
ZMLUV A O VYKONÁVANÍ ČINNOSTI ODBORNE SPÔSOBILEJ OSOBY
NA PREVÁDZKOV ANIE POHREBISKA

uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 zákona Č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v
znení neskorších predpisov a zákona Č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v znení

neskorších predpisov podľa zákona Č. 398/2019 Z.z.

Zmluvné strany

Odborne spôsobilá osoba:

Meno: Michal Sl'úka
(ďalej len odborne spôsobilá osoba)

Dátum narodenia: 23.07.1986, bytom Pôtor č. 92, 99103 Pôtor

Obchodné meno: BOBA pohrebné služby s.r.o.

Sídlo: Pôtor Č. 370, Pôtor, 99103 Pôtor

IČO: 51285533

IČ DPH: SK2120661125

a

Prevádzkovateľ pohrebiska:

Názov: Obec Nová Ves

Zastúpená: Mariánom Varholákom, starostom obce

Sídlo: Nová Ves Č. 200, 99105 Sklabiná

IČO: 00650200

DIČ: 2021296453 (nie je platcom DPH)

(ďalej len obec)

Článok I

Úvodné ustanovenie

l.Táto zmluva sa uzatvára podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka s použitím príslušných

ustanovení zákona o pohrebníctve. Účelom tejto zmluvy je úprava práv a povinností odborne



spôsobilej osoby a obce pri prevádzkovaní pohrebiska obcou a vzájomné vzťahy pri prevádzkovaní

pohrebiska na území obce.

2. Obec Nová Ves je prevádzkovateľom pohrebísk na území obce Nová Ves.

3. Michal Sľúka je odborne spôsobilá osoba na prevádzkovanie pohrebiska na základe osvedčenia

vydaného Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici pod číslom:

A/2017/03692.

Článok II

Predmet zmluvy

1. Na základe tejto zmluvy odborne spôsobilá osoba poskytuje prevádzkovateľovi pohrebiska, obci,

odborný dohľad pri vykonávaní prevádzkovania pohrebiska.

2. Odborným dohľadom, ktorý bude odborne spôsobilá osoba poskytovať obci, sa rozumie najmä

dohľad pri vykonávaní činností podľa zákona o pohrebníctve, konzultácie, usmerňovanie a kontrola

činností, na ktoré sa výslovne vyžaduje odborná spôsobilosť podľa zákona o pohrebníctve

a Všeobecne záväzným nariadením

obce ,

ktorým sa schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebiska na území obce Nová Ves.

Článok III

Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Odborne spôsobilá osoba je povinná vykonávať tieto činnosti:

a) vykopanie hrobu a zasypanie hrobu

b) vykonávanie exhumácie

c) kontroluje evidenciu súvisiacu s prevádzkovaním pohrebiska

d) kontroluje správnosť znenia nájomných zmlúv hrobových miest



e) usmerňuje obec pri správe pohrebiska a správe márnice a domoch smútku, ak sú na

pohrebisku vybudované

f) navrhuje obci zmeny prevádzkového poriadku pokiaľ to vyžaduje zmenaplatných právnych

predpisov

g) odborne spôsobilá osoba sa zaväzuje činnosti, ktoré sú predmetom tejto zmluvy vykonávať s

maximálnou odbornou starostlivosťou

2. Obec je povinná vykonávať tieto činnosti:

a) viesť evidenciu pohrebiska, ktorej priebežnú aj pravidelnú kontrolu bude vykonávať

odborne spôsobilá osoba, pričom podrobnosti sú určené v prevádzkovom poriadku

pohrebiska

b) vypracovať s pomocou odborne spôsobilej osoby prevádzkový poriadok pohrebiska, ktorý

musí schváliť obecné zastupiteľstvo, vrátane cenníka služieb spojených s prevádzkovaním

pohrebiska

c) údržba komunikácii a zelene na pohrebisku

d) nakladať s odpadmi v súlade s osobitným predpisom (Zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)

e) vydáva výkopové povolenie na hrob

f) zabezpečiť po vykopaní hrobu fotografickú dokumentáciu, ktorá potvrdí splnenie

požiadaviek § 19 ods. 1 písm. a), c) a d) a § 19 ods. 5 Zákona 131/2010 Z.z. (v znení č.

398/2019 Z.z.) a uchovávať ju najmenej do uplynutia tlecej doby (lO rokov)

g) zabezpečiť, aby hrob splňal požiadavky podľa §19 ods. 1 Zákona 131/2010 Z.z. (v znení č.

398/2019 Z.z.)

h) uzatváranie nájomných zmlúv s nájomcami a fakturácia súvisiaca s nájomnými zmluvami

i) správa márnice a domu smútku, ak sú na pohrebisku vybudované

3. Prevádzkovateľ pohrebiskaje ďalej povinný umožniť prevádzkovateľovi pohrebnej služby vstup

na pohrebisko na vykonanie pohrebnej služby podľa rozsahu dohodnutého s obstarávateľom

pohrebu. Prevádzkovateľ pohrebnej služby sa riadi prevádzkovým poriadkom pohrebiska, plánom

pohrebných obradov a pochovávania určeným prevádzkovým poriadkom.

4. Ostatné činnosti, ktoré v tejto zmluve nie sú výslovne upravené, a vyžaduje sa na nich odborná

spôsobilosť budú riešené po vzájomnej konzultácii prípadnými dodatkami k tejto zmluve.



Článok IV

Odmena za služby

1. Odborne spôsobilá osoba poskytne služby podľa tejto zmluvy za dohodnutú ročnú odmenu vo

výške 180,00 Eur vrátane DPH (slovom stoosemdesiat eur).

2. Obec uhradí odmenu za kalendárny rok na základe vystavenej faktúry, ktorú je odborne spôsobilá

osoba oprávnená vystaviť najskôr po prvom mesiaci bežného kalendárneho roka. Splatnosť faktúry

je 30 kalendárnych dní odo dňa jej vystavenia.

Článok V

Doba trvania tejto zmluvy

1. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.

2. Zmluvu je možné ukončiť písomnou výpoveďou, ktorejkoľvek zo zmluvných strán aj bez

uvedenia dôvodu. Zmluvné strany sa dohodli na výpovednej lehote tri mesiace, ktorá začína plynúť

od prvého dňanasledujúceho mesiaca po doručení písomnej výpovede druhej zmluvnej strane.

4. Zmluvu je možné ukončiť aj vzájomnou písomnou dohodou oboch zmluvných strán.

Článok VI

Záverečné ustanovenia

1. Zmluva je vyhotovená v dvoch (2) rovnopisoch,z ktorých každá strana dostane jedno (1)

vyhotovenie.

2. Ostatné práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú touto zmluvou upravené, sa riadia

príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a Zákona o pohrebníctve.



3. Zmluvné strany sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy a v plnom rozsahu a bezvýhradne s ním

súhlasia, a zároveň vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, obsahu zmluvy

porozumeli, vyjadrujeich slobodnú a vážnu vôľu, na znak čoho ju vlastnoručne podpisujú.

Za prevádzkovateľa pohrebiska: Za odborne spôsobilú osobu:

V Pôtri, dňa 14.09.2021 V Pôtri, dňa 14.09.2021

---




