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DOHODA
o spolupráci pri udržiavaní turistických značkovaných trás vedúcich cez pozemky
v správe Lesov Slovenskej republiky, štátny podnik
uzavretá podľa §269 ods. 2 Obeh. zákonníka 513/1991 Zb.

medzi
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Zastúpené:

Klub slovenských turistov, občianske združenie (ďalej len KST)
Záhorského 33, 831 03 Bratislava
00688312
2020898935
SK2020898935
Slovenská sporiteľňa a.s., Bratislava, č. účtu: 0011484266/0900
Petrom Perhalom, predsedom

Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Zastúpený:

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik., (ďalej len LSR),
Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica
36038351
2020087982
SK2020087982
VÚB, a.s., č. účtu: 1939261056/0200
Ing. Igorom Viszlayom, generálnym riaditeľom

I.

II.

III.
IV.

LSR uznávajú KST ako partnera pri správe, údržbe, obnove a pri budovaní
turistických značkovaných trás (ďalej len TZT) v zmysle normy STN 018025. Obe
strany vedomé si významu TZT pre bezpečnú turistiku, zameranú na regeneráciu
fyzických a psychických síl obyvateľstva, pre zdravie, spoznávanie prírody a výchovu
k ochrane prírody a lesa, rozhodli sa koordinovane postupovať pri udržiavaní siete
TZT v teréne, ktorý spravujú LSR. K tomu budú LSR aj KST viesť a metodicky
usmerňovať i svoje nižšie zložky a turistickú verejnosť.
KST ako správca TZT zodpovedajúcich norme STN 01 8025 o turistickom značení,
buduje a udržiava prostredníctvom vyškolených značkárov (akreditácia Ministerstva
školstva, vedy výskumu a športu SR) sieť značkovaných trás v celkovej dĺžke takmer
14 000 km, na celom území SR s výnimkou TANAP-u, kde túto činnosť vykonávajú
ŠL TANAP-u. KST pritom dodržiava jednotnú metodiku značkovania a zásady
ochrany prírody tak, aby nebol poškodzovaný les ani iné prírodné prvky na trase TZT.
Pri obnove značkovaných trás nebude KST umiestňovať značky na stromy označené
na ťažbu.
Pri zriaďovaní nových TZT predloží KST odôvodený a zdokumentovaný návrh
dotknutým odštepným lesným závodom na vyjadrenie. KST bude zohľadňovať

a akceptovať pripomienky LSR a to najmä v záujme bezpečného pohybu všetkých
turistov.
V prípade, že KST zistí prekážky alebo poškodenia značkovanej trasy vplyvom
poveternostných podmienok (popadané stromy, podmytý mostík a pod.), vandalizmu
(znehodnotené smerovníky a pod.), alebo hospodárskej činnosti (ťažba dreva a pod.)
oznámi bezodkladne túto skutočnosť príslušnému odštepnému závodu s požiadaním
o pomoc pri odstránení škody.
LSR uznávajú súčasnú i v budúcnosti vybudovanú sieť TZT pre pešie, lyžiarske,
jazdecké a vozičkárske značenie, vrátanie umiestnenia turistických informačných
prvkov (smerovníkov, kolov, smeroviek a tabuliek) a pri výkone hospodárenia
v lesoch budú postupovať tak, aby nedochádzalo k poškodeniu smerovníkov a kolov
podľa možnosti ani k odstráneniu stromov, na ktorých sú umiestnené značky.
V prípade, že sa pri ťažbe poškodia alebo zlikvidujú značky alebo smerovníky a koly,
LSR bezodkladne o tom upovedomia KST a v spolupráci s kvalifikovanými značkármi
KST tieto škody odstránia.
Obe strany sa dohodli, že sa pravidelne raz ročne stretnú ich štatutárni zástupcovia
s cieľom prerokovať aktuálne otázky spolupráce. Obe strany si navzájom poskytnú
zoznam svojich nižších zložiek a tento budú trvalo aktualizovať. Navzájom sa budú
informovať o nových zákonoch alebo príprave legislatívnych zmien dotýkajúcich sa
lesov a TZT a pobytu v nich. Budú sa vzájomne podporovať pri zmenách týkajúcich
sa záujmov oboch strán.
Obe strany sa dohodli, že na základe tejto dohody uzatvoria osobitnú zmluvu podľa
ktorej LSR a KST bližšie upravia spôsob a podmienky finančnej podpory pri obnove,
údržbe a budovaní TZT. V prípade finančnej podpory značkovania bude KST
vhodným spôsobom presne upraveným v zmluve propagovať LSR, napr.
prostredníctvom sponzorských tabuliek umiestnených na smerovníkoch TZT na
Slovensku, v propagačných materiáloch KST, na internetovej stránke, v časopise
Krásy Slovenska, na chatách vo vlastníctve KST vo Vysokých a Nízkych Tatrách, na
hlavných turistických podujatiach KST na celom Slovensku. Sponzorské tabuľky budú
obsahovať logo LSR a text „Lesy SR podporujú turistov a chránia ich chodníky".
KST a LSR budú spoločne minimálne raz ročne organizovať turisticko-lesnícke
podujatie pre širokú verejnosť, propagujúce ochranu lesov a lesných TZT a spoluprácu
pri údržbe TZT.
Ostatné podmienky ohľadne detailov spolupráce budú špecifikované v samostatnej
zmluve, z textu ktorej bude zrejmé, že nadväzujú na túto dohodu.
Každý z účastníkov dohody je oprávnený vypovedať ju a to bez uvedenia dôvodu, s
jednomesačnou výpovednou lehotou, ktorá začína plynúť prvým dňom nasledujúcim
po dni doručenia výpovede druhej strane dohody.
Účastníci dohody sa dohodli, že akákoľvek písomnosť sa bude druhej strane dohody
doručovať na adresu uvedenú v záhlaví tejto dohody, prípadne na inú adresu
oznámenú vopred druhej strane, pričom písomnosť sa bude považovať za doručenú aj
v prípade jej neprevzatia adresátom a vrátenia odosielateľovi. Dňom doručenia bude
v takomto prípade deň vrátenia zásielky odosielateľovi.

II.

Táto dohoda je uzatvorená na dobu neurčitú a nadobúda platnosť dňom podpisu oboch
účastníkov dohody a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle
zákona 546/2010 Z.z. Strany dohody výslovne súhlasia so zverejnením dohody v jej
plnom rozsahu, vrátane dodatkov v centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade
vlády SR. Táto dohoda je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom každá strana
obdrží po jednom vyhotovení.

V Bratislave,

V Banskej Bystrici, 2 3 JON 2011

3 Q -06- 2011

Lesy Slovenskej repubHfy

/j

štátny podnik
Nám. SNP č. 8
975 6S Banská Bystrica

1
Peter Perhala
predseda KST

Ing. Igor Viszlai
generálny riaditeľ Lesy SR, š. p.

