
Zmluva o čiastočnom prevádzkovaní pohrebiska
v rozsahu podl‘a ~ 17 ods. 3 písm. a) a b) č.131/2010 Z.z. o pohrebníctve

v znení neskorších predpisov (d‘alej len „zákon o pohrebníctve“)
uzatvorenápodl‘a ý 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonní/cv znení

neskoršíchpredpisov (d‘alej len „Obchodný zákonník“)
(d‘alej len „zmluva“)

Zmluvné strany

Prevádzkovateľ pobrebiska: Obec Breziny,
Obecný úrad Horné Breziny 141
962 61 Breziny
ICO: 00319741
DIČ: 2021339287
Štatutárny orgán: Ján Šatara, starosta

(ďalej len „prevádzkovateľ pohrebiska“)

Poskytovatel‘ služby Danica Klesniaková - SMUTA
Bystrický rad 841
960 01 Zvolen D~dc~~ SMUTA
ICO: . Bystrický rad 73, ZVOIBn 960 01
DIC: ŽiV..reg. 611 16~
IČDPH: IÖO: 1O995129, oiČ 8K1o2o6Q8lle
Statutárny orgán:

(d‘alej len „prevádzkovatel‘ služby“)

Či. I. Úvodné ustanovenia

1.1. Táto zmluva sa uzatvára podl‘a ~ 269 ods. 2 Obchodného zákonníka ako zmluva
o čiastočnom prevádzkovaní pohrebiska pričom prenáša práva a povinnosti, ktoré
vyplývajú zo Zákona o pohrebníctve prevádzkovateľovi pobrebiska na poskytovateľa
služby v rozsahu vykopanie a Zasypanie hrobu a vykonanie exhumácie.

1.2. Učelom tejto zmluvy je upravif vzájomné vzt‘ahy vyplývajúce z prenosu týchto práv
a povinností.
1.3. Poskytovatel‘ služby v súlade s ~ 26 ods. 1 Zákona o pobrebníctve je držitel‘om
osvedčenia o vykonaní odbornej spósobilosti na prevádzkovanie pobrebiska.

Čl. II. — Predmet zmlu‘vy
2.1. Predmetom tejto zmluvy je prenesenie práv a povinností prevádzkovateľa pobrebiska
vyplývajúcich z.* 17 ods. 3 písmena a) a b) a teda povinnosti zabezpečit‘ vykopanie
a zasypanie hrobu a vykonania exhumácie a práva účtovaf za tieto služby obstarávateľovi
pobrebu na poskytovateľa služby v prípade, že obstarávateľ pobrebu (objednávateľ) zabezpečí
dodanie pohrebných služieb podl‘a ~ 8 ods. 2 a 3 Zákona o pohrebníctve u prevádzkovateľa
služby.
2.2. Predmetom tejto zmluvy nie je prenesenie práv a povinností vyplývajúcich z bodu 2.1.
pokial‘ obstarávatel‘ pobrebu zabezpečuje dodanie pohrebných služieb podl‘a ~ 8 ods. 2 a 3
Zákona o pohrebníctve u mého prevádzkovatel‘a pohrebných služieb alebo u mého
prevádzkovatel‘a služby.



2.3. Predmetom tejto zmluvy nie je preneseflie povinnosti vyplývajúCej z ust. ~ 17 ods. 4
písm. 1. Zákona o pohrebníctve.
2.4. Predmetom tejto zmluvy je preneseflie povinnosti vyplývajúcej z ust. ~ 17 ods. 4 písm. c),
d), e), f) Zákona o pobrebníctve.

Cl. III. — Rozsah služieb

3.1. Na základe tejto zmluvy sa prevádzkovatel‘ služby zaväzuje poskytnúť pre osoby uvedené
v bode 2.1. tieto služby:

a) vykopanie a zasypanie hrobu
b) vykonanie exhumácie

Cl. IV. - Povinnosti prevádzkoVatel‘a služby

4.1. Prevádzkovateľ služby sa zaväzuje práce a služby, ktoré sú predmetom tejto zmluvy
vykonávat‘ tak, aby nedošlo k porušovaniu všeobecne záväzných právnych predpisov

a k poškodeniu majetku obstarávateľa pobrebu, prevádzkovatel‘a polirebiska alebo mého
majetku nachádzajúceho sa na pobrebisku.

