Zmluva o spolupráci s pohrebnou službou
uzatvorená podľa ust. $ 269 obchodného zákonníka

G!ánok l.
Zmluvné strany

obec Krajné (,,Prevádzkovateľ pohrebiska")

Zastúpená: JUDr' Ján Konečník,starosta obce
S-ídlo: 916 16 Krajne č. 52
ICO: 00311715
DlČ 2021079698
a

Poh re bn íctvo Ec kert s. r.o. (,, Prevádzkovateľ poh rebnej s l uŽby")
Zastúpená: Bc. Veronika Zora Eckert
Sĺdlo: 907 01 Myjava, Moravská 632fi0

lČo: sogo6o49

Prevádzkovateľ pohrebiska a prevádzkovatel' pohrebnej sluŽby sa dohodli na
uzatvorení tejto zmluvy ,ktorou upravujú vzájomné práva a povinnosti v súlade so
zákonom č. 13112010 Z.z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov.

čtánok tt.
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy

je

vykonávanie občianskych obradov

prevádzkovateľom pohrebnej sluŽby na pohrebisku v Krajnom s vyuŽitím obradnej
miestnosti v Dome smútku v Krajnom v čase vykonania smútočnéhoobradu alebo
pochovávanie l'udských pozostatkov pri cirkevnom obrade.

článok Ill.

Práva a povinnosti prevádzkovateľa pohrebnej služby

1. Prevádzkovateľ pohrebnej sluŽby

v zmysle tejto zmluvy o spolupráci bude

zabezpečovať tieto činnosti
a) prevzatie ľudských pozostatkov a l'udských ostatkov,
b) úpravu ľudských pozostatkov a ich ukladanie do rakvy,
c) prepravu ľudských pozostatkov a l'udských ostatkov,
d) výkopové práce súvisiace s pochovávanĺm a|ebo exhumáciou,
e) pochovávanie (ukladanie l'udských pozostatkov do hrobu alebo hrobky na
pohrebisku, uloŽenie spopolnených l'udských pozostatkov alebo l'udských
ostatkov, uloŽenie umy s popolom na pohrebisku),
:

0

exhumáciu.

2.
3.

4'

5.

6.
7.

Tieto činnosti bude prevádzkovatel'pohrebnej sluŽby vykonávať na pohrebisku
v Krajnom len na základe písomnej Žiadosti obstarávateľa pohrebu.
Činnosti uvedené v bode 1 bude vykonávať prevádzkovatel' pohrebnej sluŽby
na základe oznámenia prevádzkovateľovi pohrebiska, ktoý vydá povolenie na
pochovanie prevádzkovateľovi pohrebnej sluŽby.
oznámenie musí obsahovať:
koho bude prevádzkovatel' pohrebnej sluŽby pochovávať (meno,
priezvisko, dátum narodenia, dátum úmrtia)
kedy sa bude konať smútočnýobrad
do akého hrobu budú ľudsképozostatky uloŽené
či bude vyuŽitá obradná miestnosť v Dome smÚtku v Krajnom
či sa bude konať cirkevný alebo občiansky smútočnýobrad
Vykopanie hrobu na pohrebisku v obci Krajné sa mÔŽe vykonať aŽpo schválení
miesta výkopu prevádzkovateľom pohrebiska.
Prevádzkovateľ pohrebnej sluŽby sa zaväzuje, že činnosti uvedené v bode 1
bude uskutočňovaťs odbornou starostlivosťou, v súlade s platnou legislatívou
a schváleným prevádzkovým poriadkom pohrebiska obce Krajné.
Prevádzkovateľ pohrebnej sluŽby je zodpovedný:
a) za výkop hrobu a jeho zasypanie
b) za bezpečnéotvorenie a uzatvorenie hrobu, hrobky
c) za poškodenie príslušenstva hrobu a hrobového miesta
d) za priebeh smútočnéhoobradu
e) za vyfotenie hrobovej jamy a vyhotovenie fotodokumentácie, ktorá potvrdí
splnenie poŽiadaviek podľa $ 19 ods. 1 písm. a), c) a d) a $ 19 ods. 5 zákona
o pohrebníctve v znení neskorších predpisov

a)

b)
c)
d)
e)

Článok tV.
Úhrada za činnosti

Uhrady

za tieto

činnosti budú faktúrované poskytovatel'ovi

sluŽby
obstarávatel'om pohrebu alebo obstarávatel'om exhumácie v zmysle schváleného
cenníka, ktoý tvorí prílohu aktuálneho všeobecného záväzného nariadenia, ktoým sa
schval'uje prevádzkový poriadok pohrebiska na územíobce Krajné.

