ZMLUVA O SPOLUPRÁCI
uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka v platnom znení
ZMLUVNÉ STRANY

1. Prevádzkovateľ pohrebiska:

Obec Stará Huta
zastúpený starostom Milan Gonda

Stará Huta 54
962 25 Stará Huta
IČO:00320285
DIČ:2021318739
/ďalej ako „prevádzkovateľ pohrebiska“ alebo správca pohrebiska/
a
2.Prevádzkovateľ pohrebnej služby: Pohrebníctvo Hanuska s.r.o.
zastúpené Petra Hanusková, konateľka spoločnosti
Zvolen, Kuzmányho nábrežie 32
IČO: 48 196 282
DIČ: 2120087728
IČ DPH: SK2120087728
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného
súdu v Banskej Bystrici, Oddiel: Sro, vložka číslo:
28236/S
/ďalej ako „prevádzkovateľ pohrebnej služby“/

Čl. I
Úvodné ustanovenia
1. Prevádzkovateľ pohrebiska je v zmysle §17 zákona č.131/2010 Z.z. o pohrebníctve v znení
neskorších predpisov prevádzkovateľom pohrebiska na území obce Stará Huta.
2. Prevádzkovateľ pohrebnej služby je subjekt oprávnený na podnikanie v oblasti
pohrebníctva a prehlasuje, že na prevádzkovanie pohrebnej služby spĺňa všetky predpoklady
ustanovené v zmysle § 8, §9 a § 26 zákona č.131/2010 Z.z. o pohrebníctve v znení neskorších
predpisov.

Čl. II
Predmet zmluvy
1. Prevádzkovateľ pohrebiska a prevádzkovateľ pohrebnej služby sa dohodli na základe
žiadosti prevádzkovateľa pohrebiska na uzatvorení tejto zmluvy, ktorou upravujú vzájomné
práva a povinnosti v súlade so zákonom č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve v znení neskorších
predpisov.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že prevádzkovateľ pohrebiska bude po dobu účinnosti tejto
zmluvy zabezpečovať pre obstarávateľa pohrebu prostredníctvom prevádzkovateľa pohrebnej
služby nasledovné činnosti:
a) vykopanie hrobu a zasypanie hrobu
b) vykonávanie exhumácie ( ďalej aj „dielo“).
3. Prevádzkovateľ pohrebnej služby sa zaväzuje činnosti uvedené v Čl. II. bod 2. písm. a) a b)
tejto zmluvy uskutočňovať s odbornou starostlivosťou.
4. Úhrada za činnosti podľa bodu 2 tohto článku bude uhrádzaná obstarávateľom pohrebu, na
základe zmluvy uzatvorenej medzi obstarávateľom pohrebu a prevádzkovateľom pohrebnej
služby podľa platného Cenníka pohrebnej služby určeného príslušným vyšším územným
celkom v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov.
5. Prevádzkovateľovi pohrebnej služby nevzniká nárok na úhradu za činnosti vykonávané
v zmysle bodu 2 tohto článku zmluvy voči prevádzkovateľovi pohrebiska.
Čl. III
Doba trvania a ukončenie zmluvy
1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
2. Túto zmluvu je možné ukončiť písomnou dohodou oboch zmluvných strán alebo písomnou
výpoveďou niektorej zo zmluvných strán. Výpovedná doba je šesť mesiacov a začína plynúť
prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď
doručená druhej zmluvnej strane.
Čl. IV
Prevádzkovateľ pohrebiska
1. Prevádzkovateľ pohrebiska sa zaväzuje poskytnúť prevádzkovateľovi pohrebnej služby
potrebnú súčinnosť na výkon činností prevádzkovateľa pohrebnej služby uvedených v Čl. II.
ods.1. písm. a) a b) tejto zmluvy ( napr. umožnenie vpustenia zamestnancov pohrebnej
služby s motorovým vozidlom na pohrebisko za účelom vykopania a zasypania hrobu,
identifikácia miesta výkopu a pod.) v súlade s VZN Obce Stará Huta.
2. Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný dodržiavať všetky povinnosti vyplývajúce zo zákona
č.131/2010 Z.z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov.
3. Prevádzkovateľ pohrebiska je oprávnený uzatvoriť zmluvu s rovnakým alebo podobným
predmetom aj s inými prevádzkovateľmi pohrebných služieb.
Čl. V
Prevádzkovateľ pohrebnej služby
1. Prevádzkovateľ pohrebnej služby sa zaväzuje dodržiavať všetky povinnosti vyplývajúce zo
zákona č.131/2010 Z.z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov.
2. Prevádzkovateľ pohrebnej služby výkopové práce oznámi a dohodne so správcom
pohrebiska najneskôr 1 deň vopred a pred ich samotnou realizáciou ho o tom telefonicky, sms

