
ZMLUVA O  SPOLUPRÁCI 
na príprave a implementácii Integrovanej územnej stratégie  

Udržateľného mestského rozvoja „ Žilina“ 
  

________________________________ 
 

Zmluvné strany:  
 

Mesto  Žilina 

sídlo: Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina  

štatutárny orgán: Mgr. Peter Fiabáne, primátor mesta  

IČO: 00321796 

 

a 

 

Obec  Divinka  

sídlo: Divinka 142, 013 31 Divina  

štatutárny orgán: Ing. Michal Krško, starosta obce  

IČO: 00321222 

 

a 

 

Obec Horný Hričov  

sídlo: Horný Hričov 191, 01342 Horný Hričov 

štatutárny orgán: Ing. Dušan Ďuríček, starosta obce  

IČO: 00321290 

 

a 

 

Obec Teplička nad Váhom 

sídlo: Nám. sv. Floriána 290/2, 013 01 Teplička nad Váhom 

štatutárny orgán: Ing. Viliam Mrázik, starosta obce  

IČO: 00648264 

 

a 

 



Obec Ovčiarsko 

sídlo: Ovčiarsko 16, 010 04 Žilina 4  

štatutárny orgán: Ervín Schmieger, starosta obce  

IČO: 00648965 

 

a 

 

Obec Bitarová 

sídlo: Bitarová 94, 010 04 Žilina 4  

štatutárny orgán: Juraj Drdák, starosta obce  

IČO: 00648957 

 

a 

 

Obec Hôrky 

sídlo: Hôrky 111, 010 04 Žilina 4  

štatutárny orgán: Erika Mojáková, starostka obce  

IČO: 00321303 

 

a 

 

Obec Mojš 

sídlo: Mojš 147, 010 01 Žilina 

štatutárny orgán: Ing. Štefan Svetko, starosta obce  

IČO: 00321494 

 

a 

 

Obec Lietavská Lúčka 

sídlo: Cementárenská 3, 013 11 Lietavská Lúčka  

štatutárny orgán: Ing. Marián Sliviak, starosta obce  

IČO: 00648981 

 

 

 

 

 



Vyššie uvedené zmluvné strany,  

 

 rešpektujúc princípy integrovaného plánovania rozvoja územia s využitím Jednotného 

metodického rámca pre prípravu integrovaných územných stratégií  a integrovaných 

územných investícií v programovom období 2021 – 2027,  

 uvedomujúc si zodpovednosť za rozvoj územia udržateľného mestského rozvoja, 

ktoré je definované v článku 3 tejto zmluvy, ako aj rozvoj územia Žilinského 

samosprávneho kraja (ďalej len ŽSK), 

 zdôrazňujúc dôležitosť a nevyhnutnosť spolupráce a partnerského prístupu 

v procese prípravy a implementácie Integrovanej územnej stratégie udržateľného 

mestského rozvoja Žilina a tým aj Integrovanej územnej stratégie ŽSK, 

 

 

uzatvárajú túto zmluvu: 
 

 

Článok 1 

Definovanie základných pojmov  

 

1. Integrovaná územná stratégia (skrátene „IÚS“) je komplexný rozvojový dokument, ktorý 

integruje všetky aspekty rozvoja a rozvojové aktivity v území. IÚS je spracovávaná ako 

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja (skrátene „PHRSR“) v spolupráci so 

socioekonomickými partnermi v zmysle Zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho 

rozvoja v znení neskorších predpisov. IÚS je základnou stratégiou pre zabezpečenie 

integrovaného územného rozvoja podporovaného finačnými nástrojmi EÚ a případně 

národními, ako sú integrované územné investície.  

 

2. Integrované územné investície (skrátene „IÚI“) sú jedným z kľúčových finančných 

nástrojov implementácie IÚS. IÚI sú v rámci integrovaných projektových balíčkov PHRSR tou 

časťou, ktorá  bude financovaná zo všetkých zdrojov EU či národných a naprieč všetkými 

politickými cieľmi.  

 

3.  Spoločný program rozvoja obcí označovaný doposiaľ ako Program hospodárskeho 

rozvoja a sociálneho rozvoja viacerých obcí (skrátene „Spoločné PHRSR“) je 

strednodobý rozvojový dokument, ktorý je vypracovaný v súlade s cieľmi a prioritami 

ustanovenými v národnej stratégii a zohľadňuje ciele a priority ustanovené v programe 

rozvoja vyššieho územného celku, na území ktorého sa obce nachádzajú, a je vypracovaný 

podľa záväzných častí územnoplánovacích dokumentácií združených obcí v súlade so 

zákonom č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov. Ak 

nemá obec vypracovaný vlastný program rozvoja obce, môže si vypracovať pri uplatnení 

partnerstva s jednou územne susediacou obcou alebo viacerými územne susediacimi obcami 

spoločný program rozvoja obcí, čo je najefektívnejší spôsob. 

