Memorandum o vzájomnej spolupráci

medzi stranami:

Bratislavský samosprávny kraj
Sídlo:

Sabinovská 16, 820 05 Bratislava 25

Zastúpený:

Mgr. Juraj Droba, MBA, MA, predseda

IČO:

36063606

(ďalej ako „BSK“)
a

Bratislava Region Tourism
Sídlo:

Sabinovská 16, 820 05 Bratislava 25

Zastúpená:

Ing. Tomáš Zajac, predseda

IČO:
(ďalej ako „BRT“)

42 259 967

Preambula
Bratislavský samosprávny kraj, medzi ktorého originálne kompetencie patrí rozvoj cestovného ruchu
v regióne BSK a Krajská organizácia cestovného ruchu Bratislava Region Tourism, ktorej je Bratislavský
samosprávny kraj členom, uzatvárajú toto Memorandum o spolupráci pri organizácii podujatí
rozvíjajúcich cestovný ruch v regióne na základe schválenej Stratégie rozvoja cestovného ruchu
Bratislavského samosprávneho kraja do roku 2020.

Článok I
Oblasť spolupráce
1. Bratislavský samosprávny kraj na základe tohto memoranda môže po predchádzajúcej dohode
a v súlade so svojimi strategickými cieľmi v oblasti cestovného ruchu podporovať formou
rozšírenia programovej skladby podujatia realizované a organizované BRT. Medzi kľúčové
podujatia BRT patria napríklad Urban Art Festival, Kráľovstvo Husaciny, Záhorácky folklórny
festival, Bratislavský Oktoberfest a ďalšie.
2. Podmienkou rozšírenia programovej skladby predmetných a ďalších podujatí je
predchádzajúca písomná dohoda BSK a BRT a finančné krytie v rozpočte BSK.
3. Zároveň pri napĺňaní tohto memoranda budú obe strany voči sebe vystupovať ústretovo a
vzájomne sa včas informovať.

Článok II
1. Toto Memorandum sa uzatvára na dobu neurčitú. Každá zo strán môže Memorandum
vypovedať písomnou výpoveďou účinnou okamihom doručenia na adresu sídla druhej strane,
a to aj bez uvedenia dôvodu.
2. Toto Memorandum sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch, z ktorých BSK obdrží tri vyhotovenia
a BRT jedno vyhotovenie.
3. Strany Memoranda môžu po vzájomnej dohode rozšíriť alebo zúžiť rozsah spolupráce
dohodnutý v tomto Memorande. Ustanovenia tohto Memoranda možno meniť alebo dopĺňať
iba po vzájomnej dohode strán v podobe písomných dodatkov podpísaných oboma stranami.
4. Memorandum nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami oboch
strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle §47a Občianskeho
zákonníka.
5. Strany memoranda uzatvárajú toto memorandum dobrovoľne, na základe svojej slobodnej
vôle a na znak súhlasu ho podpisujú.

V Bratislave dňa 20. 9. 2018

Bratislavský samosprávny kraj

Bratislava Region Tourism

.……………………………….....
Mgr. Juraj Droba, MBA, MA
predseda

.……………………………….....
Ing. Tomáš Zajac, predseda

