Zmluva o zabezpečení vybraných činností súvisiacich
s prevádzkovaním pohrebiska
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

I.
Zmluvné strany
Objednávateľ:
Názov:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
IBAN:
SWIFT:
Kontaktná osoba:
Telefón:
E – mail:

Mesto Štúrovo
Námestie slobody č. 1 943 01 Štúrovo
Ing. Eugen Szabó - primátor
00309303
2021060789
VÚB, a.s.
SK44 0200 0000 0001 7502 2172
SUBASKBX
Ing. Marian Máčai
+421 905 749 252, +421 36 285 13 20
oks@sturovo.sk, marian.macai@sturovo.sk,

(ďalej len „ objednávateľ “)
a
Dodavateľ:
Názov:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
IBAN:
SWIFT:
Kontaktná osoba:
Telefón:
E – mail:
zapísaný

Tomáš Csányi-ASUNCION
Jókaiho 6, 943 60 Nána
Tomáš Csányi
35 427 353
1028105837
SK36 5200 0000 0000 1538 2056
OTPVSKBX
Tomáš Csányi
0905 802 539
asuncionkg@gmail.com

(ďalej len „ dodávateľ “)
(„objednávateľ “ a „dodávateľ “ spoločne len ako „ zmluvné strany“

Čl. I
Úvodné ustanovenia
1. Mesto Štúrovo v zmysle § 17 ods. 1 zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve
zabezpečuje prevádzkovanie pohrebísk, ktoré sa nachádzajú meste Štúrovo.
Mesto Štúrovo prevádzkuje tieto pohrebiská:
a) Starý cintorín, ulica Svätého Štefana, Štúrovo,
b) Nový Cintorín, Novocintorínska ulica, Štúrovo,
c) Vojnový cintorín Červenej armády, ulica Svätého Štefana, Štúrovo.
2. Dodávateľ vyhlasuje, že je držiteľom:
• Osvedčenia o živnostenskom oprávnení na vykonávanie nasledovných živností:
a) Prevádzkovanie pohrebiska.
b) Prevádzkovanie pohrebnej služby.
• Certifikátu o absolvovaní odbornej prípravy na prevádzkovanie pohrebiska.
• Certifikátu o absolvovaní odbornej prípravy na prevádzkovanie pohrebnej služby.
• Osvedčenia o odbornej spôsobilosti na prevádzkovanie pohrebiska
• Osvedčenia o odbornej spôsobilosti na prevádzkovanie pohrebnej služby.
3. Dodávateľ sa zaväzuje oznámiť písomne objednávateľovi bez zbytočného odkladu
ukončenie platnosti ktoréhokoľvek z dokladov popísaných v bode 2. tohto článku
počas doby trvania zmluvy.
Čl. II
Predmet zmluvy
1. Touto zmluvou sa dodávateľ zaväzuje zabezpečiť pre objednávateľa počas účinnosti
tejto zmluvy nasledovné činnosti súvisiace s prevádzkovaním pohrebiska v zmysle §
17 ods. 3 zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve:
• vykopanie hrobu a zasypanie hrobu,
• vykonávanie exhumácie,
a to podľa špecifikácie uvedenej nižšie v tejto zmluve.
Čl. III
Práva a povinnosti zmluvných strán
1. Dodávateľ je povinný na základe tejto zmluvy zabezpečiť vykopanie a zasypanie
hrobov na pohrebiskách v meste Štúrovo. Pri zabezpečovaní činností podľa tohto bodu
je dodávateľ povinný riadiť sa okrem iných ustanovení tejto zmluvy najmä týmito
pravidlami:
• objednávateľom poverená osoba najneskôr v deň pohrebu za prítomnosti
dodávateľa vyznačí na pohrebisku konkrétne miesto na vykopanie hrobu určené
na uloženie ľudských pozostatkov alebo ostatkov,
• dodávateľ je povinný najneskôr v deň pohrebu vykopať na hrobovom mieste
určenom objednávateľom hrob spĺňajúci všetky požiadavky uvedené
v zákone č.131/2010 Z.z. o pohrebníctve,

