
1. ZMLUVNÉ STRANY

Názov subjektu :

Zastúpený:

Sídlo:

Právna forma 

IČO: 

DIČ: 

Názov subjektu : 

Zastúpený: 

Sídlo: 

Právna forma: 

IČO: 

IČ DPH: 

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI 

(ďalej ako "Memorandum") 

Obecný úrad Oščadnica 

Ing. Marián Plevko 

Nám. M.Bernáta č. 745 

023 01 Oščadnica 

Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad) 

00314170 

2020421513 

a 

Tradície Kysúc, s. r. o. 

Patrícia Kubalová 

Areál sídla Roľníckeho družstva Veľká Rača 10062 

023 01 Oščadnica 

spoločnosť s ručením obmedzeným 

Registrovaný integračný sociálny podnik 

53716710 

SK2121476159 

2. PREDMET A ÚČEL MEMORANDA

2.1. Predmetom tohto Memoranda je všeobecná úprava obsahu, formy, podmienok, práv 
a povinností pri vzájomnej spolupráci zmluvných strán 

a) v oblasti tvorby, rozvoja, ochrany , obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt ,
zachovaní tradícií regiónu Kysuce

b) pri vzdelávaní, výchove a rozvoji telesnej kultúry

c) pri tvorbe a ochrane životného prostredia

d) pri rozvoji služieb na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti

2.2. Spolupráca zmluvných strán bude realizovaná najmä prostredníctvom nasledujúcich činností: 



a) Vzájomná súčinnosť pri organizovaní kultúrnych podujatí v obci

b) Spolupráca pri propagačno-vzdelávacích aktivitách- dvakrát do roka organizované workshopy
pre deti základnej a materskej školy, s názornou ukážkou spracovania ovčieho mlieka

c) Vzájomná spolupráca pri udržiavaní čistoty v obci , súčinnosť pri monitorovaní prípadných
ložísk znečistenia životného prostredia

d) Spolupráca pri údržbe miestnych komunikáciu, cyklotrasy, oprava lavičiek, informačných
tabulí,  detských ihrísk

3. ZODPOVEDNÉ OSOBY

3.1 Zmluvné strana sa dohodli, že ustanovia zodpovedné osoby pre spoluprácu na činnostiach, 
zadefinovaných v článku 2 tohto Memoranda, ktoré budú v prvom rade zodpovedné za prípravu 
a implementáciu spoločných aktivít: 

a) Za obecný úrad Oščadnica:  Ing. Marián Plevko, starosta obce

b) za Tradície Kysúc, s.r.o. : Patrícia Kubalová 

4. ROZSAH, KONKRETIZÁCIA A ŠPEDIFIKÁCIA ČINNOSTÍ, VZÁJOMNÁ ODPLATA

4.1 V prípade potreby budú podmienky vzájomnej spolupráce zmluvných strán konkretizované 
samostatnými doplňujúcimi zmluvami, dodatkami, objednávkami, prípadne inými dohodami 
uzatvorenými výlučne v písomnej forme a odvolávajúcimi sa na toto Memorandum. 

4.2 Dohody v zmysle ods. 4.1 tohto článku, ak v nich nebude určené inak, sa budú riadiť ustanoveniami 
tohto Memoranda. 

4.3 V prípade , že individuálne dohodnutá činnosť bude komerčného charakteru a bude 
konkretizovaná individuálnou zmluvou, objednávkou alebo inak, cena bude stanovená dohodou medzi 
zmluvnými stranami, a to pre každý prípad samostatne. 

5. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

5.1 Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú postupovať v súlade s oprávnenými záujmami druhej zmluvnej 
strany, a že je ich bezodkladnou povinnosťou poskytnúť si maximálnu súčinnosť pri realizácii a príprave 
spoločných činností, uvedených v článku 2 tohto Memoranda, vrátane všetkých informácií, potrebných 
pre prípravu spoločných projektových záverov. Tento záväzok súčinnosti sa vzťahuje na všetky úkony, 
ktoré prispejú, alebo majú prispieť k dosiahnutiu účelu tohto Memoranda. 

5.2 Pri spolupráci v zmysle článku 2 tohto Memoranda, bude každá verejná propagácia vopred 
písomne odsúhlasená obomi zmluvnými stranami. 



6. MLČANLIVOSŤ A OCHRANA DÔVERNÝCH INFORMÁCIÍ

6.1 Zmluvné strany sa zaväzujú k povinnosti zachovávať mlčanlivosť o všetkých dôverných 
informáciách, o ktorých sa dozvedia v priebehu vzájomnej spolupráce. 

6.2 Za dôverné informácie sú považované všetky skutočnosti, vedomosti, zručnosti a znalosti 
technického, výrobného, obchodného alebo iného charakteru, ktoré nie sú bežne známe a dostupné, 
a majú byť podľa svojej povahy utajované (najmä know how, obchodné tajomstvo a iné) 

6.3 Povinnosť zachovávať mlčanlivosť sa nevzťahuje na informácie, ktoré sú všeobecne známe 
a dostupné z verejných zdrojov, resp. ktoré sa takýmito stali v priebehu platnosti a účinnosti tohto 
Memoranda bez porušenia záväzku mlčanlivosti niektorou zo zmluvných strán. 

7 VŠEOBECNÉ PODMIENKY 

7.1 Toto Memorandum sa uzatvára na dobu neurčitú. 

7.2 Platnosť tohto Memoranda je možné ukončiť dohodou zmluvných strán . 

7.3 Toto Memorandum tiež môže vypovedať každá zo zmluvných strán, a to i bez uvedenia dôvodu. 
V takomto prípade zaniká jej platnosť uplynutím trojmesačnej výpovednej lehoty, ktorá začína plynúť 
prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v priebehu ktorého bola 
písomná výpoveď doručená druhej strane. 

7.4 Toto Memorandum je vyhotovené v 2 rovnopisoch, z ktorých po 1 vyhodovení dostane každá 
zmluvná strana. 

7.5 Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tohto Memoranda je možné vykonať len vo forme písomného 
a očíslovaného dodatku schváleného zástupcami oboch zmluvných strán. 

7.6 Zmluvné strany prehlasujú, že toto Memorandum uzatvárajú na základe § 51 zákona č. 40/1964 
Zb., Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. Ak nebude v tomto Memorande ustanovené 
inak, otázky výslovne neupravené týmto Memorandom sa riadia platnými právnymi predpismi 
Slovenskej republiky. 

8 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

8.1 Platnosť a účinnosť tohto Memoranda sa riadi platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. 

8.2 Memorandum nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami. 

8.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Memoranda riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu 
porozumeli, a že vyjadruje ich slobodnú vôľu, bez omylu, tiesne a nápadne nevýhodných podmienok, 
čo potvrdzujú svojimi vlastnými podpismi. 

8.4 Všetky osoby podpisujúce túto zmluvu môžu bež akýchkoľvek právnych obmedzení konať v mene 
zmluvnej strany, za ktorú zmluvu podpisujú . Uzatvorenie tohto Memoranda je zároveň v súlade 
s vnútornými prepismi zmluvných strán. 

Na dôkaz čoho bolo toto Memorandum podpísané zmluvnými stranami nasledovným spôsobom: 



Za Obec Oščadnica : 

V Oščadnici, dňa: ..12. 07. 2021
Za Tradície Kysúc, s.r.o. 

v Oščadnici, dňa: .14. 07. 2021
Tradície Kysúc, s. ,. o. 

Areál sídla Roľníckeho družstva
eľká Rača 10062, Oščadnica 023 01 

/CO: 53716710, IČ DPH: SK2121476159 

Patrícia Kubalová 




