
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ KREMAČNÝCH SLUŽIEB č. 25/2019 
uzatvorená podľa ust. § 269 ods. 2 s primeraným použitým ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.  

Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov  
(ďalej aj len ako „Zmluva“) 

m e d z i : 

 

 
Článok I. 

Zmluvné strany 

  

Poskytovateľ  Krematórium Nitra s.r.o. 

Československej armády 3 

036 01 Martin 

Živnostenský register Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina,  

odd.: Sro, vložka č. 68330/L 

IČO 45287627 

DIČ 2022945738 

IČ DPH SK2022945738 

Bankové spojenie  

IBAN  

Štatutárny zástupca Vladimír Rossa 

 

(ďalej len „Poskytovateľ“) 

 

 

a 

 

Objednávateľ Záhradnícke a rekreačné služby 

Švermova 45 

974 01 Banská Bystrica 

IČO 00183075 

DIČ 2020459221 

IČ DPH SK2020459221 

Bankové spojenie ČSOB, a.s. 

IBAN SK10 7500 0000 0040 2570 8222 

Štatutárny zástupca PhDr. Ivan Šabo 
 

Zriaďovacia listina zo dňa 24.06.1999 schválená Mestským zastupiteľstvom 24.06.1999. 

 

(ďalej len „Objednávateľ“) 

(Objednávateľ a Poskytovateľ spolu v ďalšom texte aj „Zmluvné strany“ alebo jednotlivo 
„Zmluvná strana“)  

 

 

 
 



II. 
Predmet zmluvy 

 

1. Objednávateľ a poskytovateľ služby sa dohodli,  že  poskytovateľ  prevezme  odobjednávateľa 
ľudské pozostatky a ľudské ostatky a uskutoční ich kremáciu za dohodnutých podmienok. 

2. Objednávateľ služby pri výbere poskytovateľa služby použil postup verejného obstarávania – 
Výzva na predloženie cenovej ponuky pre zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 
Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov, ktorého úspešným uchádzačom sa stal poskytovateľ služby. 

3. Názov zákazky: „Kremácia ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov“. 

4. Zmluvné strany týmto vyhlasujú, že spĺňajú všetky podmienky a požiadavky stanovené v tejto 
zmluve a sú oprávnené túto zmluvu uzavrieť a riadne plniť záväzky v nej obsiahnuté. 

 

 
III. 

 Účel a podmienky zmluvy 
 

1. Poskytovateľ služby zabezpečí prepravu priemerne 8 ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov 
denne a prípadne podľa potreby objednávateľa. 

2. Ľudské pozostatky a ľudské ostatky sa budú prepravovať vo vozidle poskytovateľa služby na 
tento účel vyrobenom alebo upravenom v zmysle Zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve. 

3. Preprava sa bude uskutočňovať denne od pondelka do soboty v čase od 07:00 hod do 22:00 hod a 
v nedeľu od 07:00 hod do 15:00 hod. 

4. Priemerný počet spopolnení za kalendárny mesiac je 260. 

5. Zmluvné strany sa dohodli na postupnom plnení zmluvy podľa potrieb objednávateľa, s 
následnou fakturáciou 1 x mesačne. Fakturovaná cena bude v závislosti od počtu spopolnení 
vrátane prevozu ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov. Objednávateľ si vyhradzuje právo 
nevyčerpať celkový finančný limit, ak mu bude predchádzať uplynutie lehoty účinnosti zmluvy. 

6. Objednávateľovi bude raz mesačne vystavená faktúra za služby poskytnuté poskytovateľom na 
základe počtu dovezených a spopolnených ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov, ktorá 
bude uhrádzaná na číslo účtu poskytovateľa s dobou splatnosti 14 dní. 

7. Poskytovateľ služby doručí urny pri prebraní ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov od 
objednávateľa do 7 dní od prevzatia ľudských pozostatkov a ostatkov. Poskytovateľ služby bude 
k urnám dokladať potvrdenie o spopolnení v jednom origináli. 

 

 

IV. 
 Doba trvania a ukončenie zmluvy 

 

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 15.04.2019 do oznámenia Objednávateľa o ukončení 
rekonštrukčných prác na dodávke nových kremačných pecí krematória, najneskôr však do 30. 06. 
2019. 

2. Nájomnú zmluvu možno ukončiť: 

a) písomnou dohodou zmluvných strán pred uplynutím platnosti zmluvy z dôvodu ukončenia 
rekonštrukcie krematória Objednávateľa.  

b) odstúpením Objednávateľa od zmluvy v prípade porušenia zákona č. 131/2010 Z.z. 
o pohrebníctve zo strany Poskytovateľa. 

c) Odstúpením objednávateľa pri porušení ostaných ustanovení Zmluvy podľa článku III Účel 
a podmienky zmluvy 



V. 
 Cena a splatnosť za poskytnuté služby 

 

1. Suma za kremáciu ľudského pozostatku a ľudského ostatku do 150 kg (jednotková cena vrátane 
prepravy) predstavuje sumu 70,- Eur bez DPH. 

2. Suma za kremáciu ľudského pozostatku a ľudského ostatku nad 150 kg (jednotková cena vrátane 
prepravy) predstavuje sumu 80,- Eur bez DPH.  

 

 
VI. 

Záverečné ustanovenia 

 

3. Ostatné právne skutočnosti, ktoré nie sú upravené touto zmluvou, sa riadia ustanoveniami 
Občianskeho a Obchodného zákonníka. 

4. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej obojstranného podpisu zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka a § 5a zákona 
č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
(zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov na webovom sídle objednávateľa. 
Zmluvné strany so zverejnením tejto zmluvy súhlasia. 

5. Zmluva je vypracovaná v 4 vyhotoveniach, pričom každá zo strán obdrží po 2 vyhotovenia. 

6. Zmluvné strany potvrdzujú autentickosť tejto zmluvy vlastnoručným podpisom. Prehlasujú, že 
obsahu zmluvy porozumeli, táto nebola dojednávaná v tiesni ani za inak jednostranne 
nevýhodných podmienok. 

 

 

V Banskej Bystrici dňa 12.04.2019 
 
 
      za  poskytovateľa služby      za  objednávateľa služby 
 
 
 
 
 
       Krematórium Nitra s.r.o.            Záhradnícke a rekreačné služby 
 Vladimír Rossa             PhDr. Ivan Šabo 
          Konateľ spoločnosti         riaditeľ organizácie 


