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Zmluva nadobuila 0?- -r7.- ?ĺ71
účlnnost dňa:

MEMORANDUM O SPOLUPRACI
na pľípľave a implementácii Integľovanej územnej stľatégie

Strategicko-plánovacieho ľegiónu,rokľes Šal'a"

Paľtneri memoranda:

Nitriansky samosprávny kľaj
sídlo: Rázusová2\,949 0l Nitľa
štatutárny orgán: doc. Ing. Milan Belica, PhD., predseda

ĺČo zl 861 298

t

Mesto šal'a
Sídlo: Námestie Sv' Trojice 7 , g27 15 Šaľa
štatutárny orgán: Mgr. Jozef Belický, primátor
lČo: oo 306 185

Obec Diakovce
sídlo: 925 81 Diakovceč. 118
štatutárny orgán: Ing. Kristína Jakócsová, starostka
ĺČo: oo 305 898

obec Král'ová nad Váhom
sídlo: 925 9l Kĺáľová nad Váhom č. 7l
štatutáľny orgán: RNDľ. Ferenc Beľgendi, staľosta
lČo: oo 306 070

Obec Neded
sídlo: Hlavná č.844,925 85 Neded
štatutárny oľgán: JUDr. Henrieta Selmecziová, starostka
IČo: oo 306 100

obec Tešedíkovo
sídlo: Žihárecká č. 860, 925 82 Tešedíkovo
štatutárny orgán: M$. Ildikó Agócs Kórôsi, starostka
lČo: oo 306 2I5
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bec Trnovec nad Váhom

'dlo:925 7l Trnovec nad Váhom č' 587

p1fitŕtmy oľgán: Mgr. oliver Berecz, starosta

Čo: oo 306 240

obec Vlčany
sídlo: Hlavnáč.944,925 84 Vlčany
štatutárny oľgán: Ing János Restáľ, starosta

lČo: oo 306 312

a

obec Žihár"c
sídlo: č. 59g,g25 83 Žihárec
štatutárny orgán: Alajos Baranyay, starosta
IČo: oo 306 347

Pľeambula memoranda

Vyššie uvedené zmluvné strany'

ľešpektujúc princípy integrovaného plánovania rozvoja uzemla s vyuŽitím
Jednotného metodického rámca pre prípravu integľovaných územných stľatégií
a integľovaných územných investícií v pľogramovom období 2021 -2027,
uvedomujúc si zodpovednost' za rozvoj územia Nitrianskeho kraja a spoločne
definovaného územia strategicko - plánovacieho regiónu ako súčasti kľaja, ktoré je
definované v článku 3 tohto memoranda,
zdôľazňujúc dôležitost' a nevyhnutnost' spolupráce a partnerského pľístupu
v pľocese prípľavy a implementácie Integľovanej územnej stratégie Nitrianskeho kraja
a Integrovanej územnej stratégie stľategicko - plánovacieho ľegiónu'

uzatvárajú toto memorandum o spolupľáci:

čHnok 1
Definovanie základných pojmov

Integrovaná ú,zcmná stľatégia (skľátene ,,IUS") je komplexný rozvojový dokument,
ktoý integruje všetky aspekty rozvoja a rozvojové aktivity v území. IUS je spľacovávaná
ako Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja (skrátene ',PHRSR")
v spolupľáci so socioekonomickými partnermi v zmysle Zäkona č,. 539/2008 Z. z.

o pbapó." regionálneho rozvoja v zneni neskorších predpisov. IUS je základnou
stratégiou pr e zabezpečenie integrovaného územného rozvoj a podporovaného fi načnými
nástrojmi EU, ako sú integľované územné investície.
Integľované územné inves1ície (skĺátene ,,[ÚI") sú jedným z kľúčových finančných
nástrojov implementácie IUS. IUI sú v rámci integrovaných projektových balíčkov
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PHRSR tou časťou, ktorá bude financovaná zo všetkých zdrojov EU a naprieč všetkými
politickými cieľmi.

3. Stľategicko-plánovací ľegión (skrátene ,,SPR") je časť uzemia kraja, pľe ktoré sú
v rámci PHRSR kĺaja spracovávané samostatné integrované územné stľatégie. IUS SPR
sú základom pre prípravu IUS kraja a sú jeho integľálnou súčasťou.

