Číslo z Centrálneho registra zmlúv Úradu PSK: 628/2021/DIR

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI V OBLASTI OTVORENÝCH DÁT
(ďalej len „Memorandum“)
Účastníci memoranda

Prešovský samosprávny kraj
Sídlo: Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
Štatutárny orgán: PaedDr. Milan Majerský PhD., predseda
IČO: 37870475
(ďalej len „Prešovský samosprávny kraj“)
a

Občianske združenie Alvaria
Sídlo : Andreja Plávku 4922/4, 81106 Bratislava, Staré Mesto
Štatutárny orgán: Barbora Zaťková, prezidentka
IČO: 42361982
(ďalej len „Alvaria“)

(spolu ako „Signatári memoranda“)

Preambula
Memorandum je prejavom slobodnej vôle signatárov memoranda a deklaruje ich spoločný záujem
rozvíjať tému zverejňovania a spracovávania otvorených dát (z angl. Open data) na samosprávnej úrovni.
Za účelom efektívneho napĺňania tohto spoločného záujmu pristúpili signatári k podpisu tohto Memoranda.
Podpisom Memoranda sa Prešovský samosprávny kraj stáva členom Multisektorovej Open Data siete (ďalej len
„Open Data sieť“). Open Data Sieť prepája organizácie z verejného, súkromného, akademického a mimovládneho
sektora so záujmom o rozvíjanie témy otvorených dát a vzniká v rámci realizácie projektu „Otvorené dáta v
regiónoch Slovenska“ (ďalej len „projekt“) pod kódom NFP314010Q362, ktorý je financovaný z Operačného
programu Efektívna verejná správa a realizovaný občianskym združením Alvaria.

Článok II.
Účel a predmet memoranda
1. Účelom Memoranda je prepojiť organizácie súkromného, verejného, neziskového, akademického a
mimovládneho sektora, ktoré sa zaujímajú o problematiku otvorených dát v spoločnej platforme pod
názvom “Multisektorová Open Data sieť” (“Open Data Sieť”).
2. Cieľom Open Data siete je vytvoriť v téme otvorených dát multisektorový priestor na vzájomné zdieľanie
skúseností, príkladov dobrej praxe, odborných poznatkov, odbornú podporu pri zavádzaní, spracovávaní
otvorených dát, vzájomné informovanie sa o aktuálnych iniciatívach štátu v oblasti otvorených dát
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(financovanie, verejné politiky) a príp. sa do nich zapojiť.
3. Signatári memoranda svojimi činnosťami prispievajú k napĺňaniu cieľov Open Data siete, v rozsahu a
forme, ktorá je pre ich zameranie a vzhľadom na sektor v ktorom pôsobia, relevantná.

Článok III.
Doba trvania memoranda
1. Memorandum sa uzatvára na dobu neurčitú a nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboch strán
memoranda.
2. Memorandum je možné ukončiť písomnou dohodou oboch strán memoranda alebo písomnou výpoveďou
ktoréhokoľvek účastníka, a to aj bez uvedenia dôvodu. Výpovedná lehota je 1 mesiac a začína plynúť
odo dňa doručenia výpovede druhej zmluvnej strany.

Článok IV.
Záverečné ustanovenia
1.

Signatári tohto Memoranda sa stávajú členmi Open Data Siete.

2. Toto memorandum je možné meniť a dopĺňať písomnými dodatkami prijatými signatármi memoranda.
3.

Memorandum nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu oboma signatármi.

4. Toto memorandum nezakladá právny nárok na finančné plnenie žiadnej zo zmluvných strán a nemá
vplyv na práva a povinnosti zúčastnených strán vyplývajúcich z dohôd s tretími stranami.
5. Signatári sa dohodli, že žiadny z partnerov nie je oprávnený požadovať odmenu za plnenia, ktoré sú
predmetom spolupráce podľa tejto dohody.
6. Obe strany spoločne deklarujú, že budú vyvíjať spoločné úsilie k dosiahnutiu úspešnej spolupráce.
7. Toto memorandum je vyhotovené v dvoch rovnopisoch, pričom každý z účastníkov dostane po jednom
rovnopise.

V Prešove dňa 1.3.2021

V Bratislave dňa 8.1.2021

Milan Majerský, predseda

Barbora Zaťková, prezidentka

Prešovský samosprávny kraj

Alvaria
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