Zmluva č. 90/2018

medzi :
Poskytovateľom služby:
Záhradnícke a rekreačné služby
Švermova 45
974 04 Banská Bystrica
IČO: 00183075 DIČ: 2020459221 IČ DPH : SK2020459221
číslo účtu: 4025708222/7500ČSOB, a.s
IBAN: SK10750000000040 2570 8222
zastúpené: PhDr. IvanŠabo, riaditeľ organizácie
(ďalej len poskytovateľ služby)
a
Objednávateľom služby :
NANTE s.r.o.
Kuzmányho nábrežie 999/36
960 01 Zvolen
IČO: 46467874
DIČ: 2820015242
číslo účtu: 5024993900/0900
IBAN: SK55 0900 0000 0050 2499 3900
Registrované : č. živ. registra 670-21340, Zvolen
(ďalej len objednávateľ služby)

IČ DPH : SK2820015242

I.
Predmet zmluvy
1. Objednávateľ a poskytovateľ služby sa dohodli, že poskytovateľ prevezme od
objednávateľa tela nebožtíkov a uskutoční ich kremáciu za dohodnutých podmienok.

II.
Účel a podmienky zmluvy
1. Telá nebožtíkov sa dovezú do Krematória v Banskej Bystrici, Kremnička 60, Banská
Bystrica, kde bude objednávateľovi odovzdaný doklad o prevzatí tiel nebožtíkov.
2. Objednávateľovi bude raz za dva týždne vystavená faktúra za služby poskytnuté
poskytovateľom na základe počtu dovezených nebožtíkov, ktorá bude uhrádzaná a číslo účtu
/SK10 7500 0000 0040 2570 8222/ poskytovateľa s dobou splatnosti 14 dní. Pri prechode
kalendárneho mesiaca v priebehu jedného týždňa, budú objednávateľovi vystavené dva
daňové doklady (koniec a začiatok mesiaca).
3. Poskytovateľ sa zaväzuje, že bude vystavovať doklady o spopolnení, ktoré zašle
objednávateľovi, prípadne ich osobne prevezme zamestnanec objednávateľa.
4. Objednávateľ si bude urny preberať osobne pri dovoze ďalších nebožtíkov.

III.
Doba trvania a ukončenie zmluvy
1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 01.01.2019 do 31.12.2019
2.Nájomnú zmluvu možno ukončiť:
a) písomnou dohodou zmluvných strán
b) výpoveďou ktorejkoľvek strany v dvojmesačnej výpovednej lehote, ktorá začína
plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po obdržaní písomnej výpovede.

IV.
Cena a splatnosť za poskytnuté služby
1. Suma za kremáciu jedného nebožtíka predstavuje sumu115,63 € bez DPH, spolu
s DPH 138,76 €.
V.
Záverečné ustanovenia
1. Ostatné právne skutočnosti, ktoré nie sú upravené touto zmluvou, sa riadia ustanoveniami
Občianskeho a Obchodného zákonníka.
2. Táto zmluva nadobúda platnosť podpísaním obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť
deň nasledujúci po jej zverejnení.
3. Zmluva je vypracovaná v 4 vyhotoveniach, pričom každá zo strán obdrží po 2 vyhotovenia.
4. 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 07. 12. 2018

za poskytovateľa služby

za objednávateľa služby