článok V.
Súčinnost'

sa zaväzuje poskytnúťprevádzkovateľovi
pohrebnej sluŽby potrebnú súčinnosťna výkon činnosti prevádzkovateľa
pohrebnej sluŽby uvedených v Čl. lll. odst. 1.
Prevádzkovatel'pohrebiska sa zaväzuje umoŽniť prevádzkovatel'ovi pohrebnej
sluŽby uŽívanie domu smútku nachádzajúceho sa na pohrebisku v Krajnom na
nevyhnutne potrebný čas v súvislosti s vykonaním pohrebu.

1' Prevádzkovatel' pohrebiska

2'

3.

4'
5.

6.

Prevádzkovatel'pohrebnej sluŽby je povinný spolupracovať v čase smútočného
obradu aspoň s jedným zamestnancom obce Krajne z dôvodu vstupu na
pohrebisko a do domu smútku.
Prevádzkovateľ pohrebnej sluŽby sa zaväzuje dodrŽiavať všetky povinnosti
uvedené v zákone o pohrebníctve a vo schválenom prevádzkovom poriadku
pohrebiska a domu smútku v Krajnom.
Prevádzkovateľ pohrebnej sluŽby sa zaväzuje zdrŽať sa v styku s pozostalými
necitlivého správania a pri smútočnýchobradoch umoŽniť účasťcirkvi a iných
osôb v súlade s prejavenou vôl'ou obstarávatel'a pohrebu.
Prevádzkovateľ pohrebnej sluŽby sa zaväzuje uskutočňovať činnosti uvedené
v Čl'lI!. odst. 1 písm. d) a e) v sútade so spôsobom ukladania ľudských
pozostatkov a l'udských ostatkov a plánom hrobových miest na pochovávanie
uvedeným v prevádzkovom poriadku pohrebiska a
súhlasom
prevádzkovateľa poh reb iska.
Prevádzkovateľ pohrebnej sluŽby je povinný dodrŽiavať ustanovenia zákona
o pohrebníctve a schválený prevádzkový poriadok pohrebiska a domu smútku
pri výkope hrobu a ukladaní l'udských pozostatkov do hrobu'

so

7

'

článok VI.

Doba spolupráce a výpoved'zo zmluvy

1'
2.

Táto zmluva sa uzafuára na dobu neurčitú,počnúcdňom podpísania oboma
zmluvnými stranami.
Túto zmluvu je moŽné ukončiťpísomnou dohodou oboch zmluvných strán,
písomnou výpoved'ou niektorejzo zmluvných strán alebo okamŽitým skončením
zo strany prevádzkovateľa pohrebiska v prípade neplnenia si povinnostídaných
touto zmluvou a zákonom o pohrebníctve alebo hrubým porušením
prevádzkového poriadku pohrebiska zo strany prevádzkovatel'a pohrebnej
sluŽby.

3. Výpovedná lehota je 2 mesiace a začínaplynúťprvým dňom kalendárneho

mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoved' doručená druhej

zmluvnej strane.

Článok VIt.
Záverečné ustanovenia

2.

3'

je

oprávnený uzatvoriť zmluvu aj s iným
prevádzkovateľom pohrebnej sluŽby, resp. poskytnúť sluŽbu sám v súlade so
schváleným prevádzkovým poriadkom pohrebiska a domu smÚtku pokiaľ o to
obstarávateľ pohrebu poŽiada.
Zmeny a doplnky tejto zmluvy je moŽné robiť iba formou písomných dodatkov
a so súhlasom zmluvných strán.
Táto zmluva sa vyhotovuje v dvoch vyhotoveniach, z ktoých kaŽdý
z účastníkovobdrŽí po jednom vyhotovení.

1. Prevádzkovateľ pohrebiska

4'

Zmluvné strany zhodne prehlasujú, Že si túto zmluvu prečítali,jej obsahu
porozumeli, Že bola uzavretá po vzájomnom prerokovaní podľa ich pravej
a slobodnej vôle, vážne a zrozumiteľne a Že nebola uzatvorená v tiesni za
nápadne nevýhodných podmienok.

V Krajnom, dňa 1 .4.2020

, t.i l'!c

Dr. Ján Kon
starosta

Bc. Veron ika Zora Eckert
Pohrebníctvo Eckert s.r.o. Myjava

