DOHODA O SPOLUPRÁCI
MEDZI
ŽILINSKÝM SAMOSPRÁVNYM KRAJOM
A
ZLÍNSKYM KRAJOM
Žilinský samosprávny kraj so sídlom v Žiline, Ul. J. Kalinčiaka 14, Slovenská republika,
zastúpený predsedom PaedDr. Jozefom Tarčákom
a
Zlínsky kraj so sídlom v Zlíne, Tr. T. Baťu 21, Česká republika, zastúpený hejtmanom
Liborom Lukášom
(ďalej len strany)
uzatvárajú nasledujúcu dohodu o spolupráci:
PREAMBULA
Predstavitelia Zlínskeho kraja a Žilinského samosprávneho kraja považujú regionálnu
spoluprácu za dôležitý faktor v medzinárodných vzťahoch a sú presvedčení, že táto
spolupráca prispeje k posilneniu vzájomných vzťahov medzi vrcholnými orgánmi Zlínskeho
kraja a Žilinského samosprávneho kraja a k posilneniu rozvoja vzájomne výhodných vzťahov.
Predstavitelia oboch krajov majú na zreteli Európsku rámcovú zmluvu o cezhraničnej
spolupráci medzi územnými spoločenstvami alebo úradmi z 21. mája 1980 a Dohodu medzi
Vládou Českej republiky a Vládou Slovenskej republiky o cezhraničnej spolupráci z 19.
januára 2001.
Preto, v súlade s platnými štátnymi a regionálnymi normami, sa dohodli
na nasledujúcom:
Článok 1
Zlínsky kraj a Žilinský samosprávny kraj vyjadrujú spoločnú vôľu angažovať sa v dlhodobom
a prínosnom procese spolupráce a prispievať tým k prehlbovaniu kontaktov medzi miestnymi
spoločenstvami v oboch regiónoch a zapojeniu rôznych skupín občianskej spoločnosti.
Pre strany je spolupráca procesom recipročným, založeným na princípe vzájomnej
výhodnosti.

Článok 2
Strany sa zaväzujú podporovať spoluprácu v súlade so svojimi kompetenciami, a to hlavne:











v oblasti regionálneho rozvoja,
v oblasti hospodárskeho rozvoja,
v oblasti realizácie projektov spojených s využívaním fondov Európskej únie,
v oblasti dopravy a infraštruktúry,
v oblasti cestovného ruchu,
v oblasti odborného vzdelávania,
v oblasti ľudských zdrojov
v oblasti kultúry a športu,
v oblasti zdravotníctva a sociálnej pomoci,
v oblasti plánovania a tvorby stratégií vo vyššie uvedených oblastiach
Článok 3

Strany sa zaväzujú v rozsahu svojej pôsobnosti:
 podporovať a uľahčovať akékoľvek aktivity súvisiace s vypracovaním a realizáciou
projektov vyplývajúcich z tejto dohody
 vymieňať si informácie, skúsenosti a realizovať akcie, týkajúce sa oblastí uvedených
v Článku 2
 aktívne podporovať ekonomické iniciatívy spolu s výmenou hospodárskych ponúk
a právnych informácií, slúžiacich na rozvoj hospodárskej spolupráce a spolupráce
s investormi, podporovať kontakty medzi zástupcami a organizáciami malých
a stredných podnikov a inštitúciami podporujúcimi podnikanie
 rozvíjať inštitucionálne a osobné kontakty
Článok 4
Strany môžu súhlasiť s doplnením ďalších oblastí spolupráce. Súhlas bude realizovaný po
vzájomných konzultáciách formou písomného dodatku k tejto dohode v súlade s právnym
poriadkom Slovenskej a Českej republiky.
Článok 5
S cieľom realizácie tejto dohody bude zriadená pracovná skupina, pričom spôsob a termín jej
zriadenia bude upresnený v priebehu spolupráce v konkrétnych oblastiach.
Členovia pracovnej skupiny budú zaisťovať vzájomnú spoluprácu a koordináciu spoločného
postupu zmluvných strán a ich vzájomný kontakt.
Článok 6
Táto dohoda o spolupráci nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými
stranami a bude účinná po dobu jedného roka. Pokiaľ v dobe účinnosti tejto dohody nebude
jednou zo strán podaná výpoveď, dohoda bude automaticky považovaná za predĺženú na
obdobie ďalšieho jedného roka.

Každá zo strán môže dohodu písomne vypovedať bez uvedenia dôvodu, pričom sa dojednáva
výpovedná doba 6 mesiacov, ktorá začína plynúť od prvého dňa nasledujúceho mesiaca po
doručení výpovede druhej zmluvnej strane.
Článok 7
Táto dohoda bola vyhotovená v štyroch rovnopisoch, dva v jazyku českom a dva v jazyku
slovenskom, pričom obe jazykové verzie majú rovnakú platnosť. Každá zo strán obdrží jednu
českú a jednu slovenskú verziu.
Táto dohoda bola schválená Zastupiteľstvom Žilinského samosprávneho kraja dňa 7.9.2005
uznesením č. 18 a Zastupiteľstvom Zlínskeho kraja dňa 31.8.2005 uznesením č. 0157/Z05/05.
Podpísané v Luhačoviciach dňa 23.9.2005.
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