
 
 
 
         

 
 

MEMORANDUM O VZÁJOMNEJ 
SPOLUPRÁCI 

 
 

uzavreté  medzi týmito stranami: 
 
 
 

Prešovský samosprávny kraj  
Štatutárny orgán: PaedDr. Milan Majerský, PhD.  
Sídlo: Námestie mieru 2, 080 01 Prešov 
IČO: 37870475  
 
a 
 
Ministerstvo dopravy a výstavby SR  
Zastúpené ministrom: Ing. Andrejom Doležalom 
Sídlo: Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava 
IČO: 30416094 
 
a 
 
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR 
Zastúpené ministerkou: Mgr. art. Veronikou Remišovou, ArtD., M.A 
Sídlo: Štefánikova 15, 811 05 Bratislava 
IČO: 50349287 
 
a 
 
Okresný úrad Stropkov 
Zastúpený prednostom: PhDr. Mgr. Petrom Harvanom 
Sídlo: Hlavná 81/26, 091 01 Stropkov 
IČO: 00151866 
 
a 
 
Okresný úrad Vranov nad Topľou 
Zastúpený prednostom: Ing. Alfonzom Kobielským 
Sídlo: Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou 
IČO: 00151866 
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a 
 
Obec Bžany  
Štatutárny orgán: Bc. Ladislav Vrabeľ 
Sídlo: Bžany 46, 090 33 Turany nad Ondavou 
IČO: 00330370 
 
a 
 
Obec Holčíkovce 
Štatutárny orgán: Mgr. Michal Flešár 
Sídlo: Holčíkovce 40, 094 05 Holčíkovce 
IČO: 00332429 
 
a 
 
Obec Kvakovce 
Štatutárny orgán: Mgr. Radovan Kapraľ 
Sídlo: Domašská 97/1, 094 02 Slovenská Kajňa 
IČO: 00332518 
 
a 
 
Obec Lomné 
Štatutárny orgán: Ľudmila Hospodárová 
Sídlo: Lomné 81, 090 33 Turany nad Ondavou 
IČO: 00330680  
 
a 
 
Obec Malá Domaša 
Štatutárny orgán: PhDr. Jaroslav Makatúra 
Sídlo: Malá Domaša 106, 094 02 Slovenská Kajňa 
IČO: 00332534 
 
a  
 
Obec Nová Kelča  
Štatutárny orgán: Mgr. Mária Telepunová 
Sídlo: Nová Kelča 72, 094 04  Nová Kelča 
IČO: 00332623 

 
 
a 
 
Obec Slovenská Kajňa 
Štatutárny orgán: Bc. Lenka Hierzer Štiber 
Sídlom: Hlavná 4/6, 094 02 Slovenská Kajňa 
IČO: 00332852 
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a 
 
Obec Turany nad Ondavou 
Štatutárny orgán: Mgr. Ján Jakubov 
Sídlom: Turany nad Ondavou 100, 090 33 Turany nad Ondavou 
IČO: 00331104 
 
a 
 
Oblastná organizácia cestovného ruchu Horný Zemplín a Horný Šariš,  
zastúpená predsedom predstavenstva PhDr. Jaroslavom Makatúrom, 
Sídlo: Malá Domaša 106, 094 02 Malá Domaša 
IČO: 42234531 

 
 

 
(spoločne len „zúčastnené strany“) 

 
 

 
Článok I. 

 
Preambula 

 
1. Vodnú stavbu Domaša (ďalej len „VS Veľká Domaša“) postavili naši predkovia v minulom 

storočí a toto vodné dielo navždy ovplyvnilo životy mnohých ľudí v Ondavskej nížine.  
 

2. Nás, všetkých účastníkov tohto Memoranda o vzájomnej spolupráci (ďalej len 
„memorandum“)  spája snaha o rozvoj tohto kúska zeme na Východe Slovenska a urobíme 
všetko preto, aby sa VS Veľká Domaša rozvíjala vo všetkých smeroch a oblastiach.  

 
3. Zúčastnené strany prejavujú uzatvorením tohto memoranda vôľu spolupracovať v oblasti 

podpory regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a ochrany životného prostredia v okolí VS 
Veľká Domaša.  

 
4. Územie v okolí VS Veľká Domaša je súčasťou procesu príprav Integrovanej územnej stratégie 

Prešovského samosprávneho kraja pre spracovanie Programu hospodárskeho rozvoja 
a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja v oblasti podpory integrovaného 
rozvoja cestovného ruchu v strategicko-plánovacom regióne Horný Zemplín, preto je 
spolupráca aj na úrovni samosprávneho kraja. 
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Článok II. 
 

Koordinácia spolupráce pri využívaní územia VS Veľká Domaša 
 

1. Koordináciu aktivít v oblasti podpory regionálneho rozvoja a cestovného ruchu v okolí VS 
Veľká Domaša zabezpečuje Prešovský samosprávny kraj v spolupráci s ostatnými aktérmi 
memoranda. 