• dodávateľ je povinný po vykopaní hrobu prizvať objednávateľom poverenú osobu
na vykonanie kontroly, či vykopaný hrob spĺňa všetky požiadavky uvedené v § 19
zákona č.131/2010 Z.z. o pohrebníctve,
• bezprostredne po uložení rakvy s ľudskými pozostatkami do hrobu je dodávateľ
povinný zasypať hrob a upraviť ho podľa požiadaviek obstarávateľa pohrebu resp.
inej oprávnenej osoby a zároveň je povinný upraviť okolie hrobového miesta
(najmä odstrániť prípadné nečistoty z okolitých hrobov, komunikácii a pod.),
• dodávateľ nesmie uskutočňovať na pohrebisku výkopové alebo obdobné práce na
iných, ako objednávateľom určených hrobových miestach.
2. Dodávateľ je povinný na základe tejto zmluvy zabezpečiť vykonanie exhumácie na
pohrebiskách v meste Štúrovo. Pri zabezpečovaní činností podľa tohto bodu je
dodávateľ povinný riadiť sa okrem iných ustanovení tejto zmluvy najmä týmito
pravidlami:
• objednávateľom poverená osoba v súvislosti s konkrétnou exhumáciou ľudských
ostatkov oznámi dodávateľovi osobne alebo telefonicky a zároveň elektronicky
formou e-mailu na adresu dodávateľa uvedenú v záhlaví tejto zmluvy potrebu
vykonania exhumácie,
• dodávateľ je povinný najneskôr do troch (3) dní od obdržania oznámenia podľa
predchádzajúceho odseku vykonať exhumáciu ľudských ostatkov z hrobového
miesta určenom objednávateľom,
• objednávateľom poverená osoba najneskôr v deň exhumácie za prítomnosti
dodávateľa vyznačí na pohrebisku konkrétne miesto na vykonania exhumácie,
• bezprostredne po vyňatí ľudských ostatkov z hrobu je dodávateľ povinný zasypať
hrob a upraviť ho podľa požiadaviek žiadateľa o exhumáciu resp. inej oprávnenej
osoby a zároveň je povinný upraviť okolie hrobového miesta (najmä odstrániť
prípadné nečistoty z okolitých hrobov, komunikácii a pod.),
• dodávateľ nesmie vykonávať exhumáciu ľudských ostatkov na pohrebisku z
iných, ako objednávateľom určených hrobových miest.
3. Dodávateľ je v súvislosti so zabezpečením činností podľa tejto zmluvy povinný udržať
počas účinnosti tejto zmluvy v platnosti všetky doklady o živnostenskom oprávnení a
o odbornej spôsobilosti uvedené v článku I. bod 2. tejto zmluvy.
Čl. IV
Podmienky financovania
1. Zmluvné strany sa dohodli, že odplatu za uskutočnené práce podľa článku III.
bod 1. a 2. tejto zmluvy vo výške určenej dodávateľom a účinnom počas trvania tejto
zmluvy poskytne dodávateľovi priamo obstarávateľ pohrebu resp. iná osoba, ktorá si
tieto práce v súvislosti s konkrétnym pohrebom priamo u dodávateľa objednala, a teda
nie objednávateľ, s čím dodávateľ aj objednávateľ súhlasia. V prípade, ak táto tretia
osoba neuhradí dodávateľovi odplatu za uskutočnené práce podľa článku III. bod 1.

a 2. tejto zmluvy nemá dodávateľ voči objednávateľovi z tohto titulu akékoľvek
nároky a dodávateľ je oprávnený prípadné dlžné sumy vymáhať len vo svojom mene,
na svoj účet a na svoje náklady.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky náklady, ktoré dodávateľovi vzniknú v súvislosti
so zabezpečením činností a plnením povinností v zmysle tejto zmluvy, a to najmä
náklady na zabezpečenie činností podľa článku III. bod 1. a 2. tejto zmluvy budú
pokryté peňažnými prostriedkami, ktoré dodávateľ prijme od tretích osôb ako odplatu
za činnosti vykonané podľa článku III. bod 1. a 2. tejto zmluvy a zároveň budú
pokryté peňažnými prostriedkami, ktoré dodávateľ získa ako príjem plynúci z jeho
podnikateľskej činnosti uskutočňovanej v súvislosti s poskytovaním pohrebných
služieb, prípadne inej podnikateľskej činnosti.
3. Dodávateľ nemá voči objednávateľovi nárok na úhradu (alebo refundáciu)
akýchkoľvek nákladov, ktoré dodávateľovi vzniknú na základe alebo v súvislosti s
touto zmluvou a ani na poskytnutie akýchkoľvek iných plnení a objednávateľ nie je
povinný dodávateľovi takúto úhradu alebo iné plnenie poskytnúť, a to ani v prípade,
ak náklady a výdavky dodávateľa na zabezpečenie činností a splnenie povinností v
zmysle tejto zmluvy budú vyššie ako príjmy dodávateľa podľa bodu 2. tohto článku
tejto zmluvy.
Čl. V
Doba trvania zmluvy a ukončenie zmluvy
1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
2. Túto zmluvu je možné ukončiť:
a) Kedykoľvek písomnou dohodou zmluvných strán.
b) Odstúpením od zmluvy z dôvodov a za podmienok uvedených v bode 3. tohto
článku tejto zmluvy.
c) Písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zo Zmluvných strán aj bez uvedenia dôvodu,
d) Zánikom dodávateľa bez právneho nástupcu.
3. Objednávateľ je oprávnený písomne odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, ak dodávateľ:
 napriek predchádzajúcemu písomnému upozorneniu objednávateľa dodávateľ
porušuje opakovane inú povinnosť vyplývajúcu mu z tejto zmluvy,
 dodávateľ prestane počas doby trvania zmluvy spĺňať požiadavky osvedčené
dokladmi uvedenými v čl. I. bod 2 tejto zmluvy.
4. Výpoveď musí byť písomná a musí sa doručiť druhej zmluvnej strane v súlade s touto
zmluvou. Výpovedná lehota je jeden mesiac a začína plynúť dňom nasledujúcim po
dni doručenia výpovede druhej Zmluvnej strane.
Čl. VI
Doručovanie
1. Zmluvné strany sa dohodli, že akýkoľvek právny úkon (vrátane akéhokoľvek
oznámia, pokynu a pod.) niektorej zmluvnej strany uskutočnený na základe tejto
zmluvy alebo v súvislosti s ňou, musí byť písomný (ďalej len „písomnosť“) a musí

