
Zmluva o spolupráci
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka

medzi:

Obec Prašice
zast. Erikou Nemešovou, starostkou obce
so sídlom Prašice, Ul. 1. mája 142/142, 956 22 Prašice
IČO: 00310964
(ďalej ako „prevádzkovateľ pohrebiska“)

Ivan Kanovský -  Cháron
so sídlom A. Hlinku 23, 955 01 Topoľčany
IČO: 307 185 71
(ďalej ako „prevádzkovateľ pohrebnej služby“)

Článok 1

Prevádzkovateľ pohrebiska je Obec Prašice.
Prevádzkovateľ pohrebnej služby je subjekt oprávnený na podnikanie v oblasti 

pohrebníctva a prehlasuje, že na prevádzkovanie pohrebnej služby spĺňa všetky predpoklady 
ustanovené v §8 a §26 zák. č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve a platnými právnymi predpismi.

Prevádzkovateľ pohrebiska a prevádzkovateľ pohrebnej služby sa dohodli na uzatvorení 
tejto zmluvy, ktorou upravujú vzájomné práva a povinnosti v súlade so zákonom č. 131/2010 
Z.z. o pohrebníctve.

Článok 2

2.1 Zmluvné strany sa dohodli, že prevádzkovateľ pohrebiska bude po dobu účinnosti tejto 
zmluvy nasledovné činnosti zabezpečovať prostredníctvom prevádzkovateľa pohrebnej 
služby:
a) výkopové práce súvisiace s pochovávaním,
b) pochovávanie,
c) vykonanie exhumácie

2.2 Prevádzkovateľ pohrebnej služby sa zaväzuje činnosti uvedené v čl. 2.1 písm. a) až c) 
uskutočňovať s odbornou starostlivosťou. Úhrady za tieto činnosti budú uhrádzané 
obstarávateľom pohrebu, na základe zmluvy uzatvorenej medzi obstarávateľom pohrebu 
a prevádzkovateľom pohrebnej služby.

Článok 3

3.1 Prevádzkovateľ pohrebiska sa zaväzuje poskytnúť prevádzkovateľovi pohrebnej služby 
potrebnú súčinnosť na výkon činností prevádzkovateľa pohrebnej služby uvedených v čl.
2.1 písm. a) až c)



3.2 Prevádzkovateľ pohrebiska sa zaväzuje umožniť prevádzkovateľovi pohrebnej služby 
užívanie domu smútku nachádzajúceho sa na území pohrebiska na nevyhnutný čas
v súvislosti s vykonaním pohrebu.

3.3 Prevádzkovateľ pohrebiska sa zaväzuje umožniť prítomnosť obstarávateľa pohrebu 
a blízkych osôb pri konečnom uzavretí rakvy pred pochovaním.

Článok 4

4.1 Prevádzkovateľ pohrebnej služby sa zaväzuje dodržiavať všetky povinnosti uvedené 
v zákone č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve, vo Všeobecne záväznom nariadení Obce 
Prašice a prevádzkovom poriadku pohrebiska, ktorý je umiestnený na Obecnom úrade.

4.2 Prevádzkovateľ pohrebnej služby je oprávnený vykonávať činnosti uvedené v čl. 2.1 
písm. a) a c) v rámci prevádzkovej doby určenej prevádzkovateľom pohrebiska, mimo 
prevádzkovej doby len so súhlasom prevádzkovateľa pohrebiska

4.3 Prevádzkovateľ pohrebnej služby sa zaväzuje zdržať sa v styku s pozostalými necitlivého 
správania a pri smútočných obradoch umožniť účasť cirkví a iných osôb v súlade
s prejavenou vôľou obstarávateľa pohrebu.

4.4 Prevádzkovateľ pohrebnej služby sa zaväzuje uskutočňovať činnosti uvedené v čl. 2.1 
písm. a) a c) v súlade so spôsobom ukladania ľudských pozostatkov a plánom miest na 
pochovávanie uvedeným v prevádzkovom poriadku pohrebiska vydanom 
prevádzkovateľom pohrebiska.

4.5 Prevádzkovateľ pohrebnej služby je povinný dodržiavať ust. §19 zák. č. 131/2010 Z.z. 
o pohrebníctve pri výkope hrobu a ukladaní ľudských pozostatkov do hrobu.

Článok 5

Každý z účastníkov tejto zmluvy zodpovedá za porušenie povinnosti pri činnosti, ktorú 
v zmysle tejto zmluvy vykonáva.

Článok 6

6.1 Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, počnúc dňom jej podpísania oboma zmluvnými 
stranami.

6.2 Túto zmluvu je možné ukončiť len písomnou dohodou oboch zmluvných strán alebo 
písomnou výpoveďou niektorej zo zmluvných strán. Výpovedná doba je 3 mesiace
a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom 
bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane.

Článok 7

7.1 Prevádzkovateľ pohrebiska je oprávnený uzatvoriť zmluvu s rovnakým alebo podobným 
predmetom aj s inými prevádzkovateľmi pohrebnej služby.

7.2 Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú v tejto zmluve výslovne upravené, sa 
riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve, zákona č. 
513/1991 Z.z. Obchodného zákonníka (v znení neskorších predpisov) a právnym 
poriadkom Slovenskej republiky.

7.3 Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné robiť iba formou písomných dodatkov, na 
základe súhlasného prejavu vôle oboch zmluvných strán, pokiaľ táto zmluva neurčuje 
inak.
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7.4 Táto zmluva sa vyhotovuje v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každý z účastníkov dostane 
po jednom vyhotovení.

7.5 Účastníci tejto zmluvy prehlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, táto 
obsahuje ich pravú, vážnu a slobodnú vôľu a nebola dojednaná v tiesni ani za inak 
jednostranne nevýhodných podmienok, na znak súhlasu zmluvu potvrdzujú 
vlastnoručnými podpismi.

V Prašiciach, dňa ...̂ ...9....^.!..^......

Prevádzkovateľ pohrebiska Prevádzkovateľ pohrebnej služby


