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MEMORAI\DUM
o SPoLuľnÁcI A PoDPoRE KANDIDĺľÚny MESTA NITRA

1\A TITUL EURÓpsrn HLAvNE MBSTo KULTURY 2026
(ďalej 

''memorandum")

podl'a $ 51 zákonač.40l1964 Zb. občiansky zákonník v znení neskoľších predpisov

medzi účastníkmi:

Nitľa 2026
právna forma:
sídlo:
štatutárny orgán:
IČo:
(ďalej ,'zdruŽenie")

Mesto Šal'a
sídlo:
štatutárny oľgán:
IČo:
(d'alej ,,Mesto Šaľa")

a

záujmov e zdruŽenie právni ckýc h o sô b
Farská l295l5,949 01 Nitra
Maľián Tesák, výkonný ľiaditel'
s3 730 101

Námestie Sv. Trojice 7,927 15 Šaľa
Mgr. Jozef Belický, primátor
00 306 18s

Preambula

Združeniebolo zaloŽene zak|adateľmi - Mestom Nitra a Nitľianskou oľganizáciou cestovného
ruchu _ za uÓelom vytvoľenia platformy pľe spolupľácu zakladateľov zdruŽenia s obcami,
mestami, organizáciami a ďalšími subjektmi pôsobiacimi v Nitľianskom kľaji, na dosiahnutie
zámeru: vytvoľiť podmienky na to, aby Mesto Nitľa bolo zvolené za Euľópske hlavné mesto
kultúry 2026 (ďa|ej ,,EHMK 2026*). Uvedenú spoluprácu chce zdruŽenie nadväzovať
prijatím svojich paĺtneľov za nových členov zďruženia, alebo vývorením partneľstva
pľostľedníctvom dohody o spolupráci (ktoľou je aj toto memorandum) bez prijatia za člena
združenía. Pokiaľ ide o vol'bu spôsobu spolupľáce, združenie ľešpektuje roáodnutie
paľtneľov, ktorý spôsob je pľe nich prijateľnejší.

Dôvodom, pre ktoľý účastníci uzatváraju toto memorandum, je vizia, Že v priebehu príprav
kandidatúľy Mesta Nitľa na EHMK 2026, ako i potom' Sa do úsilia o získanie tohto titulu
Mestom Nitra zapoja Nitriansky samosprávny kĺaj, obce a mestá v Nitľianskom kĺaji, ako
i ďalšie organizácie, nakoľko Mesto Nitra má ambíciu - pokiaľ získa titul EHMK 2026 - tento
svoj titul vyuŽiť nielen na svoju pľezentáciu, ale i na prezentáciu celého Nitrianskeho kľaja.
Pritom Nitľiansky kľaj chápe nielen ako geogľafické územie, ale (a hlavne) ako sieť
ľôznorodých vzájomne prepojených l'udí, organizácií a komunít, ktorí spoločne tvoria cenný
ľegionálny ,,ekosystém". ktolý je hoden zviditel'nenia- ochľany a zvel'aďovania.
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cl. t.
Účel a pľeĺlmet memoľanda

Učastníci memoranda:
a) pľezentujú a gaľantujú záujem a vôľu k spolupľáci pri zabezpečení úloh vyplývajúcich

z projektu EHMK 2026, ktorého nositel'om je zdtuŽenie tak' aby boli úspešne
zrealizovane

b) vyjadľujú spoločné Želanie naďalej rozvíjat' atmosťéru porozumenia avzájomnosti,
zvýšiť občiansku participáciu vytváľaním šiľšieho priestoru pre tvoľivosť občanov, ich
osobnú rea|ízáciu a oŽivenie komunitného Života' a deklarujú poskytnutie si súčinnosti
pľi napĺňaní spoločných cieľov podľa tohto memoľanda, ktoľé je za|oŽene na rozvíjaní
spolupráce na pľincípoch vzájomnej dôvery a poľozumenia;

c) podporujú zámer vývoľiť pľiestor pre diskusiu o témach týkajúcich sa mesta
a postavenia kultúry v jeho živote, zapojíť všetkých občanov do Života mesta, ľegiónu
a kultúry' ľozšíľit' pľíleŽitosti a priestoĺ pľe tradičné a súčasné formy umenia a pľe
široké zapojenie domácich i zahraničných umelcov, kultúmych organizácií, inštitúcií
a centieľ;

d) deklarujú svoju vôl'u konkľétne formy spolupľáce na pľojekte EHMK 2026 upraviť
medzi sebou vzájomnými dvojstrannými, alebo viacstľannými zmluvami. ktoré budú
v súlade s týmto memoľandom.

