Zmluva o poskytnutí služieb
uzavretá podľa Zákona č. 513/91 Z.z.
1. Objednávateľ:

Obec Nová Polhora
Nová Polhora 95, 044 44 Kráľovce
IČO: 324540

2. Dodávateľ:

Jozef Nemec POSOL
Ploské 149, 044 44 Kráľovce
IČO: 43 467 521

I
Predmet zmluvy
Predmetom zmluvy je služba správy a prevádzkovanie pohrebiska (ďalej len „služba“)
pre Objednávateľa (ďalej len „obec“) v nasledujúcom rozsahu:



Správa a prevádzka cintorína v rozsahu „výlučne“ zodpovednej osoby
Prevádzkovateľa pohrebiska, ktorá bude uvedená v prevádzkovom poriadku cintorína
Obce.
Dohľad nad dodržiavaním zákona 131/2010 Z.z. o pohrebníctve.

II
Cena služby
Obec za dodanie služby zaplatí dodávateľovi na jeho účet dohodnutú cenu služby vo
výške 66,- EUR na jeden kalendárny rok. Ak je účinnosť zmluvy nadobudnutá počas roka, tak
je táto suma vypočítaná alikvotne.

III
Platobné podmienky
Obec uhradí dohodnutú cenu na účet dodávateľa na základe faktúry, vystavenej
bezprostredne po riadnom odovzdaní služby obci. Splatnosť faktúry je dohodnutá do 30 dní
odo dňa jej predloženia objednávateľovi.

IV
Zmluvné ustanovenia
Dodávateľ si vyhradzuje právo na uhradenie pokuty od obce, a to v prípade, že obec
nesplnila podmienky zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve a bude mu ako
prevádzkovateľovi uložená pokuta od Úradu regionálneho a verejného zdravotníctva. Pokutu
je nutné uhradiť do 30 dní od písomného oznámenia tejto udalosti, a to v hotovosti
dodávateľovi.

V
Záverečné ustanovenia
1. Zmluva je uzatvorená na dobu neurčitú.
2. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými
stranami.
3. Zmeny a dodatky k tejto zmluve je možné vykonať len formou písomných
číslovaných dodatkov k tejto zmluve, podpísaných štatutárnymi zástupcami oboch
zmluvných strán.
4. Práva a povinnosti objednávateľa a dodávateľa, pokiaľ nie sú stanovené zmluvou,
riadia sa Obchodným zákonníkom a predpismi s ním súvisiacimi, v platnom znení.
5. Táto zmluva, všetky prílohy a prípadné doplnky k nej sa vyhotovujú v dvoch
exemplároch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží jedno vyhotovenie.

V Novej Polhore dňa 01. 03. 2012

Dodávateľ:

Objednávateľ:

