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Zmluva o poskytovaní služieb pri prevádzkovaní 

pohrebiska 

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 a nasl. Obchodného zákonníka v znení 

neskorších predpisov medzi 

Odborne spôsobilá osoba: 

Obchodné meno .............................................  CHARON SERVICES s.r.o. 

Sídlo ...............................................................  Kammerhofská 7, 96901 Banská Štiavnica, SVK 

IČO ................................................................  50152637 
DIČ  ...............................................................  2120187586 
IČ DPH  .........................................................  SK2120187586 

Bankové spojenie  ..........................................  SK79 0200 0000 0036 5913 8255 

zastúpený .......................................................  Marian Štepka- konateľ 

zapísaný v registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka: 29167/S 

ďalej len „odborne spôsobilá osoba” 

a  

Prevádzkovateľ pohrebiska: 

Názov  ............................................................  Obec Beluj 

Sídlo ...............................................................  43, 969 01 Beluj, okr. Banská Štiavnica, SVK 

IČO  ...............................................................  00320536 

DIČ  ...............................................................  2021107330 

IČ DPH  .........................................................  subjekt nie je platcom DPH 
zastúpený  ......................................................  Bc. Monika Zlesíková, starostka obce 

ďalej len „obec“ 

I. 
Úvodné ustanovenia 

1. Obec je vlastníkom a v zmysle § 17 zákona č. 131/2010 o pohrebníctve v znení neskorších predpisov 

(ďalej len “zákon o pohrebníctve”) prevádzkovateľom pohrebiska, ktoré sa nachádza v Obci Beluj, k. ú. 

Beluj, KNC  135, zapísané na LV  č. 215, KNC 41, zapísané na LV 216  vedenom Okresným úradom 

Banská Štiavnica, katastrálnym odborom.  

2. CHARON SERVICES s.r.o. je odborne spôsobilá osoba na prevádzkovanie pohrebiska, a to na základe 

osvedčenia A/2015/03363 Mariana Štepku zodpovedného zástupcu. 

3. Táto zmluva sa uzatvára podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka ako inominátna zmluva s použitím 

príslušných ustanovení zákona o pohrebníctve. Účelom tejto zmluvy je úprava práv a  povinností 

odborne spôsobilej osoby  a obce pri prevádzkovaní pobrebiska obcou a vzájomné vzťahy pri 

prevádzkovaní pohrebiska na území obce. 

 II.  
Predmet zmluvy 

1. Na základe tejto zmluvy odborne spôsobilá osoba poskytuje prevádzkovateľovi pohrebiska, Obci Beluj, 

odborný dohľad pri vykonávaní prevádzkovania pohrebiska.  

2. Odborným dohľadom, ktorý bude odborne spôsobilá osoba poskytovať obci, sa rozumie najmä dohľad 

pri vykonávaní činností podľa zákona o pohrebníctve, konzultácie, usmerňovanie a výkon činností, na 

ktoré sa výslovne vyžaduje odborná spôsobilosť podľa zákona o pohrebníctve.  
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III.  
Práva a povinnosti zmluvných strán 

1. Odborne spôsobilá osoba je povinná vykonávať tieto činnosti: 

a) vydáva výkopového povolenia na hrob,  

b) presne označuje miesto v teréne, kde sa výkop uskutoční 

c) kontroluje realizáciu výkopu podľa príslušných noriem zákona o pohrebníctve 

d) kontroluje zasypanie výkopu a uvedenia okolia do pôvodného stavu 

e) dohliada nad vykonávaním exhumácie 

f) kontroluje evidenciu súvisiacu s prevádzkovaním pohrebiska 

g) usmerňuje obec pri správe pohrebiska a v určených intervaloch podáva správy o výkone správy 

pohrebiska obcou a navrhuje opatrenia 

h) zabezpečuje dodržiavanie ostatných ustanovení zákona o  pohrebníctve 

i) Oznamuje bez zbytočného odkladu obci potreby opráv alebo škodovú udalosť týkajúcu sa 

pohrebiska 

2. Obec je povinná viesť evidenciu pohrebiska, ktorej priebežnú aj pravidelnú kontrolu bude vykonávať 

odborne spôsobilá osoba, pričom podrobnosti sú určené v prevádzkovom poriadku pohrebiska.  

