
Zmluva o poskytovaní pohrebných siužieb a prevádzkovaní pohrebiska
uzatvorcná podl‘a ust. 269 ods. 2 zÄ 513/1991 Zb.. Obchodný zákonník

Prcvádzkovateľ pohreska: .....

Sídlo: ítť

Ičo: 3 2

DIČ:

zast.: ?..P
..... ..

2

Poskytovatel‘ služby:
Sídlo:
Ičo:
DIČ I iČ DPH:
štatutárny orgán /konateP: Marcel Bojtim
spoločnosť zapisand v; OROS Košice I, odd. Sto, vtožka Č. 251(1/V

Učel zmluvy

L. Účelom tcjto zmluvy je upraviť vzájomné vzt‘ahy pri poskytovaní pobrebnýeh služieb aprevádzkovaní pohrebiska podTa ust. z.č. 13 1/2010 Z.z. o pohrebníetve v platnom mení na územíobce.
2. Poskytovatcľ služieb vyh1asuje, že vykonáva prevádzkovanie pohrebných služieb a pohrebísk nazk1ade predmetu činnosti zapfsaného v Obchodnom registri a konccsic zo dňa 16.10.2007.

B.
Predmet zmluvy

Predmetom tcjto zmluvy je poskytovanie služieb spojených s pohrebom v obci v dohodnutom rozsahupre občanov obce, prípadne mé osoby, ktoré prejavia o tieto služby, resp. o niektoré z týchto služiebv obci záujem.

ULTIMA TV. spol. s r.o.
Komenského 73
45346828

I.



HL
Rozsah služieb

Na základe tejto zmluvy sa poskytovateľ služieh zaväzuje pre f)sohy uvedené v či. II. poskytnút najmä
tteto služby:

a) úprava ľudských pozostatkov a ich ukladanie do rakvy
b) preprava Tudských pozostatkov a ľudskýeh ostatkov k hrobu
c) micstna prcprava, prenos rakvy a pochovanie
d) výkop hrobu. zasypanie hrobu a úprava hrobu () pohrehc
e) vykonávanic exhumácie
1) všetky ostatné činnosti priarno súvisiaee S pohrchom, ktoré zahiňajú:

- vybavenie pohrehov vrátane všetkých dokladov, potrcbných k pohrehu
- predaj rakiev, vencov a mých smútočných potrieh
- výkon a organizácia pOhrCbOV
- FCVOZ zosnuiých v rámci SR a LIJ
- úprava a obliekanie zosnidých
- poradenskú činnosť súvisiacu S pohrehom
- návrh a tlač parte
- zabczpečenic karn
- zahczpečenie kompletných kamenárskych a stavebných prác
- úprava, údržba a konzervácia hrobov

Obec dáva poskytovateľovi týmto súhlas na výkon vyššie uvedených služieh vo svojich cintorínskych
zariadeniacli počas účinnosti tcjto zmluvy.

Iv.
Povinnosti poskytovatel‘a

1. Pc)skytovateľ služieb sa zaväzuje práce a služby, ktoré sú predmetom tcjto miluvy vykonávať s
maXimálnou odbornou starostlivosťou a dbat na to, aby nedošlo k porušovaniu VŠCObCcfle
záväzných právnych predpisov a k poškodemu majetku objednávateTa.

2. Poskytovateľ je povinný pri výkone svojej činnosti dodržiavať ustanovenia z.č. 131/2010 Z.z.
o pohrebníctve v platnom znenf.

3. Poskytovatel‘ zodpovedá za všetky škody, ku ktoiým dójde v důsledku jeho činnosti
4. Poskytovateľ je povinný:

a) nadit‘ sa prcvádzkovým poriadkorn pohrebiska a domu smútku obce
b) nahlásif prevádzkovatcľovi pohrehiska dátum a čas ohradu pochovávania podTa dohody

s obstarávateľom pohrebu
c) zabezpcčiť pnípravu, ňadny pohreb a ostatné služby uvcdeié v Čl. Hl.

V.
Zmluvné pokuty

Za ponišenie povinnosti vyplývajúcich z Prevádzkového poriadku pohrehiska možno uložit‘ pokutti
podl‘a ust. 13 z.č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

VL
Doba a ukončenie zmluvv

1. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
2. Zmluvné strany sa dohodli na jednomesačncj výpovcdnej lchote, ktorá začína plynút od 1.dňa

mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede.



3. Po ukončení zmluvného vzt‘ahu je poskytovatel‘ povinný o1ovzdať prevádzkovateľovi pohrebiska
všetky veci a prípadný majetok, ktorý mu bol na základe tejto nnluvy zverený v riadnom stave,
s prihliadnutím na obvyklé opotrebcnie.

VIL
Záverečné ustanovcnia

1. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá strana obdrží po jednom
vyhotovení.

2. Zmluvné strany sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy, v plnom rozsahu, bezvýhradnc s ňou
súhlasia a na znak súhlasu ju podpisujú. Prílohou k zmluve je aktuálny cenník poskytovateľa,
ktorý v prípade zmeny je poskytovatel‘ povinný obratom doručit‘ prevádzkovateFovi pobrebiska.

3. Ostatné práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nic sú touto zmluvou ustanovené, sa nadia
príslušnýrni ustanoveniami Obchodného zákonníka a Občianskeho zákonníka.

/
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‘

PrevádzkovateP pohrebíska: Poskytovateř služieb:


