
ul*, 
Iľp

MEMoRANDUM o SPolupnÁcl

uzatvárajú

zúčastnené stľany:

Bľatislavský samospľávny kľaj, Sabinovská 16,820 05 Bratislava, IČo: 36 063 606

zastúpený: Mgr. Jurajom Drobom MBA, MA, predsedom

Slovenský zväzl'adového hokeja, Trnavská cesta27ĺ8,831 04 Bľatislava 3,

lčo: so 845 386

zastúpený: Miľoslavom Šatanom, prezidentom

Preambula

Bľatislavský samosprávny kľaj a Slovenský zväz l'adového hokeja ako zúčastnené strany sa
dohodli na uzatvoľení tohto Memoľanda o spolupľáci' ktorého ciel'om je vytvorenie modelu
spolupľáce medzi slovenským hokejom a samospľávnym kľajom a podpoľa rozvojových
pľogramov hokeja v regióne Bľatislava.
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Clánok I
Pľedmet spolupľáce

Za účelom naplnenia ciel'a tohto Memoľanda o spolupráci budú zúčastnené strany

Bratislavský samospľávny kraj :

1. Podpoľovať na svojom území zriadenie a činnosť regionálneho rozvojového centra
hokeja a regionálnej hokejovej stľedoškolskej akadémie.

2. Spolupracovať v oblasti rozvoja špoľtovej infľaštruktúry, a podporovať vybudovanie
hokejového štadióna pre potreby regionálnej hokejovej stredoškolskej akadémie.

3. Spolupracovat'v oblasti vzdelávania Žiakov - športovcov, ako aj ďalšieho vzdelávania
špoľtových odborníkov.

4. Spolupľacovať v oblasti uplatnenia vľcholového športovca v spoločnosti po skončení
jeho špoľtovej kariéry.

5. Podpoľovať v rámci svojich možností ľealizované aktivity ľozvojových programov
hokeja.

6. Poskytovať záštitu nad aktivitami rozvojových pľogramov hokeja, vykonávanými
v súlade s týmto memoľandom o spolupľáci.

Slovenslcý zv äz l' adového hokej a :

1. Iniciovať na lizemí Bratislavského samosprávneho ktaja zľiadenie ľegionálneho
rozvojového centra hokeja a regionálnej hokejovej stľedoškolskej akadémie.

2. Pracovať na systémovom riešení generačného problému pohybovej pasivity detí a
mládeže'

3. Nastavovať nové vzorové štandardy vo vzdelávaní špoľtovcov, špoľtových odbomíkov
a iných členov hokejovej komunity.

4. Nastavovať nové vzorové štandardy vo fungovaní špoľtových organizácií.
5. Vytvárať podmienky pre výchovu špičkových svetových hokejistov ako budúcich

spoločenských vzorov detí a mládeže.
6' Aktívne spolupracovať s ďalšími spoločenskými z|oŽkami v súlade s týmto

memoľandom o spolupľáci.

čHnok II
Partneri

Bľatislavský samosprávny kraj bude podpoľovať, aby sa pri napĺňaní cieľov tohto memoranda
podiel'ali aj Stredné školy v jeho zriaďovatel'skej pôsobnosti vrátane Strednej športovej školy
ostredková l0,82l 02 Bratislava.

Ďalšími Paľtnermi pri plnení ciel,a tohto Memoranda o spolupráci budú:
l ' Regionálne rozvojové centrum hokejového regiónu Bratislava (od svojho vzniku) a jeho

partneri.
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2. Regionálna stľedoškolská hokejová akadémia (od svojho vmiku)
3' Partneri SZĽH' 

ČHnok III
Zäverečné ustanovenia

l. Zmluvné strany prehlasujú, Že im z tohto memoranda nevzrikajú žiadne vzájomné
záväzky, predmetom ktorých by bolo akékol'vek finančné alebo iné majetkové plnenie.

2. Memorandum o spolupráci nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu
zúčastnenými stranami.

3. Memoľandum o spolupráci je možné po vzájomnej dohode zúčastnených strán podl'a
potreby menit' alebo dopĺĺať. Akékol'vek aneny je potrebne vykonať foľmou
písomných dodatkov podpísaných zúčastnenými stranami.

4. Kontaktné osoby za ďlčastnené stľany sú: Ing. Patľícia Mešt'an za Bratislavský
samosprávny kľaj a Miroslav Lažo za Slovenský zyäzl'adového hokeja'

5. Memoľandum o spolupráci sa vyhotovuje v tľoch rovnopisoch, z ktoľých jedno
vyhotovenie dostane sZĽH a dve vyhotovenia dostane BSK.

