MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI
a spoločnom postupe pri rozvoji cyklodopravy v regióne

Mesto Hlohovec
So sídlom: M. R. Štefánika 1, 920 01 Hlohovec
IČO: 00312509
Zastúpené: Ing. Miroslav Kollár, primátor
Mesto Leopoldov
So sídlom: Hlohovecká cesta 104/2, 920 41 Leopoldov
IČO: 00312703
Zastúpené: Mgr. Terézia Kavuliaková
Obec Červeník:
So sídlom: Kalinčiakova 26, 920 42 Červeník
IČO: 00312355
Zastúpená: Marián Mihálik, starosta
Obec Koplotovce:
So sídlom: Koplotovce 28, 920 01 Koplotovce
IČO: 00312665
Zastúpená: Ing. Jozef Števík, starosta
Obec Madunice:
So sídlom: P. O. Hviezdoslava 8/368, 922 42 Madunice
IČO: 00312738
Zastúpená: Mgr. Alena Jelušová, starostka
ako „signatári Memoranda“ uzatvárajú nasledovné Memorandum o spolupráci a spoločnom postupe
pri rozvoji cyklodopravy v regióne (ďalej ako „Memorandum“):

čl. I
Oblasť spolupráce a ciele Memoranda
1. Signatári Memoranda majú záujem na rozvoji cyklodopravy v regióne signatárov
Memoranda a na príprave a realizovaní projektu, cieľom ktorého je vybudovanie
cyklistického chodníka spájajúceho mesto Hlohovec, mesto Leopoldov, obec
Červeník, obec Koplotovce a obec Madunice a na financovaní jeho vybudovania
najmä formou nenávratného finančného príspevku v rámci operačného programu
Integrovaný regionálny operačný program (ďalej ako „Projekt“).
2. Za účelom spolupráce a koordinovania prác pri príprave a realizovaní Projektu sa
signatári Memoranda dohodli na uzatvorení tohto Memoranda, predmetom ktorého je
najmä úprava spoločného postupu a spolupráce pri príprave a podaní žiadosti
o nenávratný finančný príspevok na financovanie Projektu.

3. Signatári Memoranda budú vyvíjať činnosti smerujúce k dosiahnutiu cieľov, ktorými
sú najmä:
a) rozvoj cyklodopravy a tzv. „Vážskej cyklomagistrály“ v regióne signatárov
Memoranda tak, aby okresné mesto Hlohovec bolo pre cyklistov dopravne
prepojené s ostatnými obcami a mestom Leopoldov, čím sa pre obyvateľov
dotknutých miest a obcí dosiahne lepší prístup do zamestnania a za službami,
b) rozvoj cyklodopravy ako alternatívnej dopravy voči motorovej doprave, ktorá je
v regióne signatárov Memoranda značne preťažená a problematická.
čl. II
Spôsob a obsah spolupráce
4. Signatári Memoranda podpisom tohto Memoranda deklarujú, že majú záujem na
spoločnom postupe a spolupráci pri príprave a realizovaní Projektu. Za týmto účelom
prehlasujú, že sa zaväzujú spolupracovať najmä:
a) pri koordinácii zámerov rozvoja cyklodopravy v regióne signatárov Memoranda,
b) pri príprave a/alebo získaní potrebnej dokumentácie, povolení, stanovísk alebo
rozhodnutí potrebných k príprave a realizácii Projektu,
c) pri príprave a/alebo získaní potrebnej dokumentácie, povolení, stanovísk alebo
rozhodnutí potrebných k príprave a podaniu žiadosti o nenávratný finančný
príspevok na financovanie Projektu,
d) pri vzniku a založení združenia obcí, prípadne inej právnickej osoby, signatármi
Memoranda, ak bude takáto právna forma potrebná na podanie žiadosti
o nenávratný finančný príspevok na financovanie Projektu.
5. Signatári Memoranda ďalej prehlasujú, že si budú vzájomne poskytovať všetky
informácie
a súčinnosť potrebné k spolupráci v zmysle tohto Memoranda
a zúčastňovať sa spoločných rokovaní zvolaných za účelom napĺňania cieľov
deklarovaných v tomto Memorande.
čl. III
Záverečné ustanovenia
1. Signatári berú na vedomie, že toto Memorandum je vyjadrením ich slobodnej a vážnej
vôle spolupracovať na rozvoji cyklodopravy v regióne signatárov Memoranda a na
príprave Projektu, cieľom ktorého je vybudovanie cyklistického chodníka spájajúceho
mesto Hlohovec, mesto Leopoldov, obec Červeník, obec Koplotovce a obec
Madunice, pričom berú na vedomie, že toto Memorandum nezakladá medzi nimi
žiadny záväzkovoprávny vzťah.
2. Pri dosahovaní cieľov tohto Memoranda budú signatári Memoranda postupovať
v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.
3. Toto Memorandum je vyhotovené v piatich vyhotoveniach, z ktorých každý signatár
Memoranda obdrží jeho vyhotovenie.

4. Toto Memorandum nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu všetkými
signatármi Memoranda.
5. Toto Memorandum je možné meniť a dopĺňať iba formou písomných dodatkov
podpísaných všetkými signatármi Memoranda.
6. Signatári Memoranda vyhlasujú, že obsahu tohto Memoranda porozumeli, že s jeho
obsahom a účelom sú uzrozumení a že toto Memorandum vyjadruje ich vážnu a
slobodnú vôľu vedenú úprimnou snahou naplniť jeho obsah a ciele, čo potvrdzujú
podpismi svojich oprávnených zástupcov.

V Hlohovci, dňa ........................

Mesto Hlohovec

Mesto Leopoldov

Obec Červeník

Obec Koplotovce

Obec Madunice

