
Memorandum o spolupráci  
 

 
uzavreté medzi stranami 

 
 
Názov    Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky  
Sídlo:                   Pribinova 2, 812 72 Bratislava  
Zastúpené:         gen. JUDr. Alexander Nejedlý, PhD., prezident Hasičského  

a záchranného zboru na základe plnomocenstva č. p.: PHZ-KA4-
2015/001960 zo dňa  16. decembra 2015 

IČO:                                  00151 866 
 

(ďalej len „ministerstvo“) 
 
a 
 
Názov :  LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 
Sídlo:                  Námestie SNP 8, 975 66  Banská Bystrica 
Zastúpené:                   Ing. Marian Staník, generálny riaditeľ 
IČO:      36 038 351 
IČ DPH:    SK2020087982 
Zapísaný:                      v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici dňa  
                                          29. októbra 1999, Oddiel Pš, vložka č. 155/S 
 
(ďalej len „LESY “) 
(ďalej spolu aj ako „strany memoranda“) 
 

Preambula 
 

LESY ako organizácia v pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja 
vidieka Slovenskej republiky realizujú projekt „Automatizovaný stacionárny detekčný 
systém pre včasnú detekciu lesných požiarov“ (ďalej len „systém“), financovaný 
prostredníctvom finančných prostriedkov Európskej únie z operačného programu 
„Program rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 - 2020“(ďalej len „projekt“). 
 

Vzhľadom na skutočnosť, že tento projekt je úzko naviazaný na spoluprácu s 
Hasičským a záchranným zborom, ktorý je v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej 
republiky, deklarujú obe strany Memoranda záujem na spolupráci pri podpore 
prevádzky a ďalšom rozvoji systému.   
 

Článok I. 
 

Predstavitelia oboch strán memoranda v rozsahu svojich kompetencií a možností 
zabezpečia 
a) spoluprácu pri realizácii aktivít  projektu a napĺňaní jeho cieľov, 
b) poskytnutie informácií a vytvoria všetky podmienky potrebné na efektívne a účelné 

riadenie  a realizáciu aktivít projektu, 
c) spoluprácu pri realizácií aktivít projektu v oblasti metodickej podpory prevádzky 

systému, 



d)  súčinnosť a všetky potrebné informácie pre integráciu systému  na systém 
Hasičského a záchranného zboru, 

e) úpravu platnej právnej úpravy  v súvislosti s nastupujúcimi trendmi 
a technologickými možnosťami v oblasti prevencie a detekcie lesných požiarov; 

f) spoluprácu v oblasti podpory prevádzky systému, 
g) využitie výsledkov a skúseností z prevádzky systému pri jeho optimalizácií a ďalšom 

rozvoji. 
 

Článok II.  
 
1.    Strany  memoranda vyhlasujú, že obsahu tohto memoranda porozumeli,           sú s 

jeho účelom uzrozumení a v plnej miere ho podporujú.  Toto memorandum 
vyjadruje ich vážnu a slobodnú vôľu, vedenú úprimnou snahou naplniť obsah a ciele 
tohto memoranda, čo potvrdzujú podpismi svojich oprávnených zástupcov na tomto 
memorande.   

 
2.   Toto memorandum je vyhotovené v štyroch rovnopisoch, pričom každá zo strán 

memoranda dostane dva rovnopisy. Memorandum nadobúda platnosť dňom jeho 
podpísania a účinnosť zverejnením v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade 
vlády Slovenskej republiky. 

 
 
Za Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky:                 Za LESY Slovenskej republiky, š.p.: 
     
 
 
 
 
 
V Banskej Bystrici, dňa ....................                                     V Banskej Bystrici, dňa ...................... 
 
 
 
 
 
  ___________________________________                                        ________________________________________ 
                                                                             
gen. JUDr. Alexander Nejedlý, PhD.,                                          Ing. Marian Staník,                             

prezident                                                                               generálny riaditeľ 
      Hasičského a záchranného zboru 

 
                               
 
 
 
 
 
 