správou, mailom alebo písomne upovedomí. Zahájenie prác je možné po vytýčení hrobového
miesta správcom pohrebiska.
3. Prevádzkovateľ pohrebnej služby pri vykopaní a zasypaní hrobu a vykonávaní exhumácie
zabezpečí technické vybavenie a odborný dozor, zodpovedá za dodržiavanie platných
predpisov a predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.
Čl. VI.
Osobitné protikorupčné ustanovenia
1. Zmluvné strany sú si vedomé, že v Slovenskej republike je trestným činom ponúkanie,
poskytnutie alebo prijatie úplatku.
2. Zmluvné strany prehlasujú, že zastávajú prístup nulovej tolerancie ku korupcii na všetkých
úrovniach a vyžadujú od svojich vlastných zamestnancov a zmluvných partnerov konanie v
súlade s protikorupčnými zákonmi.
3. Zmluvné strany sa zaväzujú dodržiavať nasledovné protikorupčné zásady:
a) neposkytovať alebo neponúkať žiadne plnenie s cieľom presadiť svoj zámer či získať
preňho súhlas, podporu alebo povolenie, ak má príjemca právnu zodpovednosť alebo je v
postavení, v rámci ktorého je schopný toto konanie ovplyvniť. Neposkytovať platby niekomu,
kto zabezpečuje administratívny proces, za účelom uľahčenia alebo urýchlenia realizácie
tohto procesu;
b) neposkytovať alebo neponúkať platby zástupcom, zákazníkom, zmluvným partnerom,
dodávateľom alebo inej tretej strane (alebo zamestnancovi niektorej z nich), ktoré by malo za
cieľ presvedčiť príjemcu k uzatvoreniu zmluvy alebo prijatia iného záväzku, alebo ich
uzatvorení či prijatí za priaznivejších podmienok ako tých, ktoré by boli inak ponúknuté;
c) neprijať od tretích osôb platby, ktoré majú viesť z Vašej strany k uzatvoreniu zmluvy alebo
prijatiu iného záväzku alebo ich uzatvorenie či prijatie za výhodnejších podmienok ako tie,
ktoré by boli inak akceptované;
d) odmietať akékoľvek formy korupcie alebo úplatkárstva;
Čl. VII
Doručovanie
1. Doručením akýchkoľvek písomností na základe tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto
zmluvou, ak v zmluve nie je uvedené inak, sa rozumie doručenie písomnosti doporučene
poštou s doručenkou, doručenie kuriérom alebo osobné doručenie príslušnej zmluvnej strane.
Za deň doručenia písomností sa považuje aj deň, v ktorý zmluvná strana, ktorá je adresátom,
odoprie doručovanú písomnosť prevziať, alebo v ktorý márne uplynie týždňová úložná doba
pre vyzdvihnutie si zásielky na pošte, doručovanej poštou zmluvnej strane, alebo v ktorý je na
zásielke, doručovanej poštou zmluvnej strane, preukázateľne zamestnancom pošty vyznačená
poznámka, že „adresát sa odsťahoval“, „adresát je neznámy“ alebo iná poznámka podobného
významu.
2. Pre potreby doručovania prostredníctvom pošty sa použijú adresy zmluvných strán uvedené
v záhlaví tejto zmluvy, ibaže odosielajúcej zmluvnej strane adresát písomnosti oznámil novú
adresu sídla, prípadne inú novú adresu určenú na doručovanie písomnosti. V prípade
akejkoľvek zmeny adresy určenej na doručovanie písomnosti na základe tejto zmluvy alebo
v súvislosti s touto zmluvou sa príslušná zmluvná strana zaväzuje o zmene adresy
bezodkladne písomne informovať druhú zmluvnú stranu v takomto prípade je pre doručovanie
rozhodujúca nová adresa riadne oznámená zmluvnej strane pred odosielaním písomností.

Čl. VIII.
Záverečné ustanovenia
1. Zmluva je vyhotovená vo dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po
jedno vyhotovenie.
2. Akékoľvek zmeny a doplnky k tejto zmluve môžu byť vyhotovené len písomne a po
vzájomnej dohode zmluvných strán.
3. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, s jej obsahom súhlasia, čo potvrdzujú
svojimi podpismi.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že táto zmluva nebola uzavretá v tiesni za nápadne
nevýhodných podmienok a ani v omyle, a že sú plne spôsobilí k právnym úkonom. Text tejto
zmluvy je určitým a zrozumiteľným vyjadrením ich slobodnej a vážnej vôle byť ňou viazaní.
Zmluvné strany vyhlasujú, že si ju pred podpisom prečítali, tejto v celom rozsahu porozumeli
a na znak súhlasu s jej obsahom k nim pripájajú svoje vlastnoručné podpisy.
5. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť
deň po zverejnení na webovom sídle prevádzkovateľa pohrebiska.

V Starej Hute, dňa 8.7.2020

Vo Zvolene, dňa 8.7.2020

Prevádzkovateľ cintorína

Prevádzkovateľ Pohrebnej služby

……………...…………

.....……………………