 

4.  Integrovaná územná stratégia udržateľného mestského rozvoja (ďalej len „IUS 

UMR“) je nástrojom na podporu využitia rozvojového potenciálu a riešenia spoločných 

problémov jadrového mesta a jeho zázemia tvoriace územie udržateľného mestského rozvoja. 

Je spoločnou stratégiou územia UMR.  

 

5.  Územie udržateľného mestského rozvoja (ďalej len „územie UMR“) je územie jadrového 

mesta a obcí jeho zázemia, v ktorom prebiehajú intenzívne interakcie a medzi komunálna 

spolupráca a implementácia spoločnej stratégie zabezpečuje efektívne využitie rozvojového 

potenciálu a riešenie problémov. 

 



6. Sociálno-ekonomickí partneri sú subjekty verejnej správy, podnikatelia a mimovládne 

organizácie pôsobiace v oblasti regionálneho rozvoja na miestnej, regionálnej alebo celoštátnej 

úrovni. 

 

 

Článok 2 

Účel zmluvy 

 

1. Určiť územie udržateľného mestského rozvoja UMR Žilina (ďalej len UMRŽ) ako 

integrovaného mestského strategicko-plánovacieho regiónu. 

2. Deklarovať spoločný postup zmluvných strán na príprave a implementácii Integrovanej 

územnej stratégie UMRŽ ako súčasť Integrovanej územnej stratégie ŽSK s využitím 

postupov podľa Jednotného metodického rámca pre prípravu integrovaných územných 

stratégií (IÚS) a integrovaných územných investícií (IÚI),  

3. Dohodnúť si zriadenie Kooperačnej rady UMRŽ ako funkčného mechanizmu 

partnerstva, poverenie, rozhodovanie  a komunikácie pri príprave a implementácii IÚS 

UMRŽ s určením základných princípov, pravidiel a ďalších podmienok tejto územnej 

spolupráce.   

 

 

Článok 3 

Vymedzenie územia UMR Žilina 

 

Zmluvné strany sa dohodli, že územie Udržateľného mestského rozvoja Žilina tvorí územie 

metropolitnej oblasti Žilina a týchto navzájom katastrálne susediacich miest a obcí Žilina, 

Divinka, Horný Hričov, Teplička nad Váhom, Ovčiarsko, Bitarová, Hôrky, Mojš, Lietavská 

Lúčka.  

 

 

Článok 4 

Princípy spolupráce UMRŽ 

 

Vyššie uvedené zmluvné strany podpisom tejto zmluvy deklarujú, že v rámci tejto spolupráce 

budú dodržiavať najmä princíp partnerstva, princíp zabezpečenia trvalo udržateľného 

rozumného (tzv. smart) rozvoja územia, ako aj princíp vzájomného rešpektovania záujmov 

socioekonomických partnerov v území UMRŽ.   

 

 

Článok 5 

Integrovaná územná stratégia UMRŽ („IUS UMRŽ“) 

 

1.  Zmluvné strany potvrdzujú, že Integrovaná územná stratégie UMRŽ je spoločnou 

stratégiou územia UMRŽ. IÚS UMRŽ bude spracovávaná obdobne ako PHRSR 

skupiny obcí v súlade s princípom partnerstva za účasti socioekonomických partnerov 

v zmysle zákona č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja a za dodržania 

nižšie uvedených podmienok.  

 

2. Z dôvodu naplnenia účelu tejto zmluvy sa zmluvné strany zaväzujú:  

a) Aktívne sa podieľať na príprave a implementácii IÚS UMRŽ a poskytovať potrebnú 

súčinnosť všetkým zúčastneným stranám. 

b) Podieľať sa finančne, materiálne a organizačne na príprave a implementácii ÍUS UMRŽ 

na základe dohody v rámci Kooperačnej rady. 



c) Umožniť zástupcom socio-ekonomických partnerov aktívne sa podieľať na príprave 

a implementácii IÚS UMRŽ v súlade s princípom partnerstva. 

