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 Zmluva o spolupráci medzi obcou Marianka  
a Kongregáciou bratov Tešiteľov z Gethsemán. 

 
 
Zmluvné strany: 

 
a) Obec Marianka 

Školská 32 
900 33 Marianka 
IČO: 00304930 

 Zastúpená starostom: Ing. Dušan Statelov 
 Ďalej iba „Obec“ 
  

b) Kongregácia bratov Tešiteľov z Gethsemán 
 
Námestie 4.apríla 2/20 
900 33 Marianka 
IČO: 00893595 
Zastúpená generálny predstaveným: Jaroslaw Krysztofowicz 
Ďalej iba „Bratia Tešitelia“ 

 
I. Zámer 

 
 
1. Zmluvné strany Obec a Bratia Tešitelia majú záujem o vzájomnú spoluprácu na základe vzájomnej 

pomoci s cieľmi: 
 
1.1. Zrekonštruovanie chodníka medzi Exercičnou záhradou a potokom. 
1.2. Rozšírenia resp. vybudovanie novej školy a materskej škôlky a telocvične na pozemkoch 

Bratov Tešiteľov, ktoré by boli prepojené so súčasnou budovou školy a materskej škôlky.  
1.3. Spolupráce pri návrhu zúženia pamiatkovej zóny – vyňatie územia po plot exercičnej záhrady. 

 
II. Realizácia cieľov spolupráce medzi Obcou a Bratmi Tešiteľmi 

 
1. Rekonštrukcia chodníka pri Exercičnej záhrade  

 
1.1. Strany sa dohodli na tom, že za týmto účelom dajú Bratia Tešitelia do bezplatného prenájmu 

nehnuteľnosti a to pozemky a stavby v údolí uvedené v prílohe č.1, čím vznikne obci právny 
vzťah k nehnuteľnostiam, na základe čoho sa obec stane obec oprávneným žiadateľom 
o nenávratné finančné príspevky (dotácie) z rôznych programových výziev. 

1.2. Rozsah projektu je uvedený v prílohe č. 2. 
1.3. Obe strany prejavili ochotu podieľať sa finančne rovným dielom na príprave projektov 

a príprave žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP), ako aj nákladoch na udržateľnosť 
realizovaného projektu počas obdobia požadovanej udržateľnosti v zmysle danej výzvy. 

1.4. Obe strany majú rovnaké oprávnenie zúčastňovať sa prípravy projektového návrhu. 
1.5. Bratia Tešitelia majú právo zmluvu o nájme nehnuteľností uvedenú v bode 1.1. vypovedať 

s 3 mesačnou výpovednou lehotou, ak 
1.5.1. nedôjde k vypracovaniu projektu rekonštrukcie údolia do 12 mesiacov od podpisu 

tejto zmluvy 
1.5.2. nedôjde k podaniu kompletnej žiadosti o NFP do 36 mesiacov od podpisu tejto 

zmluvy 
1.5.3. ak dôjde odmietnutiu podpisu zmluvy o NFP zo strany obce 
1.5.4. po ukončení obdobia udržateľnosti projektu 
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Výpoveď musí byť doručená druhej strane v písomnej forme. Výpovedná lehota začína 
plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúcom po doručení výpovede. 

 
2. Prevedenie pozemkov pod verejnými komunikáciami do vlastníctva obce. 

 
Bratia Tešitelia sú ochotní previesť vlastníctvo pozemkov pod verejnoprospešnými stavbami za 
symbolickú cenu do vlastníctva Obce. 
 

3. Spolupráca pri návrhu na zúženie pamiatkovej zóny  
 

RKC podporí návrh obce na vyňatie územia námestia 4. apríla z pamiatkovej zóny. 
 

 
 

II. Realizácia cieľov spolupráce medzi Obcou a Bratmi Tešiteľmi 
 
1. Zrekonštruovanie chodníka medzi Exercičnou záhradou a potokom. 

1.1. Rekonštrukcia chodníka medzi exercičnou záhradou a potokom 
1.2. Úprava brehov potoka 
1.3. Osadenie vysúvateľného teleskopického stĺpika na zamedzenie vjazdu áut 

 
2. Rozšírenia resp. vybudovanie novej základnej školy a materskej škôlky a telocvične na pozemkoch 

Bratov tešiteľov, ktoré by boli prepojené so súčasnou budovou školy a materskej škôlky. Vzhľadom 
na nedostatočné kapacity základnej školy a materskej školy ako aj chýbajúcej riadnej telocvične 
zmluvné strany pripravia projekt  
2.1. Rozšírenie alebo vybudovanie novej základnej školy 
2.2. Rozšírenie alebo vybudovanie novej materskej školy 
2.3. Vybudovanie novej telocvične 
2.4. Rozšírenie zelených plôch potrebných v zmysle zákona pre deti materskej a základnej školy. 
 

3. Spolupráce pri návrhu zúženia pamiatkovej zóny – vyňatie územia do vzdialenosti jeden meter od 
plotu exercičnej záhrady. Námestie 4. apríla ako aj niektoré priľahlé pozemky sú napriek zmene 
funkčného využitia a zmene celkového konceptu stále súčasťou pamiatkovej zóny, ktorá už nemá 
reálne opodstatnenie. Preto Bratia Tešitelia podporia návrh Obce na racionálne zúženie 
pamiatkovej zóny. 
 

4. Zmluva je vytlačená v 4 origináloch. 
 

V Marianke dňa 12.6.2020 
Za Bratov Tešiteľov     Za obec Marianka 
 
............................................................................  ........................................ 
Jaroslaw Krysztofowicz - generálny predstavený  Ing. Dušan Statelov – starosta 
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Príloha č.1 – Nehnuteľnosti 

 
 
Predmetom nájmu nehnuteľností zo strany Kongregácie Bratov Tešiteľov: 
 

1. Parcela reg. E p.č. 6 v Katastrálnom území obce Marianka, o rozlohe 717 m2, zapísanej na LV č. 1246 
2. Parcela reg. C 6/9  v Katastrálnom území obce Marianka, o rozlohe 14 049 m2 , zapísanej na LV č. 1246 
3. Parcela reg. C 383/1  v Katastrálnom území obce Marianka, o rozlohe 719 m2 , zapísanej na LV č. 1246 

 
 

Príloha č.2 - Plánovaný rozsah rekonštrukcie chodníka pri Exercičnej záhrade 
      
 
Rekonštrukcia chodníka popri potoku,  južne od exercičnej záhrady, až po námestie - prístupový vydláždený 
chodník. 
 
Úprava brehov potoka so zachovaním kamenného obloženia. 

	
	
	

 
 
 

V Marianke dňa 12.6.2020 
 
Za Bratov Tešiteľov      Za obec Marianka 
 
 
............................................................................  ........................................ 
Jaroslaw Krysztofowicz - generálny predstavený  Ing. Dušan Statelov – starosta 

 