 
 
 

Článok č. III. 
 

Súčinnosť všetkých aktérov tohto memoranda 
 
1. Všetci účastníci tohto memoranda prehlasujú, že si vo veciach verejného záujmu budú 

poskytovať a vymieňať dôležité informácie vedúce k obhajobe verejného záujmu územia.  
 

2. Štátna správa a samospráva vzájomne vyhlasujú, že pri realizácii verejnoprospešných stavieb 
si budú poskytovať vzájomnú súčinnosť tak, aby došlo k realizácii verejnoprospešných stavieb 
podľa možnosti čo najskôr, bez zbytočných prieťahov.  

 
3. Štátna správa a samospráva vzájomne vyhlasujú, že sa budú snažiť v maximálnej možnej miere 

skrátiť lehoty na vyjadrenie pre verejnoprospešné stavby a zámery.  
 
 
 

Článok IV. 
 

Integrovaný projektový balík v území VS Veľká Domaša 
 

1. Aktéri memoranda si uvedomujú investičný dlh, ktorý od roku 1989 po súčasnosť vznikol na 
schátranej a nevybudovanej  infraštruktúre cestovného ruchu.  
 

2. Prešovský samosprávny kraj v spolupráci so samosprávami v okolí VS Veľká Domaša 
a Oblastnou organizáciou cestovného ruchu Horný Zemplín a Horný Šariš pripravili 
projektový balík, ktorý vyrovná investičný dlh v tomto území od roku 1989 po súčasnosť.  

 
3. Po realizácii jednotlivých projektových zámerov sa stane z Domaše moderná rekreačná oblasť, 

ktorá spĺňa požiadavky 21. storočia nie len v oblasti cestovného ruchu, ale aj ekológie.  
 

4. Aktéri memoranda budú spoločne presadzovať tieto aktivity uvedené vo Flag Ship – štúdii: 
Integrovaný projektový balík Veľká Domaša:  
 

A. Aktivity v oblasti investícií do rozvoja trvalej udržateľnosti s cieľom ochrany 
prírodného dedičstva. 
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B. Aktivity v oblasti investícií do rozvoja trvalej udržateľnosti s cieľom ochrany 
kultúrneho dedičstva. 

C. Aktivity v oblasti investícií do ekologickej technickej infraštruktúry. 
 

A:  Aktivity v oblasti investícií do rozvoja trvalej udržateľnosti s cieľom ochrany prírodného   
      dedičstva: 

A1. 12 typizovaných prístavísk vo všetkých strediskách v okolí Domaše (okresy Vranov   
       nad Topľou a Stropkov), domovský prístav pre výletnú loď a Plávajúca promenáda  
       s prístavom pre vodné športy. 
A2. Cyklistický chodník spájajúci strediská Domaša Dobrá a Tíšava. 
A3. Nábrežná promenáda s múzeom športových hrdinov.  
A4. Chodník pre peších v okolí vodnej nádrže Tíšava – Valkovská pláž. 
A5. Cyklochodník Valkovská pláž, Bžany, Lomné, Turany nad Ondavou, Nová Kelča. 
A6. Cyklochodník Nová Kelča – kostol sv. Štefana Kráľa– autokemping Krym, Zátoka  
       Eva. 
A7. Peší chodník s cyklochodníkom medzi strediskami Eva - Poľany – priehradný múr.  
A8. Cyklochodník s chodníkom pre peších priehradný múr – Dobrá centrum. 
A9. Zázemie pre vodácke aktivity, uskladnenie lodí v zime a festivalová zóna.  
A10. Vodný vlek pre vodné lyžovanie na vodnej nádrži Malá Domaša s oddychovo- 
         rekreačnou zónou. 
A11. Rozšírenie verejného osvetlenia R.O. Dobrá  a R.O. Poľany, Eva, Monika. 
A12. Rekonštrukcia miestnych účelových komunikácií a parkovísk v rekreačných  
         oblastiach. 
A13. Vyhliadková veža v R.O. Nová Kelča s minerálnym prameňom a parkom rodákov. 
A14. Technická infraštruktúra pre autokemping Krym. 
A15. Technická infraštruktúra rybárskej osady Turany nad Ondavou. 
A16. Technická infraštruktúra rybárskej osady Valkov – Bžany. 
A17. Úprava pobrežných pozemkov v okolí VN Domaša pre verejnosť a vybudovanie  
         sociálnych zariadení. 
A18. Úprava erózie brehov VN Domaša. 
A19. Mobilné pódium, strecha, ozvučenie pre obce v okolí Domaše. 
A20. Mobilná aplikácia s komplexným prehľadom informácií o existujúcich službách  

              cestovného ruchu a atrakciách v regióne Horný Zemplín a Horný Šariš. 
A21. Oddychovo-rekreačná zóna Slovenská Kajňa pri vyrovnávacej nádrži Slovenská  
         Kajňa. 
A22. Turistický vláčik obce Kvakovce. 
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B:  Aktivity v oblasti investícií do rozvoja trvalej udržateľnosti s cieľom ochrany kultúrneho  
      dedičstva: 
 

B1. Záchrana Národnej kultúrnej pamiatky na brehu Domaše – kostol Sv. Štefana Kráľa   
       v Novej Kelči.  
B2. Záchrana Národnej kultúrnej pamiatky na brehu Domaše – kostol Najsvätejšieho  
       srdca Ježišovho na Trepci. 
B3. Múzeum bojov na rieke Ondava 1944-1945 v obci Valkov. 
B4. Rekonštrukcia vojenského cintorína z 1. sv. vojny. 

