
Memorandum o spolupráci 

uzatvorené podľa§ 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení 
a v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky 

(ďalej len „Memorandum") 

Názov: Mesto Dubnica nad Váhom 
Sldlo: Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom 

Mgr. Peter Wolf, primátor mesta štatutárny orgán: 
IČO: 00317209 

a 

Názov: Slovenská technická univerzita v Bratislave 
Vazovova 5, 812 43 Bratislava Sldlo: 

IČO: 00397687 
štatutárny orgán: prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc., rektor STU v Bratislave 

Súčasti STU, ktoré sa budú podieľať na napfňanl memoranda: 

Fakulta architektúry STU v Bratislave 
Námestie Slobody 19, 812 45 Bratislava 
zastúpená: prof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD., dekan fakulty 

Stavebná fakulta STU v Bratislave 
Radlinského 11, 810 05 Bratislava 
Zastúpená: prof. Ing. Stanislav Unčlk, PhD., dekan fakulty 

Preambula 

Mesto Dubnica nad Váhom (ďalej len „Mesto") a Slovenská technická univerzita v Bratislave (ďalej len 

„STU") podpisujú toto memorandum v záujme podpory rozvoja Mesta v oblasti stavebníctva, 

architektúry, urbanizmu a dopravy, pedagogickej činnosti, podpory a výmeny odborných poznatkov, 

popularizácie odbornej problematiky a návrhov komplexných riešenl v týchto oblastiach. 

Článok 1 

Predmetom memoranda je spolupráca jeho signatárov zameraná na: 

1. Riešenie koncepčných problémov týkajúcich sa Mesta v oblasti komplexnej problematiky 

stavebnictva, architektúry, urbanizmu a dopravy v meste, 

2. riešenie strategických návrhov aglomerácie Mesta v oblastiach stavebnlctva, 

architektúry, urbanizmu a dopravy, 

3. riešenie operatívnych problémov v oblastiach stavebníctva, architektúry, urbanizmu a dopravy 

v Meste formou posudkov, expertíz a návrhov, 

4. riešenie problematiky strednodobého horizontu rozvoja mesta formou štúdii a projektových 

dokumentácií, 

5. šlrenie a uplatňovanie najnovšlch poznatkov a riešenl formou organizovania prezentácii, 

seminárov, konferencií a pod., 



6. popularizáciu odbornej problematiky medzi širokou verejnosťou rôznymi vzájomne 

dohodnutými formami, 

7. vzájomné informovanie sa o odborných podujatiach, 

8. prácu v odborných komisiách a poradných orgánoch signatárov memoranda. 

Článok2 

1. Memorandum sa uzatvára na dobu neurčitú. 

2. Memorandum nadobúda platnosť dňom jeho podpísania signatármi Memoranda a účinnosť 

podľa ust. § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znenl dňom 

nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Mesta resp. zverejnenia 

v Centrálnom registri zmlúv vedenom úradom vlády SR, pričom rozhodujúce je prvé 

zverejnenie Memoranda. 

3. Predmet Memoranda podľa čl. 1 budú naplňať súčasti STU podľa povahy problematiky na 

základe zmluvy medzi Mestom a príslušnou fakultou STU. 

4. Memorandum možno meniť a doplňať len so súhlasom signatárov, pričom všetky zmeny 

a doplnky musia mať písomnú formu. 

5. Memorandum možno ukončiť doručením pisomného oznámenia o ukončení spolupráce 

druhému signatárovi. 

6. Memorandum je vyhotovené v dvoch rovnopisoch v slovenskom znení. Každý signatár 

Memoranda dostane po jednom vyhotovení. 

7. Signatári tohto Memoranda vyhlasujú, že si toto Memorandum riadne a dôsledne prečítali, 

jeho obsahu porozumeli, ich prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce 

osoby sú oprávnené k podpisu tohto Memoranda a na znak súhlasu ho podpisujú. 

V Bratislave, 29.11.2019 

Mgr. Peter Wolf 

primátor mesta 

prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. 

rektor STU v Bratislave 
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