Memorandum

Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava
zastúpené primátorom doc. RNDr. Milanom Ftáčnikom, CSc.

a

Klub slovenských turistov
Dunajklub Kamzík
Vodácky klub Dunajčík
Oddiel vodnej turistiky Pozemné stavby
Športový klub polície Bratislava, Kanoistický oddiel
Stredisko štátnej športovej reprezentácie MV SR
Slovenský zväz rýchlostnej kanoistiky

Vodácke športy sú historicky spojené s Bratislavou. Lokality vodáckych stavieb
a príslušenstva tradične dotvárali kolorit a atmosféru mesta. Uvedomujúc si optimalizáciu
podmienok pre rozvoj vodáckeho športu na území hlavného mesta ako jednej zo životných
podmienok obyvateľstva hlavného mesta a vytvárania podmienok pre prezentáciu hlavného
mesta vo vodáckom športe, strany prijímajú toto
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Článok I
Záväzky oboch strán

Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1056/2006 zo
dňa 6. 7. 2006 bol schválený územný plán zóny celomestské centrum-časť Petržalka, územie
medzi Starým mostom a Prístavným mostom. Predmetný územný plán rieši novú koncepciu
využitia pravobrežnej časti celomestského centra, pričom dôsledkom tejto novej koncepcie je
asanácia jestvujúcich športovísk a lodeníc športových klubov a ich premiestnenie mimo
riešeného územia. Strany memoranda vyjadrujú vôľu prispieť k dosiahnutiu spoločného cieľa,
t.j. optimalizovať podmienky rozvoja vodáckeho športu na území hlavného mesta.

Hlavné mesto sa zaväzuje:
1. Usmerňovať výstavbu v súlade s platným územným plánom zóny celomestské
centrum - časť Petržalka, územie medzi Starým mostom a Prístavným mostom
v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č.
1056/2006 zo dňa 6. 7.2006.
2. V súčinnosti so športovými klubmi vytipovať vhodnú lokalitu pre vybudovanie:
a) nových lodeníc a športovísk ako náhrad za asanované objekty,
b) prístavu pre bezmotorové plavidlá,
c) medzinárodného vodáckeho kempingu.
3. Poskytovať športovým klubom informácie týkajúce sa postupu usmerňovania
výstavby na dotknutých pozemkoch.

Športové kluby sa zaväzujú:
1. Podporovať rozvoj vodáckych športov na území hlavného mesta v rámci
voľnočasových aktivít krúžkov kanoistiky alebo vodáctva pre mládež,
handicapovaných a sociálne slabé skupiny obyvateľstva.
2. Prezentovať obyvateľom hlavného mesta vodácky šport formou voľnočasových
rekreačných aktivít.
3. Pokračovať vo výchove športovej mládeže v oblasti výkonnostného vodáckeho športu,
rozširovať členskú základňu a vytvárať podmienky pre rozvoj športových talentov.
4. Organizovať medzinárodné nesúťažné podujatia vo vodáckych športoch s cieľom
propagácie hlavného mesta v zahraničí.

Článok II
Záverečné ustanovenia
1. Toto memorandum je možné meniť a dopĺňať písomnými dodatkami prijatými
všetkými podpísanými stranami.
2. Memorandum je možné písomne vypovedať s mesačnou výpovednou lehotou.
Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom mesiaca po doručení výpovede druhej
strane.
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3. Všetky zúčastnené strany vyhlasujú, že toto memorandum o spolupráci uzatvorili
slobodne a vážne, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, prečítali ho,
porozumeli mu a nemajú proti jeho forme a obsahu žiadne výhrady, čo potvrdzujú
vlastnoručnými podpismi.
4. Memorandum sa uzatvára na dobu neurčitú, platnosť nadobúda dňom podpisu
všetkými stranami a účinnosť a deň po dni jeho zverejnenia v zmysle zákona
č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení
neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
5. Memorandum sa vyhotovuje v deviatich (9) vyhotoveniach s platnosťou originálu,
pričom hlavné mesto obdrží dve (2) vyhotovenia a každý zo športových klubov obdrží
jedno (1) vyhotovenie.

V Bratislave dňa Q. 3
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Za Klub slovenských turistov

doc. RNDr. Milan Ftáčnfk, CSc.
primátor

Peter Perhala
predseda

Za Dunaj klub Kamzík Bratislava

Ing. Milan Fiedler .
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Ing. Branislav Kunc
predseda
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Za Oddiel vodnej turistiky Pozemné stavby

ODDIEL VODNEJ TURISTIKY
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Za Športový klub polície Bratislava,
Kanoistický oddiel
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/Mgr. Jana Masárová
vedúca O V Š

Za Slovenský zväz rýchlostnej kanoistiky

PaedDr. Róbert Petriska
prezident
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