6. Memoľandum o spolupráci môže ktorákol'vek zúčastnená strana písomne vypovedat'.
Výpovedná lehota začina plynút' od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení
výpovede druhej zúčastnenej stľane.

V Bratislave, 2l .05.2020

$/\1.4

Mgľ. Juľaj Dľoba MBA' MA
predseda

Bratislavský samosprávny kraj

Miroslav Satan
pľezident

Slovenský zväz ľ adového hokeja
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MľnĺoRANDUM o sPoLUPnÁcI

uzatvoľené medzi stranami memoranda (ďalej spolu len rrstľany memoľanda,,):
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Názov:
Sídlo:
IČo:
zastúpená:

Názov:
sídlo:
IČo:
zastupená:

Bľatislavský samospľávny kľaj
Sabinovská 16,820 05 Bratislava
36 063 606
Mgr. Juraj Droba, MBA, MA, pľedseda

VKP Bratislava s.r.o.
Seberíniho I, 82I 03 Bratislava
53 268 822
Mgľ. Tomáš Jenča, konateľ

PREAMBULA

Bratislavský samosprávny kľaj a Volejbalovy klub polície Bľatislava ako zúčastnené stľany sa
dohodli na uzatvorení tohto Memoľanda o spolupráci, ktoľého cieľom je vytvorenie modelu
spolupľáce medzi zúčastnenými stranami a podpora ľozvojoqých p'ogiu'nou volejbalu,
vzďelávaniaarozsĺojamládeže v oblasti špoľtu v ľegióne Bľatislava.

Bratislavský samosprávny kraj ako vlastník pozemkov v katastrálnom územi Bratislava -Petržalka má eminentný záujem na vybudovaní špoľtovo-vzdelávacieho kampusu v záujme
tozvoja záujmového územiaa podpory teloýchovy detí a mládeŽe.

Volejba|ovy klub polície (ďalej iba ,,VKP'') VKP má záujem o podporu arczvoj aktivít
súvisiacich so špoľtoqým odvetvím volejbalu. ZaýrrÍo účelom má ziujem spolupodieliať sa na
vybudovaní multifunkčnej haly v záujmovom území Bratislava - PetrŽalka.

čHnok ĺ
oblasti spolupľáce

Za učelom naplnenia cieľa tohto Memoranda o spolupľáci budú zúčastnené stľany vyvíjať
a podporovať nasledovné činnosti:
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Bratislavský samosprávny kľaj :

1. Podporovď na svojom llzemí zriadeĺie a činnosť regionálneho rozvojového centľa
volejbalu.

2. Spolupľacovď v oblasti rozvoja špoľtovej infľaštruktúry a podpoľovať vybudovanie
multifunkčnej tréningovej haly pre rczvoj volejbalu a iných športoých aktivít
v katastľálnom území Bľatislava - Petržalka ako záujmovom území pre ďalší ľozvoj
a aktivity v tomto území..

3. Spolupľacovať v oblasti vzdelávania žiakov - športovcov, ako aj ďalšieho vzdelávania
športoých odboľníkov pľostľedníctvom plánovanej špoľtovej škole v pľedmetnom
územi.

4' Spolupľacovať v oblasti uplatnenia vrcholového špoľtovca v spoločnosti po skončení
jeho športovej kariéry.

5. Podpoľovať v ľámci svojich možností rcalĺzované aktivity rozvojoých programov
volejbalu.

6. Poskytovať záštitu nad aktivitami ľozvojoých progľamov volejbalu, lykonávanými
v súlade s týmto Memoĺandom o spolupráci.

7. Vytvoriť podmienky, aby sa pľi napĺňaní cieľov tohto Memoranda o spolupráci podieľali
aj stľedné školy ainé oľganizácíe vjeho zriaďovateľskej pôsobnosti, vľátane Strednej
odbornej školy ostľedková 10, 821 02 Bľatislava.

VKP Bľatislava s.r.o.

1. Iniciovať na izemi Bľatislavského
rozvoj ového centra volej balu.

samosprávneho kraja zriadenie regionálneho

2. Participovať na vybudovaní multifunkčnej športovej haly prioľitne určenej pre ľozvoj
volejbalu ako aj iných loptoqých špoľtov v záujmovomtzemi.

