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MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI

NÁVRH NA UZNESENIE
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

zo díla 24.03.2017 číslo (2017

K bodu: Memorandum o spolupráci pri realizácii projektu zhotovenia pomníka s

menami vojakov Ozbrojených sil SR, ktorí zomreli pri vykonávaní služobnej

činnosti v zahraničných vojenských operáciách

Mestské zastupiteľstvo

I. konštatuje, že

na základe iniciativy Ministerstva obrany SR sa plánuje vybudovanie pomnika s menami vojakov OS SR,
ktori zomreli pri vykonávaní služobnej činnosti v zahraničných vojenských operáciách

II. schvaľuje

Memorandum o spolupráci pri realizácii projektu zhotovenia pomníka s menami vojakov Ozbrojených sil

SR] ktori zomreli pri vykonávaní služobnej činnosti v zahraničných vojenských operáciách

lIl. odporúča

primátorovi mesta podplsať Memorandum o spolupráci pil realizácfl projektu zhotovenia pomnika s
menami vojakov Ozbrojených sil SR] ktori zomreli pri vykonávaní služobnej činnosti v zahraničných
vojenských operáciách

Dátum podpisu uznesenia:

Ing. Ján Blcháč, PhD.
primátor mesta
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Dóvodová správa

V roku 2015 sa z iniciativy Ministerstva obrany SR a vedenia Akadémie ozbrojených síl gen. M. R.

Štefánika uskutočnilo prvé rokovanie o projekte výstavby pomnĺka s menami vojakov Ozbrojených sil SR, ktori

zomreli pri výkone služobnej Činnosti v zahraničných vojenských operáciách.

V súčasnosti je už viac než desať obeti týchto misii.

Nasledovali ďalšie pracovně stretnutia na úrovni zástupcu Vojenského historického ústavu aj

Pamiatkového úradu SR.

Úlohou koordinátora činnosti smerujúcich k zrealizovaniu tohto projektu poveril primátor mesta riaditeía

mestského Múzea Janka Kráľa Jaroslava Hrica.

Vzhľadom k unikátnym armádnym tradiciám mesta Liptovský Mikuláš, existench vojnového pamatnĺka

na Háji Nicovó, ako aj dlhoročnému pósobeniu Akadémie ozbrojených sil SR v Liptovskom Mikuláši rozhodlo

Ministerstvo obrany SR vybudovať pomník 5 menami vojakov Ozbrojených sil SR, ktori zomreli pri výkone

služobnej Činnosti v zahraničných vojenských operáciách, práve v našom meste.

Mesto Liptovský Mikuláš vita túto iniciativu a chce vyWoňť podmienky pre vybudovanie uvedeného

pomníka.
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MEMORANDUM

o spolupráci pri realizácii projektu zhotovenia pomníka s menami vojakov
Ozbrojených sít Slovenskej republiky, ktorí zomreli pri vykonávaní

služobnej činnosti v zahraničných vojenských operáciách

Slovenská republika
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Kutuzovova 8
832 47 Bratislava
iČO: 30845572
Zastúpené: Ing. Peter Gajdoš, minister obrany Slovenskej republiky

(ďalej len „MO SR“)

Mesto Liptovský Mikuláš
Štúrova 1989141
031 42 Liptovský Mikuláš
Ičo: 00315524
Zastůpené: Ing. Ján BlcháČ, PhD., primátor mesta Liptovský Mikuláš

(d‘alej len „mesto Liptovský Mikuláš“)

(ďalej spolu len „strany memoranda“)

uzatvárajů toto memorandum.

Preambula

Na základe úlohy Č. 3.16 vyplývajúcej z dolwmentu Rozpracovanie Programovéhovybiásenia vlády Slovenskej republiky na roky 2012 až 2016 na podmienky rezortu obrany belavypracovaná Koncepcia starostlivosti o vojnových veteránov (ďalej len „koncepcia“), ktorábola prijatá 26. marca 2015 na rokovaní Kolégia ministra obrany Slovenskej republiky.