4.2. Prevádzkovatel‘ služby je povinný pri výkone svojej Činnosti dodržiavať ustanoveflia
zákona Č. 13 1/2010 Z.z. o pohrebnhctVe v platnom znení.
4.3. PrevádzkoVatel‘ služby zodpovedá za všetky škody, ku ktorým dójde v dósledku jeho
činnosti.
4.4. PrevádzkOVatel‘ služby je povinný:

a) nadit‘ sa prevádzkovÝm poniadkom pobrebiska
b) nablásiť osobe zodpovednej za prevádzkovanie pobrebiska vstup na pobrebisko za
účelom plnenia a zabezpeČenia služby.

4.5. Prevádzkovateľ služby je povinný pri vybavení pobrebuzo strany obstarávatel‘a pobrebu
u prevádzkoVatel‘a služby zabezpečit‘ služby vyplývajúce z Cl. III k danému pobrebu vo
svojej réžii s využitím vlastných zamestnancov.

Čl. V. - Povinnosti prevádzkoVatel‘a pohrebiska

5.1. Prevádzkovatel‘ pobrebiskaje povinný umožniť vstup zamestnancOv a vozidla
Prevádzkovatel‘a služby na pobrebisko za účelom dodania služieb podľa tejto zmluvy v rámci
otváracích hodín pobrebiska, ktoré sú stanovené v prevádzkovom poriadku pobrebiska.
5.2. PrevádzkoVatel‘ pobrebiska je povinný upovedomit‘ prevádzkovatel‘a služby
o skutočnostiach, ktoré by akokoľvek bránili pochovaniU v brobovom mieste vybratom

obstarávateľOm pohrebu, resp. mieste určenom prevádzkovatel‘Om pobrebiska.

Čl. VI. — Platobné podmienky

6.1. Prevádzkovateľ pobrebiska. prenecháva práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy
prevádzkoVatel‘Ovi služby bezodplatne.

Čl. VII. - Doba a ukončenie zmluvy

7.1. Zmluva sa uzatvára na dobu neurČitú. Zmluvné strany dohodli trojmesačflú výpovednú
lehotu ‚ ktorá začína plynút‘ od 1. dňa mesiaca nasledujúceho Po doručení výpovede.
7.2. Zmluvný vzt‘ah je možné ukončiť aj vzájomflOU písomnou dohodou zmluvných strán.
7.3. Prevádzkovatel‘ služby má právo vypovedať túto zmluvu, v prípade zmeny Všeobecne
záväzného právneho predpisu, ktorý sa vzt‘ahuje na pobrebisko (zmena prevádzkového
poriadku pobrebiska) a to ku dňu účinnosti VZN, ktorým sa meni predchádzajúce VZN.
Výpoved‘ v tomto prípade musí byt‘ doručená prevádzkovatel‘OVi pobrebiska minimálne 10
dní pred účmnnost‘Ou nového VZN.

Čl. IX. — Záverečné ustanovenia



9.1. Zmluvaje vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom každá strana obdrží po jednom
vyhotovení.
9.2. Zmluva nadobúda platnost‘ dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnost‘
v zmysle *47a ods. 1 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, t. j. dňom
nasledujúcim Po dni zverejnenia zmluvy na webovom sídle prevádzkovateľa pohrebiska.
9.3. Ak niektoré ustanovenie tejto zmluvy je resp. sa neskór stane neplatným, neúčinným,
alebo nevymáhateľným, takéto ustanovenie sa bude považovať za oddeliteľné od zvyšného
obsahu zmluvy a neovplyvní teda platnosť alebo účinnost‘ tejto zmluvy ako celku. V takomto
prípade sa zmluvné strany zaväzujú, že na základe vzájomnej dohody nabradia neplatné alebo
neúčinné ustanovenie mým ustanovením, ktoré bude v súlade s účelom tejto zmluvy a s vóľou
strán vyjadrenou uzavretím tejto zmluvy.
9.4. Zmluvné strany uzavreli túto zmluvu slobodne, vážne, žiadna z nich nekonala v tiesni,
omyle, či za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany si túto zmluvu riadne
prečítali, porozumeli jej obsahu a na znak súhlasu ju podpisujú.

Vo Zvolene dňa ...~~ Vo Zvolene dňa ..~

Dank Kleanlaková TA
Bystrický ad 73, Zvol 960 01
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