 
C:  Aktivity v oblasti investícií do ekologicko-technickej infraštruktúry: 
 

C1.  Pitná voda pre rekreačnú oblasť Domaša Dobrá.  
C2.  Kanalizácia a ČOV pre rekreačnú oblasť Domaša Dobrá.  
C3.  Kanalizácia a ČOV pre rekreačnú oblasť Eva – Poľany.  
C4.  Rozšírenie ČOV v rekreačnej oblasti Domaša Valkov.  
C5.  Čisté obce – fekálne vozy pre likvidáciu odpadových vôd zo žúmp pre obce  
        Kvakovce a  Holčíkovce. 
C6.  Likvidácia komunálneho odpadu z rekreačných oblastí. 

 
 
 

Článok V. 
 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Toto memorandum nemá vplyv na práva a povinnosti zaviazaných strán vyplývajúce 
z všeobecne platných právnych predpisov a z dohôd s tretími stranami. 
 

2. Strany memoranda berú na vedomie, že právne úkony, ktoré vzniknú alebo budú vyvolané na 
základe napĺňania cieľov tohto memoranda, nadobudnú platnosť a účinnosť až ich schválením 
príslušnými orgánmi strán memoranda, ak takéto schválenie bude vyplývať z príslušných 
právnych predpisov. 

 
3. Memorandum sa uzatvára na dobu 5 rokov.  

 
4. Vzájomná spolupráca môže byť ukončená písomnou dohodou. Každá zo zúčastnených strán 

memoranda môže memorandum vypovedať písomnou výpoveďou aj bez uvedenia dôvodu.  
 
Výpovedná lehota je tri mesiace a začína plynúť od prvého dňa nasledujúceho mesiaca po dni 
doručenia výpovede. V prípade dobrovoľného zverejnenia memoranda na webovom sídle alebo 
na propagačných materiáloch sa strany memoranda zaväzujú do desiatich kalendárnych dní od 
ukončenia spolupráce odstrániť zverejnené znenie memoranda.  

 
5. Ustanovenia tohto memoranda môžu zúčastnené strany meniť po vzájomnej dohode formou 

písomných dodatkov. 
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6. Neoddeliteľnou súčasťou tohto memoranda je Flag Ship – štúdia: Integrovaný projektový balík 
Veľká Domaša s podrobným popisom jednotlivých aktivít.  

 
7. Toto memorandum nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami všetkých 

zúčastnených strán memoranda a účinnosť v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka dňom 
nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v registri v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. 
o slobodnom prístupe k informáciám (zákon o slobode informácií). Vyhotovuje sa v štrnástich 
(14) rovnopisoch, po jednom vyhotovení pre každú zo strán memoranda. 

 
8. Zúčastnené strany memoranda vyhlasujú, že si toto memorandum riadne a dôsledne prečítali, 

jeho obsahu porozumeli, ich prejavy sú dostatočne jasné, určité, zrozumiteľné. Podpisujúce 
osoby sú oprávnené k podpisu tohto memoranda  a na znak súhlasu ho podpisujú. 

 
 
Príloha memoranda: Flag Ship – štúdia: Integrovaný projektový balík Veľká Domaša 
 
 
V Prešove,  dňa   8. 11. 2021 
 
 
PaedDr. Milan Majerský, PhD.    ........................................................... 

 

Mgr. art. Veronika Remišová , ArtD., M.A    

v zastúpení štátny tajomník Ing. Dušan Velič   .......................................................... 

 

Ing. Andrej Doležal       

v zastúpení štátna tajomníčka JUDr. Katarína Bruncková, PhD.                    

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

 

Mgr. Peter Harvan       .......................................................... 

 

Ing. Alfonz Kobielský      .......................................................... 

 

Bc. Ladislav Vrabeľ      .......................................................... 

 

Mgr. Michal Flešár      .......................................................... 

 

Mgr. Radovan Kapraľ     .......................................................... 

 

Ľudmila Hospodárová     .......................................................... 
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PhDr. Jaroslav Makatúra     .......................................................... 

 

Mgr. Mária Telepunová     .......................................................... 

 

Bc.  Lenka Hierzer Štiber     .......................................................... 

 

Mgr. Ján Jakubov      .......................................................... 

 

PhDr. Jaroslav Makatúra     .......................................................... 

 