Z bodu W. 2. k) rozhodnutia ministra obrany SloveQskej republiky, ktoré holo pdjaténa 3. zasednutí kolégia ministra obrany Slovenskej republiky zo dňa 26. marea 2015 kukoncepcii vyplynula úloha „zabezpečit‘ zhotrn‘enie pamútníka s menami vojakov Ozbrojenýchsíl Slovenskej republiky, lctorí zomreli pri vykonch‘aní služobnej činnostiv zahraničných vojenských operáciách “.

V tomto memorande sa navrhuje zhotovenie pomnika $ menemi vojakov Ozbrojenýchsil Slovenskej republiky, ktorí zomreli pd vykonávaní služobnej Činnosti



v zahraničných vojenských operáciách (ďalej len „pomník“) v areáli susediacom s Pamtníkom
a vojnovým cintorinom na Háji Nicovů pil Liptovskom Mikuláši.

Navrhovaným tennínom slávnostného odhalenia pomníka je niektoré z významných
vyročt, ako napr. 22. september 2018, Deň Ozbrojených sf1 Slovenskej republiky alebo
11. november 2018, deň 100. výročia ukončenia 1. svetovej vojny, počas ktorého si
pripomfname Deň vojnových veteránov.

Článokl
Spolupráca

Memorandum predstavuje právny základ, v ktorom sů definované základné body pre
budúcu spoluprácu strán memoranda, ktorá sa bude uskutočňovať na základe individuá]ne
dojednaných nnlúv medzi MO SR a mestom Liptovský Mikuláš, ktoré budú bližšie
špecifikovaf a upravovat‘ podmienky pil realizácii daného projektu. MO SR a mesto Liptovský
Mikuláš na základe slobodného prejavu vůle deklamjů vzájomnú spoluprácu pil vybudovaní
pomnflca nasledovne:

(1) Mesto Liptovský Mikuláš sa zaväzuje:
a) zabezpečiť majetkovo —právne vysporiadanie pozemku, na ktorom má byť pomník

vybudovaný,
b) prenajať resp. predaf pozemok, na ktorom má byt‘ pomník vybudovaný MO SR za

symboHckú cenu,
c) vyhotovit‘ proj ektovú dokumentáciu na realizáciu výstavby pomnika,
d) zabezpečiť stavebné povolenie.

(2) MO SR sa zavazuje zabezpeČiť nevyhnutné finančně prostiedky na reaiizáciu
výstavby pomnflca ajeho následné bežné prevádzkovanie.

Článok2
Záverečné ustanovenia

(1) Memorandum sa uzawára na dobu neurčitú. Platnost‘ memoranda možno ukončit‘
vzájomnou dohodou strán memoranda alebo pisomnou výpoveďou ktorejkoľvek zo strán
memoranda, pdčom výpovedná lehota sú dva mesiace a začina plynúf od prvého dňa mesiaca
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej strane memoranda.

(2) Memorandum možno po súhlase stTáa memoranda kedykoľvck zmenif a]ebo doplnit‘
formou písormiého dodatku podpísaného stranami memoranda.

(3) Spory strán memoranda týkajúce sa obsahu tohto memoranda a]bo sůvisiace s týmto
memorandom budú nešit‘ strany memoranda predovšeUcým vzájomným rokovaním.

(4) Memorandum sa vyhotovuje v troch odginálnych rovuopisoch, z ktorých MO SR
dostane dva rovnopisy a mesto Liptovský Mikuláš jeden rovnopis.
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(5) Memorandum je povinne zverejňovanou zmluvou podľa 5a zákona Č. 211/2000 Z. z.
o slobodnom prístupe k infennáciám a o zmene a o doplnenĺ niektorých zákonov (zákon
o slobode informácií) v nienl neskoršich predpisov. Strany memoranda sa dohodU, že jeho
zverejnenie v Centrálnom registri milúv vedenom Uradom vlády Slovenskej republiky
zabezpečí MO SR

(6) Memorandum nadobúda platiosf dňom podpisu strán memoranda a účim2osf dňom
nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podia 47a ods. I zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky
zákonnflc v znenf neskoršich predpisov.

(7) Strany memoranda vyhlasujů, že si toto memorandum preěítali, jeho obsahu
porozumeU, toto predstavuje ich pravú, vážnu a slobodnů vóľu a nebolo dojednané v tiesni ani
za jednostranne nevýhodných podmienok. Na znak sůHasu memorandum podpisujú
vlastnomčnými podpismi.
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