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ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB 
Prevádzkovanie pohrebiska 

 

I.  ZMLUVNÉ STRANY 

 
1. Poskytovateľ : Patrik Matiašovič 

                          Glogovec 64, 900 81 Šenkvice 

IČO :                35085975 

Bankové spojenie : SLSP, a.s., SK98 0900 0000 0001 8019 6206, ďalej len 

,,poskytovateľ" 

a 

2. Objednávateľ : OBEC SLOVENSKÝ GROB 

                      Hlavná 132, 900 26 Slovenský Grob 

 Zastúpená :      JUDr. Štefanom Gašparovičom, starostom 

 IČO :                 00305073 

 Bankové spojenie : VÚB, a.s., SK93 0200 0000 0000 0322 7112, ďalej len 

 ,, objednávateľ" 

 

II. ÚVODNÉ USTANOVENIA  

 

1. Poskytovateľ je držiteľom osvedčenia o vykonaní kvalifikačnej skúšky a odborným 

garantom činnosti podľa ust. § 27 ods. 2 zákona č. 470/2005 Z.z. o pohrebníctve 

a osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa podľa ust. § 15 ods. 3 zákona č. 355/2007 

Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov. 

2. Poskytovateľ preukazuje odbornú spôsobilosť na prevádzkovanie pohrebiska 

osvedčením, na základe úspešne vykonanej skúšky v zmysle § 27 ods. 1 a 2 zákona č. 

470/2005 Z.z. o pohrebnníctve a o zmene a doplnení niektorých zákona č. 455/1994 Zb. 

o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej 

zákon o pohrebníctve). 

3. V zmysle § 17 ods. 1 Zákona o pohrebníctve 131/2010 Z.z. môže obec prevádzkovať 

pohrebisko sama alebo prostredníctvom prevádzkovateľa pohrebiska. 

4. Poskytovateľ sa zaväzuje, že bude služby poskytovať v súlade so Zákonom 

o pohrebníctve č. 131/2010 a VZN Obce Slovenský Grob č. 1/2015 o podmienkach 

prevádzkovania pohrebiska Obce Slovenský Grob. 
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III. PREDMET A ÚČEL ZMLUVY 

 

1. Predmetom tejto zmluvy je zabezpečenie niektorých úkonov súvisiacich 

s prevádzkovaním pohrebiska poskytovateľom v prospech objednávateľa v Obci 

Slovenský Grob na miestnom cintoríne na Chorvátskej ulici č. 1, a to konkrétne : 

 výkopové práce súvisiace s pochovávaním alebo exhumáciou, 

 pochovávanie, 

 vykonanie exhumácie. 

 

2. Všetky činnosti uvedené v bode 1. článku III. sa zaväzuje poskytovateľ vykonávať 

v súlade so zákonom o pohrebníctve 131/2010 Z.z.. 

3. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť poskytovateľovi potrebnú súčinnosť pre riadne 

vykonávanie dohodnutých služieb. 

 

IV. TRVANIE ZMLUVY A JEJ SKONČENIE 

 

1. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú s účinnosťou od 01.07.2017. 

2. Pre prípad skončenia tohto zmluvného vzťahu výpoveďou jednej zo zmluvných strán sa 

dojednáva výpovedná lehota v trvaní 2 mesiacov počítaná od prvého mesiaca 

nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená. 

 

V. CENA ZA ČINNOSTI A PLATOBNÉ PODMIENKY 

 

1. Cena za výkon všetkých služieb uvedených v bode 1. článku III. tejto zmluvy je    

stanovená dohodou zmluvných strán vo výške 1,- EUR(slovom jedno euro) vrátane 

DPH, na jeden kalendárny rok. Objednávateľ vyplatí poskytovateľovi dohodnutú cenu 

bezhotovostným prevodom na bankový účet poskytovateľa vždy do 31.01. bežného 

roka.  

2. V prípade ukončenia zmluvy výpoveďou zo strany poskytovateľa alebo objednávateľa 

v priebehu kalendárneho roka, poskytovateľ vráti pomernú časť za poskytovanie služieb 

za obdobie po ukončení zmluvy do konca kalendárneho roka na účet poskytovateľa do 

15 dní od ukončenia tejto zmluvy.  

 

VI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

1. Ustanovenia tejto zmluvy sa môžu meniť, dopĺňať a rušiť len písomnými dodatkami. 
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2. Pre otázky touto zmluvou neupravené platia ustanovenia Občianskeho zákonníka 

a všeobecne záväzných právnych predpisov. 

3. Zmluva sa vyhotovuje v dvoch exemplároch, jedno vyhotovenie pre každú zmluvnú 

stranu. 

4. Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpísaním prečítali, že bola 

uzatvorená po vzájomnom prerokovaní. Na znak súhlasu ju potvrdzujú svojimi 

podpismi. 

5. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami, účinnosť 

01.07.2017. 

 

 

V Slovenskom Grobe, 24.05.2017 

 

 

 

 

............................                                                                 ....................................... 

Patrik Matiašovič                                                                JUDr. Štefan Gašparovič 

                                                                                                      starosta obce 

 

 

 

 

 

 


