
Zmluva  

o vykonávaní pohrebných služieb 

 

Preambula  

Udržiavanie pohrebiska a prevádzkovanie pohrebných služieb sa realizuje v nadväznosti na 
Zákon 131/2010 Z.z. o pohrebníctve, v súlade s  VZN obce Kráľová pri Senci platným odo  
dňa 1.10.2019 a v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy.   

 

I. 

Zmluvné strany 

Obec Kráľová pri Senci 

so sídlom Kráľová pri Senci 326 

900 50 Kráľová pri Senci 

IČO: 00 306 031 

DIČ: 2021006713 

zastúpená: starostom JUDr.Dušan Šebok  

bankové spojenie: č.u. 1225496857/0200  IBAN: SK39 0200 0000 0012 2549 6857 
a  

Pohrebníctvo – Radovan Odnechta 

so sídlom Svätoplukova 5 

900 27 Bernolákovo 

IČO: 37694545 

DIČ: 1045299068 

IČ DPH:SK1045299068 

zastúpená: konateľom: Radovan odnechta    

bankové spojenie:   

II. 

Predmet zmluvy 



  

Táto zmluva upravuje zabezpečovanie komplexných pohrebných služieb, správcu 
cintorína,  na území obce Kráľová pri Senci , prostredníctvom prevádzkovateľa Pohrebníctvo 
– Radovan Odnechta 

 Pohrebníctvo – Radovan Odnechta., ako menovaný správca cintorínu v súlade 
s ustanoveniami VZN Kráľová pri Senci bude cintorínske práce zabezpečovať vo vlastnej réžii, 
ale i koordinovať činnosti iných prevádzkovateľov pohrebnej služby, pokiaľ takýto budú na 
základe požiadavky občana vykonávať v obci pohreb.  

 

III. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

3.1 Pohrebná služba, prevádzkovateľ pohrebných služieb, Pohrebníctvo – Radovan Odnechta.,  
ako správca, zabezpečí pre hladký a dôstojný priebeh pochovávania zosnulých nasledovné:   

3.1.1 udržiavanie poriadku a starostlivosť o čistotu v dome smútku. 

3.1.2 prevádzku chladiaceho boxu pre prípad umiestnenia zosnulého, s tým, že bude 
dobudovaný senzor za účelom hlásenia teploty v boxe,   

3.1.3 poskytovanie hudobnej produkcie vždy počas pohrebného obradu, a to i v prípade pokiaľ 
pohreb vykonáva iná pohrebná služba, podľa platného cenníka pohrebných služieb spoločnosti 
Pohrebníctvo - Radovan Odechta 

3.1.4 zabezpečí, aby bol Dom smútku a cintorín sprístupnený inej pohrebnej službe ktorá bola 
rodinou (objednávateľom pohrebu) poverená zaobstaraním pohrebu 

3.1.5 umožní na základe vzájomného dohovoru vstup pohrebnej službe do priestorov cintorínu 
a po ukončení výkopových prác a pohrebných úkonov skontroluje poriadok a čistotu.     

3.1.6 umožní na základe vzájomného dohovoru vstup kamenárov do priestorov a po ukončení 
kamenárskych prác skontroluje poriadok a čistotu.    

3.2 Pohrebníctvo – Radovan odnechta. ako realizátor pohrebu zabezpečí: . 

3.2.1 prevoz zosnulých na základe písomnej objednávky,  

3.2.2 organizáciu pohrebu, 

3.2.3 počiatočnú starostlivosť o mŕtveho, krátkodobé opatrenia vykonané na mieste úmrtia a 
príprava na prepravu, 

3.2.4 zaobchádzanie s ľudskými pozostatkami manipulácia, preprava, prenos, úprava od 
momentu prevzatia písomnej objednávky po pochovanie, 



3.2.5 výkopové práce a úprava hrobového miesta po pohrebe, 

3.2.6 uloženie a prenesenie zomrelého k hrobovému miestu, 

3.2.7  úprava ľudských pozostatkov je ich úprava pred pietnym uložením do rakvy; zahŕňa 
najmä umývanie, kozmetickú úpravu, obliekanie do šiat alebo rubáša, 

3.2.8 exhumačné práce v súlade so Zákonom o pohrebníctve 131/2010 Z.z. a platným VZN 
obce. 

3.3 Obec Kráľová pri Senci ako správca pohrebísk podľa článku I. Zmluvy zabezpečí:  

3.3.1 výber nájomného za hroby prostredníctvom povereného pracovníka Obecného úradu 
Kráľová pri Senci 

3.3.2 nahlasovanie  pohrebov realizovaných inými pohrebnými službami spoločnosti 
Pohrebníctvo – Radovan Odnechta., v súlade so zákonom o pohrebníctve Z 131/2010 Z.z. a 
z dôvodu kontroly pri  výkopových prácach, 

3.3.2 udržiavanie poriadku a starostlivosť o čistotu v predmetných cintorínoch 3.3.3 úhradu 
všetkých nákladov, najmä energie, spojené s prevádzkou domu smútku. 

 

 

IV. 

Rozviazanie zmluvného vzťahu 

4.1 Ukončenie zmluvného vzťahu dohodou zmluvných strán je možné pri zabezpečení 
neodkladných úkonov tak, aby bola zachovaná úcta k pozostatkom zosnulého a dodržané 
všetky zdravotnícke a pohrebné predpisy.   

4.2 Obe zmluvné strany môžu zmluvu písomne vypovedať bez udania dôvodu s trojmesačnou 
výpovednou lehotou, ktorá začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení 
výpovede.  

 

V. 

Záverečné ustanovenia 

5.1 Zmeny a doplnky tejto zmluvy sú možné len so súhlasom oboch zmluvných strán, 
v písomnej forme a musia byť podpísané oboma zmluvnými partnermi.  

5.2 Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch s splatnosťou originálu pre každú zmluvnú 
stranu. 

5.3 Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je príloha číslo 1, cenník pohrebných služieb. 



5.4 Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. 

5.6 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch  zmluvných strán. 

 

 

V Kráľovej pri Senci, dňa 30.9.2019    

 

 

 

 

 

 

...................................................................  .................................................................. 

                    JUDr.Dušan Šebok                                             Pohrebníctvo – Radovan Odnechta 

        Starosta obci - Kráľová pri Senci 

   

 

       

             

       

 


