DOHODA O SPOLUPRÁCI
medzi
BANSKOBYSTRICKÝM SAMOSPRÁVNYM KRAJOM
a
KLUBOM SLOVENSKÝCH TURISTOV
uzatvorená podľa ust. § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení a ust.
§ 7 ods. 1 zákona č. 302/2001 Z. z. o samosprávnych krajoch v znení neskorších predpisov
Strana 1:
Banskobystrický samosprávny kraj,
so sídlom Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica,
V zastúpení: Ing. Mgr. Marian Kotleba, predseda BBSK
IČO: 37828100
(ďalej ako BBSK)
a
Strana 2:
Klub slovenských turistov
so sídlom Záborského 33, 831 03 Bratislava – Nové Mesto
V zastúpení: Peter Perhala, predseda Klubu slovenských turistov
registrovaný Ministerstvom vnútra SR pod č. VVS/1-909/9-107-4,
IČO: 00688312
(ďalej ako KST)
Preambula
Banskobystrický samosprávny kraj a Klub slovenských turistov uzatvárajú túto dohodu so
zámerom posilnenia spolupráce BBSK s KST na území BBSK.
Za účelom podpory rozvoja podmienok turistiky, táborenia a pobytu v prírode, sa dohodli
na nasledujúcom:
Článok 1.
Strany, v rámci ich právomocí a v súlade so zákonmi Slovenskej republiky a vnútornými
predpismi BBSK, rovnako tak v súlade so Stanovami občianskeho združenia KST, budú
podporovať dosiahnutie spoločných záujmov s cieľom podporiť vytvorenie podmienok na
turistiku, táborenie a pobyt v prírode (ďalej turistika). Strany si uvedomujú, že týmto
spôsobom podporujú cestovný ruch, spoznávanie krajiny a zároveň prispievajú k zdravému
životnému štýlu človeka pohybom v prírode. Samosprávny kraj v zmysle zákona č.302/2001
Z.z. § 4 ods. 1, písm. m) utvára podmienky pre rozvoj cestovného ruchu a koordinuje tento
rozvoj. Strany sa dohodli, že budú vyvíjať aktivity tak, aby sa svojou činnosťou navzájom
podporovali s cieľom vytvárania vhodných podmienok pre turistiku na území kraja. Strany sa
tiež dohodli, že pri svojich činnostiach budú zachovávať historické a kultúrne hodnoty
a prírodné krásy kraja. Strany si uvedomujú, že ich spolupráca musí byť súlade s ochranou
prírody a životného prostredia.
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Článok 2.
Strany sa dohodli na vzájomnej spolupráci pri podpore a vytváraní podmienok pre
turistiku detí, mládeže a zdravotne postihnutých občanov. Strany si uvedomujú, že v tomto
prípade je nutné pristupovať zvlášť zodpovedným a citlivým spôsobom. Strany budú veľmi
intenzívne podporovať výchovu detí a mládeže k turistike a k poznávaniu prírodných a
kultúrnych krás kraja. Zároveň strany budú podporovať aktivity, ktoré umožnia, aby sa
turistike mohli venovať aj zdravotne postihnutí občania.
Článok 3.
Strany sa dohodli, že jednou z dôležitých činností pre vytvorenie podmienok na turistiku
je obnova a údržba existujúcich turistických značených trás, výstavba a značkovanie nových
trás a náučných chodníkov (ďalej trasy) na území kraja. Strany chcú svojou spoluprácou
prispieť k zachovaniu a rozvíjaniu jedinečnej sústavy značených trás. Strany sa dohodli na
vzájomnej spolupráci pri obnove a udržiavaní registrovaných a riadne značených turistických
trás v zmysle normy STN 01 8025 (Turistické značenie) a STN 01 8028 (Cykloturistické
značenie), ako aj pri tvorbe a realizácii prípadných nových trás na území kraja.
Článok 4.
Strany sa dohodli na spolupráci pri organizovaní podujatí a aktivít, ktoré budú prispievať
k propagácii turistiky na území kraja. Spôsoby a formy tejto spolupráce budú pre konkrétne
prípady predmetom vzájomnej dohody obidvoch strán samostatne pre danú činnosť. Na
vzájomnú propagáciu spolupráce strany umiestnia logo druhej strany na svojej webovej
stránke s možnosťou prepnutia na stránky druhej strany.
Článok 5.
Realizáciu tejto dohody a podmienky realizácie spoločných aktivít budú strany tejto
dohody definovať a špecifikovať spoločne počas zvolaných rokovaní, ktoré sa budú konať
podľa potreby, v termíne a na mieste dohodnutom stranami, alebo na základe písomnej
korešpondencie. Každá strana si hradí svoje náklady spojené s predmetnými rokovaniami a
písomnou korešpondenciou sama. Ak vzniknú stranám spoločné náklady, strany sa dohodnú
na spôsobe ich úhrady. Ak sa strany nedohodnú na spôsobe úhrady spoločných nákladov inak,
platí, že každá strana uhradí polovicu spoločných nákladov.
Článok 6.
Každá strana môže ustanoviť svoju pracovnú skupinu za účelom podpory a koordinácie
realizácie tejto dohody a podmienok implementácie spoločných aktivít. Namiesto ustanovenia
pracovnej skupiny môže strana poveriť niektorého zo svojich zamestnancov alebo inú osobu
realizáciou tejto dohody. Realizácia dohody bude stranami monitorovaná prostredníctvom
bilaterálnych rozhovorov, písomnej korešpondencie a organizovaním stretnutí.
Článok 7.
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Strany m0Zu po vzflomnej dohode dopif,at' trito dohodu dodatkami, ktord sa stanir
sridast'ou tejto dohody.

ilanok

8.

T6to dohodasauzatvdrana dobu urditir - 5 (pAt') rokov a nadobirda. platnost'df,om jej
podpisu oboma stranami a ridinnost' driom nasledujircim po dni jej zverejnenia na intemetovej
strdnke strany 1,
Kai'dh zo str6n mOZe kedykolivek abez udania d6vodu vypovedat' tirto dohodu, Vypoved'

je fdinn6 diom dorudenia pisomnej qipovede jednej zo strhn tejto dohocty druhej stiane, na
adresu jej sidla, V;;Tpoved' nebude mat' vplyv na reahzdciu uZ zadaty<>h projektov, ktor6
vznikli nazdklade tejto dohody pred df,om ridinnosti vlfpovede,
Tdto dohoda je vyhotovendr
dostane dve vyhotovenia.

V Banskej Bystrici, df,a:

Ing, Mgr. Marian Kotl
predseda'BBSK
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Styroch vyhotoveniach, zktor;ich
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V Bratislave,

kaiid| zmluvn1

df,a: 3{ . !

strana
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Peter Perhala
predseda Klubu slovensklich turistov