 

3. Mesto Žilina sa zaväzuje :  

a) Organizačne a administratívne koordinovať procesy prípravy a implementáciu IÚS 

UMRŽ a vytvárať odborné, personálne a  administratívne predpoklady pre prípravu a 

implementáciu IÚS UMRŽ a pre efektívnu spoluprácu zmluvných strán UMR Ž. 

Iniciovať vytvorenie Kooperačnej rady UMRŽ ako platformy spolupráce samospráv a socio-

ekonomických partnerov v území UMRŽ a administratívne a organizačne podporovať jej 

činnosť. 

 

4.  Zmluvné strany sa dohodli, že IUS UMRŽ bude spracovaný ako Spoločný plán rozvoja 

obcí (PHRSR skupiny obcí) v zmysle zákona č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho 

rozvoja. Vzhľadom na uvedené je potrebné, aby IUS UMRŽ schválilo obecné zastupiteľstvo 

každej obce, resp. mestské zastupiteľstvo každého mesta tvoriaceho územie UMR.  

 

5. IUS UMRŽ bude schvaľovať Kooperačná rada UMRŽ po predchádzajúcom prerokovaní 

návrhu IUS UMRŽ so všetkými zmluvnými stranami tejto zmluvy, ktoré budú mať právo sa 

k návrhu IUS UMRŽ vyjadriť a predložiť svoje návrhy a pripomienky. Kooperační rada bude 

schvaľovať vysporiadanie všetkých návrhov a pripomienok a následne predloží IÚS UMRŽ 

obecným, či mestským zastupiteľstvám každej zmluvnej strany podľa tohto článku 4.   

 

6. Kooperačná rada bude schvaľovať všetky ďalšie kroky v rámci prípravy a implementácie 

IÚS UMRŽ, kde sa nevyžaduje súhlas obecného, či mestského zastupiteľstva každej zmluvnej 

strany. 

 

 

 

Článok 6 

Kooperačná rada UMRŽ  

 

1. Kooperačná rada UMRŽ (ďalej len KRŽ) je stálym kolektívnym komunikačným 

koordinačným orgánom UMRŽ a nástrojom územnej spolupráce na území UMRŽ, ktorá rieši 

všetky problematiky v rámci prípravy a implementácie IÚS UMRŽ podľa špecifík článku 5.  

 

2.  Zmluvné strany sa zaväzujú, že za účelom dosiahnutia účelu tejto zmluvy vytvoria KRŽ. 

Zriadenie a činnosť tejto rady sa bude riadiť nižšie uvedenými podmienkami a pravidlami.  

 

3. KRŽ koordinuje prípravu, schvaľuje a zabezpečuje implementáciu IÚS UMRŽ a slúži na 

zabezpečenie integrovaného rozvoja územia UMRŽ. KRŽ predkladá Rade partnerstva ŽSK 

projektové zámery zo zásobníka projektov na zaradenie do zoznamu projektov na realizáciu, 

ako aj navrhuje ich financovanie z iných zdrojov ako osobitnej alokácie EŠIF na podporu 

UMRŽ. KRŽ schvaľuje projektové zámery zo zásobníka projektov UMRŽ na podporu 

z osobitnej alokácie EŠIF na podporu UMR. 

 

4. KRŽ je zložená zo zástupcov :  

a) 3 zástupcov nominovaných jadrovým mestom Žilina 

b) 1 zástupcu nominovaným z Komory miestnej samosprávy, kde sú všetky miestne územne 

samosprávy tvoriace územie UMRŽ 

c) 1 zástupcu nominovaným z  Komory podnikateľského sektoru, kde sú zastúpení všetci 

aktívni podnikatelia na území UMRŽ, ktorí majú záujem spolupracovať 



d) 1 zástupcu nominovaného z Komory akademického sektoru, kde sú zastúpené všetky aktívne 

inštitúcie na území UMRŽ, ktoré majú záujem spolupracovať 

e) 1 zástupcu nominovaným z Komory neziskového sektoru, kde sú zastúpene všetky aktívne 

organizácie na území UMRŽ, ktoré majú záujem spolupracovať 

 

 

Okrem ustanovujúceho zasadnutia, kde sú prítomní 4 zástupcovia jadrového mesta Žilina a po 

jednom všetci zástupcovia miestnej samosprávy UMRŽ. 

 

5. Činnosť KRŽ koordinuje jej predseda. Predsedom KRŽ je primátor mesta Žilina alebo ním 

poverená osoba. Predseda KRŽ zastupuje KRŽ navonok aj dovnútra v zmysle mandátu mu 

zvereného touto radou KRŽ.  

