
 
 
 
 
 
 
 

MEMORANDUM 
o spolupráci partnerov 

 
 
 
 
 
 

V Novej Bani, dňa 9. 9. 2022 



MEMORANDUM 
o spolupráci partnerov na realizácii 

Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja 
mesta Nová Baňa 

 
Mesto Nová Baňa 

 
a 

 
sociálno-ekonomickí partneri mesta Nová Baňa, jednotlivo: 

 
Knauf Insulation, s.r.o. 

Cortizo Slovakia, a.s. 

Tristone Flowtech Slovakia, s.r.o. 

K-plast výrobné družstvo  

Malé a stredné podniky 

Banskobystrický samosprávny kraj 

Oblastná organizácia cestovného ruchu Región GRON 

(ďalej len jednotlivo „Partner“ a spoločne „Partneri“) 
 
 
nadväzujúc na doterajšiu spoluprácu, uvedomujúc si význam partnerstva a vzájomnej 
spolupráce pri zlepšovaní podmienok života obyvateľov nášho mesta, ako aj strategický 
význam programového obdobia Európskej únie 2021 – 2027 pre regionálny rozvoj a za 
podmienok všestrannej výhodnosti v záujme zvýšenia aktívnej spolupráce na dosiahnutie 
maximálneho synergického a multiplikačného efektu pri napĺňaní Programu hospodárskeho 
rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Nová Baňa uzatvárajú po vzájomnej dohode toto 
Memorandum o spolupráci partnerov nasledujúceho znenia: 



Predmet Memoranda o spolupráci 
 
Partneri budú podporovať opatrenia v záujme dosiahnutia najmä nasledovných cieľov: 

 
o Vytváranie podmienok pre zvyšovanie konkurencieschopnosti, trvalý hospodársky, sociálny 

a územný rozvoj regiónu, ktorého hranice predstavuje katastrálne územie mesta Nová Baňa. 
o Spoločná podpora sociálnych, hospodárskych, kultúrnych a environmentálnych procesov 

a vzťahov, ktoré prebiehajú v regióne v záujme efektívneho využívania všetkých 
potenciálnych zdrojov. 

o Spolupráca pri efektívnom využívaní európskych a investičných fondov v programovom 
období 2021-2027 pri rozvoji regiónu. 

o Využívanie potenciálnych synergií, dosiahnutých pri spoločných zámeroch ako aj pri 
zámeroch jednotlivých partnerov pri rozvoji regiónu. 

 
 

Všeobecné podmienky 
 
Partneri memoranda spoločne vyhlasujú, že: 

 
o Majú záujem spolupracovať pri napĺňaní Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho 

rozvoja mesta Nová Baňa (ďalej len „Programu“).  
o Podporia realizáciu priorít Programu, ktoré predstavujú synergiu zámerov jednotlivých 

partnerov, podľa určených podmienok. 
o Podporia vykonanie   technických   a organizačných   opatrení,   ktoré   budú   smerovať k 

efektívnemu využitiu kapacít a zdrojov jednotlivých partnerov pri príprave a realizácii 
projektov jednotlivých partnerov zahrnutých do Programu. 

o Budú zabezpečovať vzájomnú aktívnu komunikáciu a súčinnosť pri realizácii Programu. 
 

Záverečné ustanovenie 
 
o Toto Memorandum nevytvára žiadne záväzky podľa práva Slovenskej republiky ani žiadne 

záväzky podľa medzinárodného práva. 
o Toto Memorandum nadobúda účinnosť dňom jeho podpisu Partnermi a zostáva účinným na 

programovacie obdobie 2021-2027. 
o Účasť Partnera v tomto Memorande môže byť zrušená písomným oznámením ktoréhokoľvek 

z jednotlivých Partnerov. Zrušenie účasti v Memorande jednotlivým partnerom nemá vplyv na 
jeho obsah a trvanie jeho účinnosti pre ostatných partnerov. 

o Toto Memorandum je otvoreným dokumentom a k jeho cieľom a zámerom môže pristúpiť 
ďalší jednotlivý partner. 

 
 
 
Toto Memorandum obsahuje tri strany a bolo podpísané dňa 9. septembra 2022 v Novej 
Bani, v originálnych exemplároch, ktorých počet zodpovedá počtu partnerov, každý v 
slovenskom jazyku. 



Signatári Memoranda o spolupráci: 
 
 

1. Mesto Nová Baňa                                                                      
Námestie slobody 1, 968 01 Nová Baňa 

 
2. Knauf Insulation, s.r.o.                                                              

Železničný rad 2, 968 01 Nová Baňa 
 

3. Cortizo Slovakia, a.s.                                                                
Železničný rad 29, 968 01 Nová Baňa 

 

4. Tristone Flowtech Slovakia, s.r.o.                                            
Železničný rad 40, 968 01 Nová Baňa 

 
5. K-plast výrobné družstvo                                                              

Školská 36, 968 01 Nová Baňa 
 

6. Malé a stredné podniky/podnikatelia mesta                          
Nová Baňa - 968 01 

 
7. Banskobystrický samosprávny kraj                                                     

Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica 

 
8. OOCR Región GRON                                                              

Bernolákova 11, 968 01 Nová Baňa 

 

 
 
 
 

 


