
Mestské zastupiteľstvo v Prievidzi, zasadnutie dňa 25. marca 2014 

 

 

 

Dôvodová správa 

Zástupcovia Hornonitrianskeho baníckeho spolku so sídlom v Prievidzi navrhli, v záujme vytvorenia 

optimálnych podmienok na spoluprácu pri udržiavaní a rozvíjaní historických baníckych tradícií, 

uzavrieť s mestom Prievidza Dohodu o vzájomnej spolupráci.  

Dohoda má vyjadriť vzájomné porozumenie a záujem subjektov pri propagovaní baníckych tradícií 

v regióne hornej Nitry. Jej cieľom je predovšetkým deklarovať záujem na spoločnom postupe 

obidvoch strán. 

Mestská rada na svojom rokovaní dňa 18. 3. 2014 uznesením č. 159/14 odporučila primátorke mesta 
túto dohodu uzatvoriť. Dohoda bude uzatvorená slávnostným spôsobom na zasadnutí mestského 
zastupiteľstva v Prievidzi dňa 25. marca 2014. 
 

 

Napísal: Alojz Vlčko, vedúci kancelárie primátorky 



Dohoda o vzájomnej spolupráci 

 
Hornonitriansky banícky spolok so sídlom v Prievidzi 

Matice slovenskej 10, 971 01 Prievidza 

zastúpený Ing. Vladimírom Tulisom, predsedom riadiaceho výboru spolku 

 

a 

 

mesto Prievidza 

Námestie slobody 6, 971 01 Prievidza 

zastúpené JUDr. Katarínou  Macháčkovou, primátorkou   

 

vyjadrujú touto dohodou spoločný a slobodný prejav záujmu o spoločnú spoluprácu. 

 

Preambula: 

Podpísaní zástupcovia Hornonitrianskeho baníckeho spolku so sídlom v Prievidzi 

a mesta Prievidza sa rozhodli v záujme vytvorenia optimálnych podmienok na 

spoluprácu pri udržiavaní a rozvíjaní historických baníckych tradícií podpísať Dohodu 

o vzájomnej spolupráci. Dohoda je podpísaná ako akt vzájomného porozumenia 

a záujmu subjektov pri propagovaní baníckych tradícií v regióne hornej Nitry. Cieľom 

dohody je predovšetkým deklarovať záujem na spoločnom postupe obidvoch strán. 

 

Článok I. 

Obsah spolupráce 

1. Zástupcovia oboch strán mali v minulosti možnosť z vlastnej iniciatívy sa 

niekoľkokrát stretnúť a spoznať obsah a program svojich činností a vďaka 

tomu vzájomne identifikovať oblasti spolupráce.  

2. Na základe stretnutí sa zástupcovia oboch strán dohodli na tomto obsahu vzájomnej 

spolupráce: 

a) analýza, spracovávanie a vzájomné odovzdávanie informácií o baníckej histórii 

hornej Nitry s cieľom zachovávania a rozširovania archiválií v existujúcich 

zbierkach a skanzenoch a ich ďalšieho zveľaďovania a rozvoja; 

b) vzájomné informovanie sa o usporadúvaných a pripravovaných odborných 

akciách v oblasti baníckej histórie regiónu; 

c) vytvorenie priestoru na účasť zástupcov oboch strán na usporadúvaných 

odborných akciách zameraných na banícku históriu regiónu; 

d) spolupráca na propagácii aktivít Hornonitrianskeho baníckeho spolku so 

sídlom v Prievidzi a na propagácii tém baníckej histórie hornej Nitry u širokej 

verejnosti prostredníctvom tlačených, tlačových a elektronických médií;  

e) odovzdávanie si publikácií a odborných časopisov zameraných na baníctvo v 

regióne, ktoré budú vydávané zúčastnenými stranami; 

f) spoločný postup pri vytváraní dobrého mena baníctva a baníckej histórie mesta 

Prievidza a regiónu hornej Nitry v očiach verejnosti a spolupráca na 

zachovávaní baníckej tradície. 

 



Článok II. 

Formy praktickej spolupráce 

1. Partnerské strany posúdia návrhy spoločenských podujatí aktuálneho roku s cieľom 

vytvorenia zoznamu podujatí, na ktorých budú spolupracovať. 

2. Úroveň spolupráce bude ročne hodnotená na vzájomnom stretnutí partnerov. 

 

Článok III. 

Ostatné ustanovenia 

1. Dohoda nadobúda platnosť dňom podpisu oboch strán. 

2. Signatári zoznámia orgány svojich subjektov s touto dohodou a budú aktívne vytvárať 

podmienky pre jej plnenie. 

3. Dohodu je možné meniť a dopĺňať iba písomnou formou. Zmeny a doplnky sú platné 

iba po podpísaní zástupcami oboch strán. 

4. Ktorákoľvek zo strán je oprávnená od tejto dohody z akýchkoľvek dôvodov alebo aj 

bez udania dôvodu odstúpiť. Účinnosť odstúpenia nastáva dňom doručenia odstúpenia 

druhej strane. Dňom účinnosti odstúpenia ktorejkoľvek zo strán táto dohoda stráca 

platnosť. 

 

 

 

V Prievidzi 25. marca 2014 

 

  

 

 

 

Ing. Vladimír Tulis 

predseda riadiaceho výboru spolku 

 

Hornonitriansky banícky spolok  

so sídlom v Prievidzi 

 

JUDr. Katarína Macháčková 

primátorka Prievidze 

 

 Mesto Prievidza 

 

 

 