byť doručený poštou ako doporučená zásielka alebo osobne pokiaľ táto zmluva
neustanovuje inak. Na tento písomný styk (odosielanie a doručovanie) sa použijú
adresy oboch zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto zmluvy.
2. Povinnosť zmluvnej strany doručiť písomnosť sa považuje za splnenú a písomnosť sa
považuje za doručenú, len čo ju druhá zmluvná strana prevezme a jej prijatie potvrdí
svojím vlastnoručným podpisom, alebo podpisom inej osoby oprávnenej na prijímanie
písomností.
3. Účinky doručenia písomnosti nastanú aj vtedy ak:
a) zmluvná strana zmenila adresu, na ktorú sa má podľa tejto zmluvy odosielať
písomnosť, bez toho, aby túto zmenu druhej zmluvnej strane oznámila, a následne
pošta túto písomnosť vrátila zmluvnej strane ako nedoručiteľnú, a to dňom
vrátenia takejto písomnosti zmluvnej strane, alebo
b) doručenie písomnosti bolo zmarené konaním alebo opomenutím tej zmluvnej
strany, ktorej bola písomnosť adresovaná, a to dňom, kedy k takému konaniu
došlo, alebo
c) zmluvná strana prijatie písomnosti odmietne, a to dňom odmietnutia prijatia
písomnosti, alebo
d) odosielateľovi bola zásielka vrátená ako nedoručená, a to dňom vrátenia
nedoručenej zásielky.
Čl. VII
Záverečné ustanovenia
1. Táto Zmluva umožňuje objednávateľovi
dodávateľmi.

uzavrieť obdobnú zmluvu aj s inými

2. Túto Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať iba písomnými dodatkami, podpísanými
oboma Zmluvnými stranami.
3. Táto Zmluva je vypracovaná v 2 vyhotoveniach, z ktorých 1 vyhotovenie prináleží
každej Zmluvnej strane.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory budú bezprostredne riešiť dohodou
Zmluvných strán, v prípade riešenia sporov súdnou cestou budú tieto riešené
príslušným súdom Slovenskej republiky podľa platných právnych predpisov.
5. Ak niektoré ustanovenia tejto Zmluvy nie sú celkom alebo sčasti platné alebo účinné,
alebo neskôr stratia platnosť alebo účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť alebo
účinnosť ostatných ustanovení. Namiesto neplatných alebo neúčinných ustanovení a
na vyplnenie medzier sa použije právna úprava, ktorá, pokiaľ je to právne možné, sa
čo najviac približuje zmyslu a účelu tejto Zmluvy, pokiaľ pri uzatváraní tejto Zmluvy
Zmluvné strany túto otázku brali do úvahy.

6. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu Zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle Mesta v súlade s § 47a
ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. - Občianskeho zákonníka - v znení neskorších predpisov.
7. Zmluvné strany po jej prečítaní prehlasujú, že súhlasia s jej obsahom, že Zmluva bola
spísaná určite, zrozumiteľne, na základe ich skutočnej a slobodnej vôle, bez nátlaku na
niektorú zo Zmluvných strán. Na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy.
8. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je:
Príloha č. 1: Osvedčenie o živnostenskom oprávnení na vykonávanie živnosti na
prevádzkovanie pohrebiska a na prevádzkovanie pohrebnej služby ,
Príloha č. 2: Certifikát o absolvovaní odbornej prípravy na prevádzkovanie pohrebiska,
Príloha č. 3: Certifikát o absolvovaní odbornej prípravy na prevádzkovanie pohrebnej služby,
Príloha č. 4: Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prevádzkovanie pohrebiska,
Príloha č. 5: Osvedčenia o odbornej spôsobilosti na prevádzkovanie pohrebnej služby.

V Štúrove, dňa: 1.7.2019

V Štúrove, dňa: 1.7.2019

Objednávateľ:

Dodávateľ:

Ing. Eugen Szabó, v. r.
primátor mesta

Tomáš Csányi – ASUNCION, v. r.

