ZMLUVA O POSKYTOVANí

SLUŽIEB

uzavretá podl'a § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka
I.
ZMLUVNÉ STRANY
Objednávatel':

IČO:
DiČ:
Štatutárny orgán:

Poskytovatel':

Zapisaný:
IČO:
DiČ:

Obec Kúty
Nám. Radlinského 981
90801 Kúty
00309672
2021049459
Ing. Branislav Vávra, starosta obce

Anton Valachovič
Naftárska 1026
·908 45 Gbely
živnostenský register sp.
Reg. Č. 1044/2011
37526499
1028354734

Č.

Lo-2001/03985/00002

II.
PREDMET PLNENIA
1.

Objednávatel' je držiteľom živnostenského oprávnenia Č. reg. 205-9952 na prevádzkovanie
predmetu podnikania "Prevádzkovanie pohrebnej služby".

2.

Poskytovatel' je podľa osvedčenia o vykonaní kvalifikačnej skúšky č.j. A/2006/04037/57 zo dňa
17.07.2006 odborne spôsobilý na vykonávanie živnosti "Prevádzkovanie pohrebiska" a podl'a
osvedčenia o vykonani kvalifikačnej skúšky č.j.: A/2006/04040/58
zo dňa 17.07.2006 je
odborne spôsobilý na vykonávanie živnosti "Prevádzkovanie pohrebnej služby".

3.

Objednávatel'
a poskytovateľ
sa dohodli, že poskytovatel'
bude zabezpečovať
pre
objednávatel'a výkon činnosti odborne spôsobilej osoby pre prevádzkovanie pohrebiska a
prevádzkovanie pohrebnej služby v súlade so zákonom Č. 131/2010 o pohrebníctve (ďalej len
"služba").

4.

Objednávatel' sa zavazuje za riadne poskytnuté služby zaplatiť dohodnutú zmluvnú odplatu.

III.
ČAS A MIESTO PLNENIA
1.

Poskytovatel' a objednávateľ sa dohodli, že poskytovateľ bude poskytovať službu podľa čl. II,
bod 3 do 31.12.2011; dohodou možno zmluvný vzťah ukončiť aj pred uplynutím tejto lehoty.

2.

Miestom plnenia podľa tejto zmluvy je výlučne obec Kúty.

IV.
ODPLATA A PLATOBNÉ

PODMIENKY

1. Cena za poskytnutie služby podl'a článku II tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných
strán podľa § 3 zákona číslo 18/1996 Z. z. o cenách v zneni neskorších predpisov.
2.

Celková cena za služby podl'a článku II. tejto zmluvy je: 33,- EUR (slovom tridsaťtri eur)
mesačne.

3. V cene sú zahrnuté všetky náklady spojené s poskytnutím služby podľa článku II. tejto zmluvy.
Cena je platná počas celej doby účinnosti zmluvy. Cenu možno upraviť len v prípade zmeny
rozsahu poskytovanej služby.
4. Objednávateľ sa zaväzuje uhrádzať dohodnutú odplatu za poskytované služby
bezhotovostným prevodom na účet poskytovateľa vedený v Slovenskej sporiteľni, č.ú.:
0251894125/0900, a to vždy do 15. dňa príslušného kalendárneho mesiaca.

V.

POVINNOSTI POSKYTOVATEĽA A OBJEDNAVATEĽA
1. Poskytovatel' je povinný vykonať služby riadne a včas, s odbornou starostlivosťou, v súlade so
všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä zákonom Č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve
a príslušných vykonávacích predpisov.
2. Objednávatel' sa zaväzuje poskytnúť poskytovatel'ovi spolupôsobenie, ktorým sa rozumie
najmä poskytnutie všetkých potrebných podkladov, špecifikácií, údajov a informácii v rozsahu
a v čase potrebnom na včasné a riadne poskytnutie služby vrátane súčinnosti zamestnancov
objednávateľa.
VI.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené v tejto zmluve, sa riadia
ustanoveniami Obchodného zákonníka Č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a
ustanoveniami ostatných platných všeobecne záväzných právnych predpisov.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky rozpory vyplývajúce z plnenia zmluvy, budú riešiť
predovšetkým vzájomným rokovaním a dohodou.
3. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných
strán a účinnosť zverejnením.
4. Zmluvu je možné meniť, doplňat' alebo zrušiť len písomnou formou, a to dodatkom k tejto
zmluve.
5. Táto zmluva je vypracovaná v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží
dve vyhotovenia.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne, vážne, nie v tiesni, ani za nápadne
nevýhodných podmienok, zmluvu si riadne prečítali a jej obsahu porozumeli, na znak čoho ju
podpisujú.

v

Kútoch dňa 22.03.2011

Za objednávateľa:

Ing. Branislav Vávra
starosta obce

Za poskytovatel'a:

•

Anton Valachovič