3. Odborne spôsobilá osoba v spolupráci s obcou vypracuje prevádzkový poriadok pohrebiska,  zároveň 

zabezpečuje jeho aktualizáciu. Každú zmenu prevádzkového poriadku pohrebiska musí schváliť obecné 

zastupiteľstvo obce, vrátane cenníka služieb spojených s prevádzkovaním pohrebiska. 

4. Odborne spôsobilá osoba navrhuje obci zmeny prevádzkového poriadku pokiaľ to vyžaduje zmena 

platných právnych predpisov alebo to vyplynie z praktickej aplikácie existujúceho prevádzkového 

poriadku.  

5. Cenník služieb spojených s prevádzkovaním pohrebiska vypracuje a zabezpečuje jeho súlad s platnými 

zákonmi obec. 

6. Odborne spôsobilá osoba vypracuje návrh znenia nájomnej zmluvy, z ktorej vyplýva právo užívať 

hrobové miesto. Uzatváranie nájomných zmlúv s nájomcami, ako aj fakturáciu súvisiacu s nájomnými 

zmluvami zabezpečuje obec.  

7. Odborne spôsobilá osoba sa zaväzuje činnosti, ktoré sú predmetom tejto zmluvy vykonávať s 

maximálnou odbornou starostlivosťou a dbať na to, aby nedochádzalo k porušovaniu všeobecne 

záväzných predpisov a k poškodzovaniu majetku obce a nájomcov hrobových miest. 

8. Ostatné činnosti, ktoré v tejto zmluve nie sú výslovne upravené, a vyžaduje sa na nich odborná 

spôsobilosť budú riešené po vzájomnej konzultácii prípadnými dodatkami k tejto zmluve. 

9. Prístup do domu smútku zabezpečuje obec, ktorá odborne spôsobilú osobu o vstupe a využití domu 

smútku včas informuje.    

10. Obec sa zaväzuje poskytnúť spolupôsobenie potrebné na riadny výkon dohodnutých služieb. 

IV. Odmena za služby 

1. Odborne spôsobilá osoba poskytne služby podľa tejto zmluvy za dohodnutú ročnú odmenu vo výške 

50,00 Eur vrátane DPH (slovom  päťdesiat eur). 

2. Obec uhradí odmenu za kalendárny rok na základe vystavenej faktúry, ktorú je odborne spôsobilá osoba 

oprávnená vystaviť najskôr 01.03. bežného kalendárneho roka. Splatnosť faktúry je 30 kalendárnych dní  

odo dňa je doručenia.  

3. Zmluvné strany sa dohodli, že za dobu od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy do konca roka 2017 patrí 

odborne spôsobilej osobe odmena v celej výške ročnej odmeny. 

V.  
Doba trvania tejto zmluvy 

1. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.  

2. Zmluvu je možné ukončiť výpoveďou, ktorejkoľvek zo zmluvných strán aj bez uvedenia dôvodu. 

Zmluvné strany sa dohodli na výpovednej dobe tri mesiace, ktorá začína plynúť od prvého dňa 

nasledujúceho mesiaca po doručení písomnej výpovede druhej zmluvnej strane. 
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3. Zmluvu je možné ukončiť aj vzájomnou písomnou dohodou oboch zmluvných strán. 

VI.  
Osobitné náležitosti 

1. Zmluva je vyhotovená v dvoch (2) vyhotoveniach z ktorých každá strana dostane po jednom (1) 

vyhotovení.  

2. Zmluvné strany sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy a v plnom rozsahu a bezvýhradne s ním súhlasia 

a na znak súhlasu ju podpisujú. 

3. Ostatné práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú touto zmluvou upravené, sa riadia príslušnými 

ustanoveniami Obchodného zákonníka. 

4. Účastníci vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, obsahu zmluvy porozumeli, vyjadruje 

ich slobodnú a vážnu vôľu, na znak čoho ju vlastnoručne podpisujú. 

 

V Beluji, dňa 01. 02. 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 _________________________       _________________________ 

  CHARON SERVICES s.r.o.                 Obec Beluj 

 