 

(6) Úlohy spojené s realizáciou činnosti KRŽ zabezpečujú poverení zástupcovia mesta Žilina. 

 

(7) Podrobnosti o zložení a kreovaní, činnosti, pôsobnosti a spôsobe rozhodovania KRŽ 

a o postavení predsedu tejto rady určí Štatút KRŽ, ktorý schvaľuje KRŽ. 

 

 

Článok 7  

Spoločné ustanovenia 

 

1. Zmluvné strany berú na vedomie, že IUS UMRŽ je súčasťou IUSŽSK a ŽSK poskytuje 

potrebnú súčinnosť a metodicky pomáha pri kreovaní a činnosti KRŽ a pri príprave 

a implementácii IUS UMRŽ .  

 

2. Náklady spojené s prípravou a implementáciou IUS UMRŽ, ako aj so zriadením a  

činnosťou Rady partnerstva UMR primárne nesie mesto Žilina spolupodieľaním sa 

jednotlivých samospráv v rámci UMRŽ na základe dohody a formou prílohy tejto zmluvy.  

 

3. Písomnosti si budú zúčastnené strany doručovať ................... 

 

 

Článok 8 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Zmluvné strany budú riešiť spory vyplývajúce z interpretácie alebo implementácie tejto 

zmluvy rokovaním alebo inými prostriedkami na urovnanie sporov v súlade s princípom 

partnerstva a vzájomnej spolupráce a vzájomného rešpektovania sa.   

 

2. Každá zmluvná strana deklaruje, že pred podpisom tejto zmluvy jej prerokovalo a  

schválilo príslušné zastupiteľstvo .  

 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že k tejto zmluve môžu dodatočne pristúpiť aj ďalšie mestá 

a obce za predpokladu, že s takýmto pristúpením konkrétnej mesta a obce bude vopred súhlasiť 

každá zmluvná strana tejto zmluvy (formou písomného súhlasu vydaného starostom každej 

zmluvnej obce alebo primátorom každého zmluvného mesta). Pristúpenie k tejto zmluve sa 

musí vykonať formu jednostranného písomného vyhlásenia pristupujúcej obce alebo mesta 

o pristúpení k tejto zmluve, ktoré bude schválené obecným zastupiteľstvom pristupujúcej obce 

alebo mestským zastupiteľstvom pristupujúceho mesta. Pristupujúca obec alebo mesto sa stane 

ďalšou zmluvnou stranou tejto zmluvy po písomnom odsúhlasení pristúpenia tejto obce alebo 

mesta všetkými zmluvnými stranami tejto zmluvy. 

 



4. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Každá zo zmluvných strán môže odstúpiť od tejto 

zmluvy aj bez uvedenia dôvodu. Takéto odstúpenie musí byť písomné a musí byť doručené  

mestu Žilina a predsedovi KRŽ, inak je neplatné. Musia však byť doriešene prípadné záväzky 

a prebiehajúce činnosti s dopadom na UMRŽ. Odstúpenie je účinné dňom jeho doručenia mestu 

Žilina a predsedovi KRŽ a taktiež písomnou dohodou medzi odstupujúcim mestom alebo 

obcou a predsedom KRŽ zahrňujúcou vyriešenie záväzkov a rozbehnutých činností. 

Informáciu o odstúpení následne predseda KRŽ predá ŽSK a ďalším podľa potreby.  

 

(5.) Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať iba písomnými dodatkami odsúhlasenými všetkými 

zúčastnenými stranami. 

 

6. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu všetkými zmluvnými stranami  a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle mesta Žilina. 

 

7. Každá zmluvná strana obdrží jedno vyhotovenie tejto zmluvy. 

 

8. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvárajú dobrovoľne, na základe svojej 

slobodnej vôle a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú. 

 

  

 

V .........................  dňa .........................    

 

 

 

Mesto  .............        Obec .........  

 

 

 

 

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

                 Meno, priezvisko     Meno, priezvisko 

    primátor               starosta  

 

 

 

Obec ..................       Obec .........  

 

 

 

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

                 Meno, priezvisko     Meno, priezvisko 

       starosta                starosta   

 

 

Obec ..................       Obec .........  

 

 

 

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

                 Meno, priezvisko     Meno, priezvisko 

   starosta                starosta  

 



Obec ..................       Obec .........  

 

 

 

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

                 Meno, priezvisko     Meno, priezvisko 

 starosta                starosta   

 

 

 

Obec .........  

 

 

 

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

Meno, priezvisko 

      starosta   

 

 

 


