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DOHODA O SPOLUPRÁCI 

 

uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „Dohoda“) 

 

medzi  

 

 

Názov:  Rozvojová agentúra Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o. 

so sídlom:  NÁM. SNP 14585/1, Banská Bystrica, 974 01 

IČO:  51 744 422 

DIČ:   

Zastúpená:      JUDr. Gabriela Bieliková, riaditeľka 

zapísaný v: Registri neziskových organizácií vedenom Okresným úradom Banská Bystrica 

dňa 22.05.2018 pod registračným číslom OVVS/NO-7/2018 

(ďalej len „RABBSK“ ) 

a 

Názov:   Krajská organizácia cestovného ruchu Banskobystrický kraj Turizmus 

so sídlom: Nám. SNP 1, Banská Bystrica 97401 

IČO:  52132072 

DIČ:    

Zastúpená:  Ing. Mgr. Daniela Chrančoková, PhD., predsedníčka  

zapísaný v: Registri Organizácií cestovného ruchu vedenom na Ministerstve dopravy 

a výstavby SR pod číslom č. 31943/2018/SCR 

(ďalej len „KOCR“ ) 

 

(spolu ako „strany Dohody“) 

 

Článok 1 

Preambula 

Dohoda je prejavom slobodnej vôle strán Dohody a vypovedá o ich snahe spoločne sa 

podieľať na získaní Značky Európske dedičstvo (European Heritage Label) pre Stredoveké 

nástenné maľby v Gemeri a Malohonte ako národnej tematickej lokality.  

Značka Európske dedičstvo (European Heritage Label) je akcia Európskej únie stanovená 

Rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady č. 1194/2011/EÚ. Lokality označené Značkou 

Európske dedičstvo predstavujú míľniky, symbolizujú európske ideály, hodnoty, históriu a 

integráciu. Jej cieľom je podnietenie medzikultúrneho dialógu, zvýšenie hodnoty kultúrneho 

dedičstva, posilnenie jeho významu v ekonomike a udržateľnom rozvoji regiónov, najmä 

prostredníctvom kultúrneho cestovného ruchu, rozvíjanie synergií medzi kultúrnym 

dedičstvom a súčasnou tvorbou, a podpora hodnôt a posilnenie pocitu príslušnosti k 

Európskej únii. 

Článok 2 

Predmet Dohody 

Strany Dohody spolupracujú v rozsahu určenom touto Dohodou pri podaní projektu so 

symbolickou európskou hodnotou, navrhnutý s cieľom propagovať európsky rozmer lokalít 

“Stredoveké nástenné maľby v Gemeri a Malohonte”  a zabezpečení prevádzkovej kapacity 

realizácie projektu. 
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Článok 3 

Práva a povinnosti strán Dohody 

A. RABBSK sa zaväzuje v rámci spolupráce: 

1. Zabezpečiť personálne kapacity v podobe  marketingového manažéra iniciatívy 

zameranej na udelenie značky Európske dedičstvo . 

B. KOCR sa zaväzuje v rámci spolupráce: 

1. Zabezpečiť a na svoje náklady uhradiť preklad prihlášky na Značku Európske dedičstvo 

zo slovenského do anglického jazyka a to v termínoch podľa usmernenia 

koordinujúceho orgánu, ktorým je Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. 

C. Strany Dohody sa zaväzujú, že si budú poskytovať súčinnosť pri plnení záväzkov 

vyplývajúcich z tejto Dohody a navzájom sa budú včas informovať o všetkých 

skutočnostiach potrebných pre ich spoluprácu podľa tejto Dohody, najmä vzájomne si 

oznamovať všetky zmeny a dôležité okolnosti. 

 

Článok 4 

Ochrana osobných údajov  

1. Osobné údaje fyzických osôb, prostredníctvom ktorých strany Dohody konajú a plnia 

predmet tejto Dohody, vo vlastnom mene spracúvajú strany Dohody. Spracúvanie týchto 

osobných údajov je nevyhnutné na plnenie tejto zmluvy, účelom spracúvania osobných 

údajov je výlučne plnenie tejto Dohody. Doba uchovávania osobných údajov je 5 rokov po 

zániku platnosti tejto Dohody, ak osobitný zákon nestanovuje inak.  

2. Dotknutá osoba má v zmysle GDPR a) právo požadovať od strán Dohody prístup k osobným 

údajom týkajúcim sa jej osoby; b) právo na opravu osobných údajov; c) právo na vymazanie 

osobných údajov a právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov; d) právo na 

prenosnosť osobných údajov; e) právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných 

údajov na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. 

3. Poskytnutie osobných údajov v rozsahu meno a priezvisko štatutára a kontaktnej osoby, 

emailová adresa a telefónne číslo kontaktnej osoby je požiadavkou, ktorá je potrebná na 

plnenie tejto Dohody. Neposkytnutie uvedených osobných údajov má za následok 

nemožnosť plniť túto Dohodu.  

4. Strany Dohody sa zaväzujú informovať všetky dotknuté osoby, ktorých osobné údaje v 

súvislosti s uzatvorením a plnením tejto Dohody spracúvajú, o ich vyššie uvedených právach 

vyplývajúcich z GDPR.  

5. Strany Dohody deklarujú, že prijali primerané technické a organizačné opatrenia na 

zabezpečenie bezpečnosti spracúvania osobných údajov. 

 

Článok 6 

Doba trvania  

 

1. Dohoda je uzatvorená na dobu určitú, a to do termínu odoslania Prihlášky na Značku 

Európske dedičstvo koordinujúcemu orgánu, ktorým je Pamiatkový úrad Slovenskej 

republiky, najneskôr však do 1.3.2021. 

 

Článok 5 

Záverečné ustanovenia 

2. Dohoda je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá strana Dohody obdrží jeden 

rovnopis. 

3. Zmeny a doplnky tejto Dohody je možné uskutočniť len písomnou formou dodatku, po 

dohode všetkých strán Dohody. 
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4. Dohoda nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami 

všetkých strán Dohody.  

5. V prípade, ak strany Dohody nedodržia dohodnuté podmienky Dohody, môžu strany 

Dohody od tejto Dohody odstúpiť bez uvedenia dôvodu. Účinky odstúpenia nastávajú 

dňom doručenia oznámenia o odstúpení ostatným stranám Dohody. V takom prípade sa 

práva a povinnosti vyplývajúce z tejto Dohody riadia Obchodným zákonníkom. 

6. Pokiaľ táto Dohoda nerieši všetky práva a povinnosti strán Dohody, riadia sa strany 

Dohody príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými záväznými 

právnymi predpismi. 

7. Strany Dohody si túto Dohodu prečítali, jej obsahu porozumeli a vyhlasujú, že Dohoda 

bola uzatvorená slobodne, vážne, bez nátlaku a na znak súhlasu ju bez výhrad podpisujú. 
 

 

V Banskej Bystrici dňa 29.1.2021 

 

 

_________ __________ 

                         Gabriela Bieliková                   

                       Riaditeľka RABBSK     

 

 

_________ __________ 

 Daniela Chrančoková 

           Predsedníčka KOCR Banskobystrický kraj Turizmus 

 

 




