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Zmluva o poskytovaní služieb pri prevádzkovaní pohrebiska 

 

medzi   

 

Odborne spôsobilá osoba:  

Meno, priezvisko:  Marek Bulko 

Bytom:      

Dátum  narodenia:    

 

ďalej len „odborne spôsobilá osoba”  

 

a  

 

Prevádzkovateľ pohrebiska:  

Názov:      Obec Veľké Bierovce  

Sídlo     913 11 Veľké Bierovce 24 

IČO:     00312142 

DIČ:     2021080105 

Zastúpená:    Ing. Silvia Masárová, starostka obce  

 

ďalej len „obec“  

 

I. Úvodné ustanovenia 

 

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

len “zákon o pohrebníctve”) prevádzkovateľom pohrebiska, ktoré sa nachádza v Obci Veľké Bierovce v k. ú. 

Veľké Bierovce na parcele CKN č. 145/1 (ďalej len “pohrebisko”). 

2. Odborne spôsobilej osobe na prevádzkovanie pohrebiska bolo dňa 20.12.2019 udelené osvedčenie o 

absolvovaní odbornej prípravy na prevádzkovanie pohrebiska vydané na základe akreditácie MŠVVaŠ SR 

Fotokópia osvedčenia tvorí prílohu tejto zmluvy.  

3. Účelom tejto zmluvy je úprava práv a povinností odborne spôsobilej osoby a obce pri prevádzkovaní 

pobrebiska obcou a úprava vzájomných vzťahov pri prevádzkovaní pohrebiska na území obce.  

 

II. Predmet zmluvy 

 

1. Na základe tejto zmluvy odborne spôsobilá osoba poskytuje obci ako prevádzkovateľovi pohrebiska 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.  

 

III. Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

1. Odborne spôsobilá osoba sa zaväzuje pre obec vykonávať nasledovné činnosti:  

a. vydávanie výkopového povolenia na hrob, 
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b. presné označenie miesta v teréne, kde sa výkop uskutoční, 

c. kontrola realizácie výkopu podľa príslušných noriem zákona o pohrebníctve a prevádzkového poriadku 

pohrebiska obce,  

d. kontrola zasypania výkopu a uvedenia okolia do pôvodného stavu, 

e. dohliadamie nad vykonávaním exhumácie, 

f. kontrola evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska,  

g. usmerňovanie obce pri správe pohrebiska a navrhovanie opatrení,  

h. kontrola dodržiavania ostatných ustanovení zákona o pohrebníctve. 

2. Obec vedie v zmysle zákona o pohrebníctve evidenciu pohrebiska, ktorej priebežnú kontrolu bude vykonávať 

odborne spôsobilá osoba. Obec vydáva prevádzkový poriadok pohrebiska a určuje cenník služieb spojených s 

prevádzkovaním pohrebiska.  

3. Odborne spôsobilá osoba bude navrhovať obci zmeny prevádzkového poriadku pohrebiska alebo obsahu 

nájomných zmlúv, pokiaľ to vyžaduje zmena platných právnych predpisov alebo to vyplynie z praktickej 

aplikácie existujúceho prevádzkového poriadku.  

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

starostlivosťou a dbať na to, aby nedochádzalo k porušovaniu všeobecne záväzných predpisov a k 

poškodzovaniu majetku obce a nájomcov hrobových miest.  

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

včas informuje.  

6. Obec bude udržiavať pohrebisko pokosené a prístupové komiunikácie čisté a udržiavané.  

7. Obec sa zaväzuje poskytnúť odborne spôsobilej osobe spolupôsobenie potrebné na riadny výkon dohodnutých 

služieb.  

 

IV.   Odmena za služby 

 

1. Odborne spôsobilá osoba poskytne obci služby podľa tejto zmluvy bezodplatne.  

 

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.  

3. Zmluvu je možné ukončiť aj vzájomnou písomnou dohodou oboch zmluvných strán.  

4. Obec je oprávnená od zmluvy písomne odstúpiť najmä v prípade, ak odborne spôsobilá osoba prestane 

poskytovať dohodnuté služby v zmysle čl. III ods. 1 zmluvy, a to napriek písomnej výzve obce s primeranou 

lehotou na dodatočné splnenie povinnost. Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom jeho doručenia druhej 

zmluvnej strane.  

 

VI. Záverečné ustanovenia 

 

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 

 

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

ustanoveniami zákona o pohrebníctve a ostatných právnych predpisov. 

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.  

 

Vo Veľkých Bierovciach dňa 31.03.2020. 

 

 

 

______________________________     _________________________ 

Obec Veľké Bierovce       Marek Bulko 

Ing. Silvia Masárová, starostka 


