DOHODA O SPOLUPRÁCI

OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA
Hasiči Bacúch
B.Němcovej 303, 97664 Bacúch
IČO: 504 717 41
Štatutárny orgán: Ing.Michal Chovanec, predseda občianskeho združenia
(ďalej v texte ako „združenie“)
a
Obce Bacúch
Hlavná 279/43, 97664 Bacúch
IČO: 003 132 54
Štatutárny orgán: Ing.František Kán, starosta obce
(ďalej v texte ako „obec“)
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Článok 1.
Predmetom tejto dohody je vytvorenie podmienok pre vzájomnú spoluprácu medzi
združením a obcou, s cieľom univerzálneho rozvoju partnerských vzťahoch v
spoločenskej, kultúrnej, športovej oblasti, ale aj v oblasti obchodu a priemyslu, so
zohľadnením spoluúčasti iných tretích strán, ktoré pôsobia v susediacich regiónoch.

Článok 2.
1. Hlavným cieľom spolupráce partnerov dohody sú spoločné aktivity s cieľom
vyváženého rozvoja na miestnej a regionálnej úrovni, zblíženie obyvateľov, inštitúcií,
mimovládnych organizácií a iných subjektov, v rámci partnerských vzťahov a dohôd.
2. Tieto ciele budú realizované v rámci spolupráce a výmeny skúseností, ako aj
informácií, a to v nasledujúcich oblastiach:
I.
II.
III.

IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.
XIX.
XX.
XXI.

Podpora preventívnej hasičskej činnosti.
Zveľaďovanie techniky, priestorov a ich okolia, ktoré boli združeniu zverené alebo
ich združenie nadobudlo.
Vytváranie možnosti pre pestovanie amatérskeho hasičského športu pre širšie
vrstvy obyvateľstva, a to za účelom upevňovania ich zdravia a zvyšovania telesnej
a duševnej zdatnosti.
Podpora aktívneho trávenia voľného času detí a mládeže.
Budovanie a rozvíjanie zručností a schopností detí a mládeže podporujúcich
integráciu do spoločnosti.
Zapájanie rodinných príslušníkov do spoločných aktivít s deťmi.
Udržiavanie kondície a nadobudnutých zručností občanov, podporovanie zdravého
spôsobu ich života.
Utužovanie dobrých medziľudských vzťahov občanov v súlade s princípmi
hasičstva a dobrovoľníctva.
Vzdelávanie občanov pracujúcich s deťmi a mládežou, organizovanie prednášok,
školení a seminárov.
Usporadúvanie športových a kultúrno-spoločenských akcií.
Oživenie záujmu mládeže a obyvateľstva o kultúrne, spoločenské, historické a iné
dianie.
Zabezpečenie koordinácie aktivít a činností členov združenia z obcou za účelom
dosahovania všestranného rozvoja územia obce.
Vytváranie športovísk, detských ihrísk, parkov, ako aj miest pre zábavu a oddych
ľuďom všetkých vekových kategórií.
Ochrana a tvorba životného prostredia, kultúrneho bohatstva.
Vytvorenie podmienok pre využívanie alternatívnych a obnoviteľných zdrojov
energie.
Podpora regionálneho rozvoja, rozvoja turistiky, cezhraničnej spolupráce
a zamestnanosti.
Podpora rozvoja cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce.
Rozvoj podnikateľských a iných aktivít za účelom ochrany životného prostredia ako
aj za účelom zviditeľňovania obce v regióne Horehronie.
Podpora sociálno-ekonomického rozvoja regiónu Horehronie.
Zlepšenie ekonomických príležitostí a sociálnych podmienok obyvateľov žijúcich na
území obce.
Vytvorenie podmienok pre rozvoj vidieckeho turizmu a agroturistiky s využitím a
zhodnotením daností územia obce.
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3. Partneri sa zaväzujú navzájom sa podporovať a to nielen vo vyššie uvedených
oblastiach, ale tiež vo všetkých oblastiach, ktoré sú zamerané na využitie európskych
fondov alebo fondov iných medzinárodných subjektov, s cieľom rozvoja miest a
regiónu, ako aj iných subjektov pôsobiacich na ich území.

Článok 3.
1. Dohoda sa uzatvára na neurčitú dobu.
2. Dohoda nadobúda platnosť v momente podpísania dohody štatutárnymi
predstaviteľmi partnerov.
3. Dohoda sa môže zmeniť a doplniť, ak s tým obidvaja partneri bezpodmienečne
súhlasia. Všetky zmeny a doplnenia tejto dohody musia maž písomnú formu, inak
sa považujú za neplatné.
4. Dohoda prestáva platiť po skončení šesťmesačnej lehoty od dňa, v ktorom jedna
z partnerských strán vypovedá túto dohodu.

Článok 4.
1.

Dohoda je vyhotovená v dvoch exemplároch.

2.

Všetky exempláre sú správne podpísané štatutárnymi zástupcami pre túto
dohodu, čím dohoda nadobúda platnosť.

V Bacúchu, dňa 31.08.2017

Za Občianske združenie Hasiči Bacúch:

Za Obec Bacúch:

----------------------------Ing. Michal Chovanec
Predseda

----------------------------Ing. František Kán
Starosta
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