 

V ......................., dňa .............    V ......................, dňa ............ 

 

..............................................................   .................................................................... 
           Ing. Branislav Siklienka          Mgr. Michal Maco 
                     predseda               generálny riaditeľ 
 

 