3. Podpoĺovať propagáciu volejbalu atým zároveň vytvárať podmienky pľe zvyšenie
záujmu detí a mláďeže o tento dľuh športu.

4. Pľacovať na systémovom riešení geneľačného pľoblému pohybovej pasivity detí
amládeže.

5. Nastavovať nové vzoľové štandaľdy vo vzdelávaní športovcov, športoých odboľníkov
a iných členov volejbalovej komunity.

6. Nastavovať nové vzorové štandaľdy vo fungovaní športovýchorganizácií
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7. Vytvĺĺrať podmienky pľe qýchovu špičkoých svetoých volejbalistov ako budúcich
spoločenských vzoľov detí a m|ádeže.

8. Spolupracovať so Stĺednou odbornou školou ostľedková 10, 82I 02 Bratislava
na vytvorení konceptu spolupľáce pri rozvojí záujmum|ádeže o volejbal'

9. Zohľadniť oprávnené záujmy iných verejných a súkromných subjektov
v záujme koncepčného rozvoja predmetného územia pľi plnení cieľov tohto memoľanda.

10. Aktívne spolupľacovať s ďalšími spoločenskými' ako aj inými relevantnými zloŽkami
v súlade s !ýmto Memoľandom o spolupráci.

V duchu vzájomnej spolupráce a syneľgií budú strany memorandanavzájomúzko spolupľacovať_
avzájomne si poskytovať všetky infoľmácie potľebné pre realizáciu vzájomnej spolupráce"
a dosiahnutia spoločných cieľov.

čHnok II
Realizácia ciel'ov memoľanda

Strany memoľanda sa dohodli, že v záýme napĺňania cieľov daných týmto memorandom
o spolupráci budú mechanizmom qýkonu memoľanda hlavne:

a) písomné dodatky k memorandu a osobitné zmluvné vďahy, ktoými strany memoranda
určia jednotlivé ciele a oblasti spolupľáce v konkľétnych bodoch z hľadiska vecného'
časového a záv äzkov ého;

b) zabezpečenig maximálnej miery transpaľentnosti, efektívnosti a profosionálneho
pľístupu pĺi uplatňovaní tohto memoranda;

c) ostatné mechanizmy, ktoré budú strany v záujme napÍňania cieľov memoľanda
o spolupľáci považovať za prospešné'

Clánok III
Záverečné ustanovenia

1. Strany memoranda prehlasuju, že im ztohto Memorandum ospolupráci nevznikajú
žiadne vzájomné záväzky, pľedmetom ktoých by bolo akékoľvek finančné alebo iné
majetkové plnenie.

2. Strany memoranda berú na vedomie, že toto Memorandum o spolupráci neobsahuje
vynútiteľné závilzky strĺĺn memoľanda' a plnenie ustanovení tohto memoranda
o spolupráci je založené na dobľovoľnosti a záujme strán memoranda naplniť jeho ciele.

I
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3. Memoľandum ospolupľáci j".možné po vzájomnej dohode zúčastnených stľán

podľa potreby meniť alebo doplňať. Akékoľvek Zmeny je potrebné vykonať formou

písomných dodatkov podpísaných zúčastnenými stľanami-

4. Memoľandu o spolupráci môŽe ktorákoľvek zúčastnená stľana písomne vypovedať.

Výpovedná lehota začina plynúť od pľvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení

ýpovede dľuhej zúčastnenej strane.

5. Toto memorandum je vyhotovené v troch vyhotoveniach, pľičom dve vyhotovenia sú

určené pre Bratislavský samospľávny kľaj a jedno pre VKP Bratislava s.r.o.

6. Stľany memoranda beľú na vedomie, Že toto memoľandum je posudzované ako povinne

zveľejňovaná zmlulry v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č,. 2IIl2000 Z' z.

o slobodnom pľístupe k informáciám (o slobode informácií) a o Zmerrc a doplnení

niektoých zákonov v zneni neskoľších predpisov, a deklarujú, že memorandum

o spolupľáci neobsahuje žiadne ustanovenia, ktoľé by nepodliehali jeho zverejneniu

na webovom sídle Bratislavský samospľávny kraj.

7i, |:|: ?:ľi.i
V Bratislave dňa ..