cr. u.
Záväzky účastníkov

Pľe naplnenie cieľov podľa tohto memoranda budú účastníci

a) združenie:
1. poskyovať informácie Mestu Šaľa' ľesp. osobe poverenej Mestom Šaľa potrebné

na plnenie úloh projektu EHMK 2026;
2. spolupracovať v oblasti rozvoja, alebo obnovy kultúľnej infľaštľuktúľy a kultúrneho

turizmu na účel zabezpeéenia plnenia úloh projektu EHMK 2026;
3. spolupľacovať pri tvorbe azabezpečovaní spľievodných aktivít apodujatí za účelom

zvýšenia kvality projektu EHMK 2026;
4. podporovať sprievodné aktivity a podujatia združenia súvisiace s projektom EHMK

2026 v rozsahu svojich moŽností.

b) Mesto Sal'a:
l. spolupracovat' So zdrtlžením, resp. S osobou poverenou združenim pri rea|izácii úloh

projektu EHMK 2026;
2. spolupracovat' v oblasti rozvoja, alebo obnovy kultúrnej infraštruktúry a kultúľneho

tuľizmu na účel zabezpečenia plnenia úloh projektu EHMK 2026;
3. pĺostredníctvom kultúrnych organizácii vo svojej zriaďovatel'skej pôsobnosti

spolupracovat' pľi tvoľbe a zabezpečovaní sprievodných aktivít a sprievodných
podujatí za účelom zvýšenia kvality projektu EHMK 2026;

4. poskytovat' záŠtitu nad konaním sprievodných aktivít a podujatí a spolupracovat' pri
propagácii pľojektu EHMK 2026 v rozsahu svojich moŽností.
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CI.Iil.
Zá,lyerečné ustanovenia

1. Toto memoľandum je platné vdeň jeho podpísania účastníkmi aúčinné dňom
nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Mesta Šaľa, ktoľé prisl'ubuje
zdtuženiu, Že mu bezzbyočného odkladu zverejnenie oznámi.

2. Toto memorandum moŽno meniť a dopĺĺať písomnými dodatkami.

3. Učastníci poverujú tieto osoby na komunikáciu s dľuhým účastníkom:

za zďruženie : Jana Popovicsová
za Mesto Šaľa: Mgr. Roman Hatala

Zmena poverenej osoby nepľedstavuje Zmenu tohto memoranda; pľeto pri Zmene
poveľenej osoby nie je treba uzavrieť dodatok k tomuto memorandu. Učastníci sľubujú
písomne si včas oznamovať Zmeny v kontaktných údajoch, ďalebo poverených osobách.

4. Toto memoľandum môžu účastníci písomne zľušiť, dohodou alebo kaŽdý z nich
jednostľanne písomnou výpoved'ou. Výpovedná doba trvá 30 dní a začne plynúť od
prvého dňa kalendámeho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede.

5. Toto memorandum je vyhotovené v dvoch ľovnopisoch, pre kaŽdého účastníka jeden

6. Učastníci vyhlasujú, že k tomuto memoľandu pľistupujú slobodne aváŽne, nie v tiesni ani
za nápadne nevýhodných podmienok, prečítali ho, poľozumeli mu a nemajú pľoti jeho
forme a obsahu žiadne výhľady.
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ZazdruŽenie Za Mesto Šaľa: *

ú;äi;;;k ilľĺj** ?ozo
výkonný riaditeľ,f:;,*,:ťíí.j,'*

gr. Jozef
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