
MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI  

v oblasti šírenia povedomia o možnosti riešenia konfliktov prostredníctvom mediácie ako alternatívnej 

možnosti riešenia sporov pre obyvateľov obce Likavka . 

 

Obec Likavka  

Sídlo: Obecný úrad Likavka, 034 95 Likavka 815 

IČO: 00315362      

Štatutárny orgán: Ing. Marián Javorka, starosta obce    

   

a 

 

MEDIAČNÉ CENTRUM POPRAD 

Zapísané  v registri mediačných centier  vedenom MS SR pod reg. č. 59 

So sídlom :Okružná 761/25, 058 01 Poprad 

IČO: 50 265 555 0001 

Štatutárny orgán:  JUDr. Dagmar Tragalová, riaditeľka 

 

 

uzatvárajú 

toto 

 

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI 
 

Preambula 
 

            Prístup k spravodlivosti pre všetkých je základným právom, ktoré zakotvuje článok 6 

Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Mediácia je organickou 

súčasťou politiky zameranej na zlepšenie prístupu k spravodlivosti. Obec Likavka ako otvorená 

a zodpovedná samospráva sa spolu  mediátormi Mediačného centra Poprad snaží zabezpečiť lepší 

prístup ku spravodlivosti  prostredníctvom alternatívnej možnosti riešenia sporov formou mediácie, 

zabezpečiť efektívnejšie vymoženie práva pre obyvateľov obce Likavka a zabezpečovať primárnu 

prevenciu v oblasti prevencie kriminality a sociálnopatologických javov v školskom prostredí.  

 

 

I. 

           Cieľom memoranda o spolupráci je vzájomná spolupráca, podpora a šírenie povedomia  

o možnosti riešenia konfliktných situácii pomocou mediácie.  

 

II. 

          Strany memoranda vyhlasujú, že budú podporovať a efektívne rozvíjať vzájomnú spoluprácu 

najmä: 

1. pri šírení povedomia o mediácii prostredníctvom mediačnej poradne zriadenej v priestoroch 

Hasičskej zbrojnice Likavka, printových a elektronických regionálnych médií, prednášok a besied, 

2.  odporúčať a iniciovať mediáciu pri sporoch vzniknutých na území obce Likavka, ktoré sa týkajú 

najmä verejného záujmu, 
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3. informovať riaditeľa základnej školy s materskou školou v zriaďovateľskej pôsobnosti obce 

Likavka a koordinátorov prevencie kriminality a sociálnopatologických javov pôsobiacich v tejto 

škole o možnosti riešenia problémových situácii v školách prostredníctvom mediácie. 

 

III. 

1.  Strany memoranda sa dohodli, že technicko–administratívne záležitosti súvisiace s mediačnou 

poradňou bude vykonávať poverená osoba obce Likavka. 

2.  Strany memoranda sa zaväzujú, že o vzájomnej spolupráci budú informovať verejnosť na svojich 

informačných portáloch v rozsahu všeobecných informácii. 

3.  Toto memorandum nadobudne platnosť dňom jeho podpisu a účinnosť dňom nasledujúcim po dni 

jeho zverejnenia. 

4.  Memorandum je vyhotovené v 4 rovnopisoch, z ktorých 3 sú určené pre obec. 

 

V Likavke dňa 06.09.2019                                                     V Poprade dňa 9.9.2019 

 

Za obec Likavka                                                                       Za Mediačné centrum Poprad 

 

Ing. Marián Javorka                                                                 JUDr. Dagmar Tragalová 

starosta obce                                                                             riaditeľka                                                               

 

 