V Bľatislave dňa ../}:...?,..a.?.1

Bratislavský
Mgr. Juľaj Droba, MBA,

predseda

VKP s.r.o,
Seberíniho 1

821
tČO;
DlČ:

03
53
2121

VKP .r.o
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Mnľĺon ĺNDUM o SPoluľnÁcr

uzatvorenéé medzi stľanami memoranda (ďalej spolu len rrstľany memoľanda,,):

Názov:
Sídlo:
IČo:
zastúpená:

a

Názov:
sídlo:
IČo:
zastúpená:

Bľatislavský samospľávny kľaj
Sabinovská 16,820 05 Bľatislava
36 063 606
Mgľ. Juľaj Droba, MBA, MA, pľedseda

JNI - B1, s.ľ.o.
Banícka 1,8l1 04 Bľatislava
47 254 629
JUDr. Ivan Feješ - konatel'
JUDr. Filip Feje{- konatel'
v oR okresného súdu BA I., odd. Sro, vložka č.99047lBZapísaná:

PREAMBULA

Bratislavský samosprávny kraj a JM _ B1, s.r.o. ako zúčastnené stľany sa dohodli na uzatvorení
tohto Memoranda o spolupľáci, ktoľého ciel'om je vytvorenie základu spolupľáce
medzi zúčastnenými stranami v záujme ľozvoja územia v katastrálnom území Brátislava -
Petržalka (d'alej aj ako ,,zéujmové územie") a podpora rozvojových programov a stavebných
zámerov v určenej časti Bľatislavy.

Bľatislavský samosprávny kľaj ako vlastník pozemkov v katastrálnom Území Bratislava _
Petľžalka má eminentný záujem na vybudovaní pľedmetného športovo-vzdelávacieho kampusu
u zäujme rozvoja územia a podpory vzdelávania, ?.ko aj telovýchovy detí amládeže. Za týmto
účelom bola vypracovaná Urbanistická štúdia ,,Športovo _ rekreačný areái pľi Čov,- vĺČ
Bratislava - Petľžalka", ktoľá je ideovým základompre vytvoľenie športovo-vzdelávacieho aľeálu,
kampusu športu a zdraviav záujmovo m,ÚzemĹ

JM _ B 1, s.r.o. je obchodná spoločnosť pôsobiaca na slovenskom trhu v oblasti sprostľedkovania,
predaja a prenájmu nehnutel'ností. JM B1, s.r.o. je vlastníkom častí nehnutel'ností,
nachádzajilcich sa v záujmovom území Bratislava _ Peižalka. JM _ B1, s.r.o. má záujem
na rozvoji záujmového územia pre d'alšiu investičnú činnosť a zabezpečenie občianškej
vybavenosti na dotknutom území, spolu s ďalším majetkovo-p".'onáln" pľepojenými
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spoločnosťami v rámci skup.iny POPPER, a to najmä spoločnosť PoPPER, a.s., REZERVA' a.s.,
SPORT CENTRUM PETRZALKA' s.r.o. (d'alej len 

',Spriaznené spoločnosti"). JM _ Bl, s.ľ.o.
potvľdzuje zátujem Spriaznených spoločností naplniť ciele tohto memoranda.

Spoločným ciel'om stľán memoľandaje nastolenie spolupráce avzéýomnej haľmonizácie postupov
pri riešení ich vlastných zámeľov a plánov v záujmovom území za účelom dosiahnutia čo možno
najvyššej pľipľavenosti územia pre stavebnú činnosť, infraštruktúľnu prepojenosť územia s uŽ
existujúcimi sieťami a určenie spôsobu ďalšej spolupľáce pri koncipovaní návrhov a postupov
zúčastnených stľán.

čHnok I
oblasti spolupráce

Za učelom naplnenia ciel'a tohto Memoranda o spolupráci budú zúčastnené stľany vyvíjať
a podporovať nasledovné činnosti:

1. Podiel'ať sa na prípľave arealizácii spoločných aktivít pľi rozvoji záujmového územia,
koncepčnom a stavebnom plánovaní.

2. Kooperovať pri príprave pľojektových zátmetov a podkladov k realizácii spoločných
aktivít. ŕ_]

3' Vytvoriť priestoľ pre rozvoj špoľtového vzde|ávania a sociálneho zázemia verejnosti'

4. Usilovať sa o dosiahnutie spoločných ciel'ov pri investičnej a rozvojovej činnosti
v záujmovomizemí.

5. Vyvíjať spoločné úsilie pre vytvorenie podmienok na realizáciu zámeľu vybudovať
mu ltifunkčný športovo _ v zdeláv ací kampus v Petržalke.

