ZMLUVA
o poskytnutí odbornej garancie – prevádzkovanie pohrebísk

uzatvorená nižšie uvedeného dňa, medzi:
prevádzkovateľom pohrebiska:

Obec P r a v e n e c,
zast. starostom Ing. Róbertom Mikulášikom,
IČO 318434
č. účtu 13927-382/0200 VÚB pob. Prievidza

osobou odborne spôsobilou :

Miroslava P e t i c o v á, nar. .....................................,
bytom ......................................., súkromný podnikateľ,
obchodné meno Miroslava Peticová, s miestom podnikania
Lazany, Hlavná 353/116,
IČO: 41 057 759
DIČ :SK1042417574

za nasledovných podmienok:
I.
Základné ustanovenie
Obec Pravenec v zmysle ust.§-u 17 ods.1 Zák. o pohrebníctve č. 131/2010 Z.z. v znení nesk.
predpisov (ďalej len Zákon o pohrebníctve) zabezpečuje prevádzkovanie pohrebísk, ktoré sa
nachádzajú v obci Pravenec.
Miroslava Peticová je osoba odborne spôsobilá na prevádzkovanie pohrebiska a to na základe
osvedčenia č.0581/1724/2006/45/4 vydaného AV Bratislava a na základe koncesnej listiny zo
dňa 15.1.2008, ktorá mu bola vydaná OÚ v Prievidzi, odbor živnostenského podnikania, č. OŽP
-A/2008/00389-1/CR1 , č. živ. registra 340-19407 .
II.
Predmet zmluvy
Na základe tejto zmluvy, osoba odborne spôsobilá Miroslava Peticová, poskytuje
prevádzkovateľovi pohrebísk obci Pravenec odbornú garanciu pri vykonávaní prevádzkovania
pohrebiska v rozsahu, ako je prevádzkovanie pohrebiska špecifikované v ust. §-u 17 ods.3 Zák.
o pohrebníctve.
Pod odbornou garanciou, ktorú bude osoba odborne spôsobilá Miroslava Peticová poskytovať
prevádzkovateľovi pohrebiska obci Pravenec, účastníci tejto zmluvy rozumejú odborný dohľad,
konzultáciou, usmerňovanie, ktoré bude osoba spôsobilá poskytovať prevádzkovateľovi

pohrebiska.
Účastníci tejto zmluvy sa dohodli na tom, že osoba odborne spôsobilá Miroslava Peticová bude
sama vykonávať z činností, ktoré prevádzkovanie pohrebiska zahŕňajú, vykopávanie
a zasypávanie hrobov.
III.
Dohoda o cene za poskytnuté služby
odborne spôsobilej osoby pre prevádzkovateľa pohrebiska
Účastníci tejto zmluvy sa dohodli na tom, že prevádzkovateľ pohrebiska – obec Pravenec,
bude uhrádzať osobe odborne spôsobilej na prevádzkovanie pohrebiska – Miroslave Peticovej, za
poskytovanú odbornú garanciu pri prevádzkovaní pohrebísk, mesačne čiastku 10,- € (slovom
desať Euro), na účet Miroslavy Peticovej, najneskôr do konca bežného mesiaca.
Úhrada za vykopanie a zasypanie hrobu pre Miroslavu Peticovú tvorí predmet právneho vzťahu
medzi ňou a pozostalými, ktorí pri tejto činnosti vystupujú ako objednávatelia vykopania
a zasypania hrobu.
Miroslava Peticová sa zaväzuje účtovať pre pozostalých ceny za vykopanie a zasypanie hrobu
podľa cenníka, ktorý predložil prevádzkovateľovi pohrebiska pri podpísaní tejto zmluvy. Zmena
tohto cenníka podlieha schváleniu obecného zastupiteľstva.
IV.
Záverečné ustanovenia
Táto zmluva nadobúda účinnosť od 1. 7. 2019, je medzi účastníkmi uzatvorená na dobu neurčitú,
s možnosťou jej obojstranného vypovedania, bez uvedenia dôvodu a to vo výpovednej lehote 3
mesiace, pričom výpovedná lehota začína plynúť mesiacom nasledujúcim po doručení písomnej
výpovede druhej strane. V prípade, že adresát výpovede zásielku neprevezme, považuje sa za
dátum prevzatia výpovede dátum uloženia zásielky na poštovom úrade. Účastníci tejto zmluvy sa
zároveň dohodli, že zmluvu je možné ukončiť aj na základe vzájomnej dohody.
Táto zmluva bola vyhotovená v 2 vyhotoveniach, každé vyhotovenie má charakter originálu,
pričom každý z účastníkov obdrží po jej podpísaní jedno vyhotovenie.
Zmluvu účastníci podpísali na základe slobodne prejavenej vôle, za obec Pravenec zmluvu
podpisuje starosta, po tom, čo jej obsah a prílohy (cenník) schválilo obecné zastupiteľstvo.
Obidve zmluvné strany sa zaväzujú povinnosti vyplývajúce zo zmluvy plniť, odborne spôsobilá
osoba Miroslava Peticová sa zaväzuje v prípade straty spôsobilosti ihneď o tejto skutočnosti
informovať prevádzkovateľa pohrebiska obec Pravenec.
V Pravenci dňa ..................................

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

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

prevádzkovateľ pohrebiska

osoba odborne spôsobilá

Ponuka cenníka pohrebných služieb a prác v obci Pravenec

Výkop jednohrobu a úprava hrobového miesta 160cm ................................................ 155,00€

Výkop prehĺbeného jednohrobu a úprava hrobového miesta 210cm ............................ 180,00€

Náklady pri sťažení výkopu 20% z ceny /voda - použitie čerpadla, betónový základ pomníka
použitie búracieho kladiva, odloženie starých platní z hrobového miesta a iné./

Réžia firmy 20% z ceny výkopu (doprava,telefón, a pod.)

Ceny sú uvedené s DPH