Clánok 2
Ciele memoranda

Cieľmi tohto memoľanda sú:

l. deklaľovať vytvorenie strategicko-plánovacieho regiónu',okres Šaľa"
2. deklaľovat' spoločný postup paľtnerov memoranda na prípľave a implementácii

Integrovanej územnej stľatégie SPR okľesu Šaľa ako súčasť Integrovanej územnej
stratégie Nitrianskeho kľaja s využitím postupov podľa Jednotného metodického rámca
pre príprar,u integľovaných územných stratégií (IUS) a integľovaných územných
investícií (IUI)'

3. definovat' spoločný postup paľtneľov memoľanda na vytvorení Kooperačnej ľady SPR
,,okľes Šaľa" ako funkčného mechanizmu paľtnerstva, komunikácie a rozhodovania pri
prípľave a implementácii IUS SPR,,okres Šaľľ'.

Clánok 3
Vymedzenie územia SPR 

'okres 
Šal'a"

1. Partneri memoranda spoločne deklarujú, Že na uzemi Nitrianskeho samosprávneho kraja
maju záujem vytvoriť strategicko-plánovací ľegión okľesu Šal'a (názov: ',SPR okľes
Šaľa").

2' IJzemie strategicko-plánovacieho ľegiónu ,,okres Šaľa" tvoria katastľálne uzemia miest
a obcí nachádzajucich sa naizemi okresu Šaľa.

Clánok 4

Zaiče|om naplnenia ciel'ov tohto memoľanda

l ' Nitriansky samosprávny kraj deklaruje svoj záujem:
. kooľdinovať procesy prípravy a implementáciu IUS SPR ',okÍes Šaľa" avývárať

odborné, peľsonálne, administratívne a finančné zázemie potrebné pre prípravu
a implementáciu IUS SPR a pre efektívnu spoluprácu paľtneľov na uzemi tohto SPR,
iniciovat' vytvorenie a podporovat' činnost' Kooperačnej rady SPR ,,okľes Šaľa" ako
platfoľmy spolupráce socio-ekonomických partnerov v uzemi SPR a ako nástroja
definovania IUS a IUI SPR.

obce a mestá, ktoľé sú paľtnermi tohto memoranda, deklarujú svoj záujem podieľat' sa na
pľípľave a implementácii IUS SPR ,,okľes Šaľa" a na vytvorení Kooperačnej ľady SPR,
a poskýovat' potrebnú súčinnosť všetkým zúčastneným partnerom.
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Partĺen memoľanda spoločne deklarujú v súlade s pľincípom partnerstva svoju vôl'u
uÍnoŽnit' zástupcom socio-ekonomických partnerov z podnikateľskeho a neziskového
sektora aktívne sa podiel'ať na pľíprave a implementácii IUS SPR ,' okľes Šaľa".

Clánok 5
Spoločné a záv erečné ustanovenia

Partneri memoranda spoločne deklarujú, Že k tomuto memorandu môŽu dodatočne
pristúpiť aj ďalšie mestá a obce nachádzajilce sa na inemi SPR okľesu Šaľa, a to formou
ich jednostľanného písomného vyhlásenia o pristúpení k tomuto memoľandu, čím sa
stanú partnerom tohto memoranda.

2. Toto memorandum sa uzatvára na dobu neuľčitú. Každý z paľtnerov tohto memoranda,
ľesp. pľistupujúcich strán, môže odstúpiť od tohto memoľanda aj bez uvedenia dôvodu.
Takéto odstúpenie musí bý'písomné a musí byt doručené Nitrianskemu samosprávnemu
kraju, inak je neplatné. odstúpenie je účinné dňom jeho doručenia Nitrianskemu
samosprávnemu kľaju.

3. Toto memorandum nadobúda platnosť dňom jeho podpisu partnermi memoľanda
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Nitrianskeho
samospľávneho kraja.

4. KaŽdý zpartnerov memorandaobdržijedno vyhotovenie tohto memoranda o spolupráci

5. Partneri memoranda vyhlasujú, že toto memorandum uzatváľajú dobrovoľne, na zäklade
svojej slobodnej vôle a na znak súhlasu sjeho obsahom ho podpisujú.
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