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ZMLUVA O VZÁJOMNEJ SPOLUPRÁCI 
pri budovaní a využívaní Parku P. M. Bohúňa 

 
 

Medzi zmluvnými stranami: 
 

1. Obec Veličná, č. 162, 027 54 Veličná, zastúpená starostom obce Ing. Danielom Laurom 
 

2. Cirkevný zbor ECAV na Slovensku, 027 54 Veličná, zastúpený farárom Mgr. Vladimírom 
Kunovským a zborovým dozorcom Jánom Kutlíkom 

 
 

1. Predmet zmluvy 
Predmetom zmluvy je: 

a) Vzájomná spolupráca pri vybudovaní Parku P. M. Bohúňa 
b) Spoločné využívanie Parku po jeho vybudovaní 

  
2. záväzky zmluvných strán 

a) Obec Veličná sa zaväzuje: 
1. Vytvoriť projekt na vybudovanie a využívanie Parku P.M. Bohúňa na uvedených parcelách 
2. Vybudovať Park prostredníctvom vytvoreného projektu z mimo rozpočtových obecných 

zdrojov na parcelách v k.ú. Veličná č. 507/1 a č. 762,  ktorých vlastníkom je obec a na 
parcelách  č. 508, č. 509 a č. 510, ktorých vlastníkom je Cirkevný zbor ECAV 

3. Po vybudovaní Park udržiavať, zveľaďovať a využívať ho na aktivity v prospech obyvateľov 
obce 

4. Po jeho vybudovaní informovať druhú stranu minimálne 1 mesiac vopred o plánovaných 
podujatiach v Parku, ktoré sa môžu uskutočniť až po vzájomne dohodnutých podmienkach 
s druhou stranou 

5. Poskytnúť všetok vybudovaný mobiliár pre podujatia organizovaných druhou stranou na 
základe  vzájomne dohodnutých podmienkach 

 
b) Cirkevný zbor ECAV Veličná sa zaväzuje: 

1. Poskytnúť parcely v k.ú. Veličná č. 508, č.509 a č 510, ktorých je vlastníkom, na 
vybudovanie Parku P.M. Bohúňa v zmysle projektu, ktorý sa zaväzuje vytvoriť druhá strana 
a ktorý  je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy 

2. Spolupracovať na rozvíjaní aktivít v Parku a využívať ho na účely stanovené v projekte 
3. Že v prípade návrhu využívania Parku na aktivity, ktoré nie sú v projekte, bude tieto 

konzultovať s druhou stranou a až po vzájomnej dohode s druhou stranou aktivitu 
uskutoční podľa dohodnutých podmienok 

4. Že v rámci svojich možností bude šíriť osvetu o potrebe udržiavania, verejnej kontroly 
a nepoškodzovania všetkých súčastí Parku 

 
3. Záverečné ustanovenia 

a) Obidve strany sa zaväzujú, že budú rozvíjať spoluprácu pre účelné využívanie Parku prioritne 
v prospech obyvateľov obce Veličná 
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b) V prípade nezískania podpory projektu vyhlasovateľom výzvy na podanie predmetného projektu 
sa budú obidve strany usilovať podať aktualizovaný predmetný projekt vybudovania Parku 
prostredníctvom iných, relevantných výziev 

c) V prípade akýchkoľvek nedorozumení a sporov dotknutá strana vyvolá rokovanie obidvoch 
zmluvných strán, ktorého je druhá strana povinná sa zúčastniť a rokovať na vyriešení 
nedorozumenia či sporu. 

d) Túto zmluvu môže každá zúčastnená strana vypovedať až po 2 neúspešných rokovaniach a to 
do 2 mesiacov od posledného neúspešného rokovania. 

e) Všetky nové dodatky k zmluve musia odsúhlasiť obidve zmluvné strany, inak dodatok bude 
neplatný 

f) V prípade, že sa Park podľa priloženého projektu nevybuduje, zmluva účinnosť nenadobudne 
g) Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoch zmluvných strán a účinnosť až po 

vybudovaní Parku.  
h) Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú 

 
4. Podpisy zmluvných strán 

 
 

Vo Veličnej dňa: 16. Októbra 2017         
 
Za Obec Veličná:         Za Cirkevný zbor ECAV Veličná: 
 
 
 
 
 
 
 
......................................................    ......................................................... 
          Ing. Daniel Laura       Mgr. Vladimír Kunovský 
 
 
 ........................................................... 
 Ján Kutlík 
Príloha:  
projekt vybudovania Parku P.M.Bohúňa 


