
Dohoda 

o vzájomnej spolupráci. 

Vychádzajúc z demokratického a humánneho odkazu protifašistického odboja, boja za 
slobodu, v súlade s princípmi obsiahnutými v Charte ľudských práv a slobôd a v Ústave 
Slovenskej republiky, ako aj v záujme spoločného úsilia napomáhať všestrannému for
movaniu povedomia obyvateľov obce Liptovské Revúce k týmto hodnotám uzatvárajú 
zmluvní partneri 

Základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov 

v Liptovských Revúcach 

a 

Obec Liptovské Revúce 

dohodu o vzájomnej spolupráci. 

Č l . l . 

Partneri dohody budú venovať zvýšenú pozornosť mladej generácii, ktorá nepozná 
útrapy druhej svetovej vojny. V spolupráci so štátnymi orgánmi, obecnou samosprávou, 
spoločenskými organizáciami budú organizovať v základných školách rôzne súťaže uspo
riadané v duchu odkazu Slovenského národného povstania a boja proti násiliu. 

ČI. 2. 

Partneri dohody sa budú spolu podieľať na organizačnom, finančnom a materiálnom 
zabezpečení podujatia na oslavu výročí oslobodenia obce a výročia ukončenia druhej 
svetovej vojny. Podujatia sú spomienkou na padlých v druhej svetovej vojne, prejavom 
úcty k hrdinstvu občanov všetkých národov bojujúcich v druhej svetovej vojne, protes
tom proti pravicovému extrémizmu, všetkým formám neofašizmu, nacionalizmu, rasizmu 
a iným prejavom násilia. 

ČI. 3. 

Partneri dohody budú podporovať všetky aktivity, ktoré vedú k údržbe a ochrane hro
bov vojakov padlých v druhej svetovej vojne ne území obce, pamätníkov, pamätných 
miest a pamätných tabúľ zvýrazňujúcich históriu slovenského národa v jednotlivých his
torických obdobiach s akcentom na národnooslobodzovací boj a SNP. 



ČI. 4. 

Partneri sa budú navzájom pozývať a zúčastňovať sa na podujatiach organizovaných 
jedným z partnerov dohody. Budú si vymieňať ďalšie informácie potrebné pre vzájomnú 
spoluprácu. V regionálnej tlači a v dvojtýždenníku SZPB - Bojovník a v iných médiách 
budú zverejňovať informácie o spoločných aktivitách. 

ČI. 5. 

Partneri dohody budú spoločne organizovať tradičný výstup pod Ploskú pri príležitosti 
osláv výročia SNP. 

ČI. 6. 

Pre podujatia organizovanými základnou organizáciou SZPB obec poskytne bezplatne 
priestory kultúrneho domu, zasadacie miestnosti požiarnych zbrojníc a obecného úradu. 

ČI. 7. 

Základná organizácia SZPB bude obci nápomocná pri organizovaní volieb a v iných 
činnostiach verejného záujmu na základe uzatvorených konkrétnych dohôd. 

ČI. 8. 

Partneri dohody po vzájomnej dohode určia kontaktné osoby spolupráce. Za ZO SZPB 
člena výboru a za obec zamestnanca povereného starostlivosťou o obyvateľov. 

ČI. 9. 

Pokiaľ to budú okolnosti vyžadovať, môžu partneri dohody vykonať zmeny tejto do
hody formou dodatkov podpísaných partnermi dohody. Dodatky dohody budú jej neod
deliteľnou súčasťou. 

Táto dohoda sa uzatvára na dobu neurčitú. Každý z partnerov dohody môže dohodu 
kedykoľvek vypovedať bez udania dôvodov . 

Táto dohoda je vypracovaná v dvoch rovnopisoch, po jednom vyhotovení pre každého 
z partnerov dohody. 

Táto dohoda nadobudne účinnosť dňom podpísania starostom obce a predsedom ZO 
SZPB v Liptovských Revúcach. 

V Liptovských Revúcach, dňaJ£^ ^° 
ľ J Obec Liptovské Revúce 

. P S C : 0 3 4 74 tel: 044 M 39 7 

Bc. Ján Borovský Ing. Miloš/ Kuriš 

predseda ZO SZPB starosta obce 