6. Spolupodiel'ať sa na činnostiach smerujúcich k vytvoreniu priaznivých podmienok
pre rozvoj verejno-prospešných, ako aj špoľtových aktivít v záujmovom tľcmi
predovšetkým so Zameľaním na hokej, volejbal, a iné špoľtové aktivity.

7. Participovať pri budovaní dopľavnej siete anapojenia na existujúce privádzače eneľgií,
predovšetkým elektrickej energie, vody a plynu' vykonávať vlastné investičné projekty
vo vzájomnej sÚvzťažnosti a s prihliadnutím na pľimerané poŽiadavky a potľeby ostatných
strán memoranda.

8. vyvíjať činnosť, ktoľej výsledkom by malo byť uzavretie zmluvných vzťahov regulujúcich
organizačné, finančné, právne, technické, stavebné a iné podmienky užívania záujmového
t;zemia a dotknutých nehnutel'ností smeľujúcich k naplneniu ciel'ov tohto memoranda
a vytvoreniu jednotného haľmonického celku pre budúce sociálne, školské a kultúľne
využívanie.

9. Navzájom úzko spolupľacovať a vzájomne si poskytovať všetky informácie potľebné
pre realizáciu vzájomnej spolupľáce.
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l0. Zohľadniť opľávnene záujmy iných verejných a súkľomných subjektov so záujmom
o rozvoj pľedmetného územia pľi plnení ciel'ov tohto memoranda.

1 l. Aktívne spolupracovať s ďalšími spoločenskými zložkami v súlade s týmto Memorandom
o spolupráci.

čHnok Il
Realizácia ciel'ov memoľanda

Strany memoľanda sa dohodli, že v záujme napĺňania ciel'ov daných týmto memorandom
o spolupráci budú mechanizmom výkonu memoľanda hlavne:

a) písomné dodatky k memorandu a osobitné zmluvné vzťahy, ktorymi strany memoranda
uľčia jednotlivé ciele a oblasti spolupľáce v konkrétnych bodoch z hl'adiska vecného,
časového a záv'azkov ého ;

b) zabezpečenie maximálnej miery tľanspaľentnosti, efektívnosti a profesionálneho pľístupu
pri uplatňovaní tohto memoľanda;

c) ostatné mechanizmy, ktoré budú strany v záujme napĺňania ciel'ov memoranda
o spolupľáci povaŽovať za pľospešné.

Clánok III
Zánerečné ustanovenia

l. Strany memoranda pľehlasujú, že imz tohto Memoľandum o spolupráci nevznikajú Žiadne
vzájomné zŕĺväzky, pľedmetom ktoých by bolo akékol'vek finančné alebo iné majetkové
plnenie.

2. Stľany memoranda berú na vedomie, že toto Memorandum o spolupráci neobsahuje
vynútitel'né záväzky strán memoranda, a plnenie ustanovení tohto memoľanda
o spolupľáci je založené na dobrovol'nosti azáujme strán memoranda naplniť jeho ciele.

3. Memoľandum ospolupľáci j",možné po vzájomnej dohode zúčastnených stľán

podl'a potreby meniť alebo doplňať. Akékol'vek zmeny je potľebné vykonať formou
písomných dodatkov podpísaných zúčastnenými stľanami.

4. Memorandu o spolupľáci môže ktoľákol'vek zúčastnená sttana písomne vypovedať.
Výpovedná lehota začina plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení

výpovede druhej zúčastnenej stľane.
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5. Toto memorandum je vyhotovené v tľoch vyhotoveniach, pričom dve vyhotovenia sú
určené pľe Bratislavský samospľávny kľaj ajedno vyhotovenie je uľčené preJM - Bl'
s.r.o..

6. Stľany memoranda berú na vedomie, že toto memorandum je posudzované ako povinne
zveľejňovaná zmluvy v súlade s pľíslušnými ustanoveniami zátkona č. 21112000 Z. z.
o slobodnom prístupe k informáciám (o slobode informácií) a o Zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších pľedpisov, a deklaľujú, že memoľandum
o spolupráci neobsahuje žiadne ustanovenia, ktoré by nepodliehali jeho zverejneniu
na webovom sídle Bľatislavský samosprávny kľaj

í.]. l]. Ĺ'''] i ', 1:

-,.1

V Bratislave dňa ........ .........202l

; 7, Ú5, ?"íJ?"l

V Bľatislave dňa .2021

Bratislavský
Mgr. Juľaj Droba, MBA,

1, s.r.o
JUDr Feješ, konatel'
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