
 

                                                              

  

                        
  

  

  

  

MEMORANDUM O 

PARTNERSTVE A SPOLUPRÁCI   

 (ďalej len „memorandum“)  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   Účastníci memoranda  

  

  

Nadácia PSK pre podporu rodiny     Námestie mieru 2, Prešov  v 

zastúpení             Mgr. Viktor Guman  

správca nadácie  

IČO:              52283208  

(ďalej len „Nadácia PSK pre podporu rodiny“)   

 

a   

  

Obec Liptovská  Teplička          Ul. Štefana Garaja č. 398/16, 059 40 

Liptovská Teplička  

v zastúpení                      Mgr. Slavomír Kopáč 

starosta obce 

IČO:                        00326330  
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Preambula  
  

V posledných rokoch sa stále častejšie stretávame s výskytom mimoriadnych udalostí v podobe 

prírodných pohrôm. Povodne, prívalové dažde, veterné smršte, či požiare spôsobujú veľké 

škody na verejnom i súkromnom majetku. Spolupatričnosť a solidarita obyvateľov Prešovského 

kraja pri účinnom odstraňovaní ich následkov je preto mimoriadne dôležitá.   

Zriadený Nadačný fond Nadácie PSK pre podporu rodiny na riešenie krízových situácií (ďalej 

len „fond“) je nástroj, ktorým Prešovský samosprávny kraj spolu s obcami a mestami kraja bude 

pomáhať občanom a rodinám pri prekonávaní a odstraňovaní následkov prírodných pohrôm či 

nepredvídateľných udalostí.  

Skúsenosti za posledné 2 roky poukázali na fakt, že počas mimoriadnych udalostí, ako bol 

napríklad výbuch bytovky na Mukačevskej ulici, alebo povodne v meste Humenné bola táto 

forma pomoci pre občanov najrýchlejšia, adresná a účelná.   

  

  

Článok I.  

Účel a predmet memoranda  

  

1. Toto Memorandum upravuje všeobecný rámec spolupráce v oblasti riešenia krízových 

situácií v Prešovskom samosprávnom kraji.  

2. Účelom tohto memoranda je vytvoriť rámec dlhodobej spolupráce medzi účastníkmi 

memoranda.  

 

   
Článok II.  

                                                    Spôsob a termín napĺňania fondu  

  

1. PSK a jednotlivé miestne samosprávy prispejú do fondu pre rok 2021 sumou 0,10 Eur 

na občana (v prípade PSK vklad vo výške 82 624,40 Eur podľa počtu obyvateľov v PSK 

: 826 244 obyvateľov – stav k 31.12.2019 na základe údajov Štatistického úradu SR).  

2. PSK a jednotlivé miestne samosprávy prispejú do fondu v ďalších rokoch sumou 0,10 

Eur na občana na základe údajov Štatistického úradu SR, ktoré tvoria podklad pre 

určenie výšky podielových daní pre konkrétnu obec/mesto na príslušný kalendárny rok.  

3. Pre obce s počtom obyvateľov menej ako 50 je príspevok obce 5 Eur.  

4. V prípade výskytu mimoriadnej situácie v obci/meste bude na základe rozhodnutia 

Správnej rady Nadácie PSK pre podporu rodiny poskytnutá finančná pomoc.  

5. Termín prihlásenia sa samospráv k memorandu a zaplatenia príspevku do nadačného 

fondu pre rok 2021: do 31.10.2021.  

6. Termín zaplatenia príspevku do fondu v ďalších rokoch: k poslednému dňu mesiaca 

február príslušného kalendárneho roka.   
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7. V prípade, že dôjde k mimoriadnej situácii v mesiaci január, alebo február, nárok na 

finančný príspevok majú obyvatelia s trvalým pobytom v tých mestách a obciach, ktoré 

uhradili tento príspevok do fondu za uplynulý kalendárny rok.  

8. Číslo účtu Nadačného fondu Nadácie PSK pre podporu rodiny na riešenie krízových 

situácií v tvare IBAN, na ktorý je potrebné zaslať finančný príspevok : SK80 0900 0000 

0051 7782 4710.   

  

  

  

Článok III.  

Určenie spôsobu výpočtu a výšky vyplateného príspevku pre občana:  

  

1. Maximálna výška vyplateného príspevku pre občana s trvalým pobytom v danej 

obci/meste bude v sume zákonom stanovenej  minimálnej mzdy v národnom 

hospodárstve za príslušný kalendárny rok.  

2. Minimálna výška vyplateného príspevku bude v sume 50 Eur.  

3. Celkový maximálny úhrn príspevkov pre občanov s trvalým pobytom v konkrétnej 

obci/meste za príslušný kalendárny rok je 10 – násobok ročného vkladu obce. Správna 

rada môže rozhodnúť o vyplatení vyššieho maximálneho príspevku pre obyvateľov s 

trvalým pobytom v  obciach s počtom obyvateľov do 500 vrátane.  

  

  

Článok IV.  

Žiadatelia  

  

1. Fyzické osoby s trvalým pobytom v obci, ktorá pristúpila k memorandu a vložila vklad 

do fondu.  

  

  

Záverečné ustanovenia  

  

1. Toto memorandum sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zo strán obdrží 

jeden rovnopis.  

2. Strany memoranda môžu po vzájomnej dohode rozšíriť alebo zúžiť rozsah 

uskutočňovanej spolupráce dohodnutý v tomto memorande. Ustanovenia tohto 

memoranda možno meniť alebo dopĺňať iba po vzájomnej dohode strán v podobe 

písomných dodatkov podpísaných oboma stranami.   

3. Strany memoranda berú na vedomie, že prihlásenie sa k memorandu a jeho podpis sú 

dobrovoľné. Zároveň stany memoranda berú na vedomie, že vyplácanie finančných 

prostriedkov z Nadačného fondu Nadácie PSK pre podporu rodiny na riešenie krízových 

situácií pre občanov jednotlivých miest a obcí bude realizované až po písomnom 

prihlásení sa jednotlivých samospráv k memorandu a uhradení finančného príspevku do 

Nadačného fondu Nadácie PSK pre podporu rodiny na riešenie krízových situácií.   

4. Ukončiť spoluprácu v zmysle tohto memoranda je možné na základe písomnej  dohody 

strán memoranda alebo  písomnou výpoveďou aj bez uvedenia dôvodu.   
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Výpovedná lehota je jeden mesiac a začína plynúť od prvého dňa nasledujúceho 

mesiaca po dni doručenia výpovede. Odstúpením od memoranda nevzniká  právny 

nárok na vrátenie príspevku z fondu pre obce a mestá z minulých období.  

5. Memorandum nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania oprávnenými 

zástupcami oboch strán a uhradením finančného príspevku do Nadačného fondu 

Nadácie PSK pre podporu rodiny na riešenie krízových situácií.  

6. Strany memoranda vyhlasujú, že si memorandum riadne a dôsledne prečítali, jeho 

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

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

  

   

V Prešove, dňa ................................                        V Liptovskej Tepličke, dňa............................  

          

  

  

  

  

  

  

  

  

   

..................................................      ..............................................                                          

Mgr. Viktor Guman                                               Mgr. Slavomír Kopáč 

   správca nadácie                                                             starosta obce  

                                                                                  

  


