
Zmluva o výkone činnosti č. 1/ZoVČ/2021 
uzavretá  podľa § 269 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v zneni neskorších predpisov (d'alej 

len ,.ObZ") 

medzi nasledovnými zmluvnými stranami 

Mestom Podolínec 
Štatutárny zástupca: Mgr. Jaroslav Seman – primátor mesta 
Sídlo:   Nám. Mariánske 3/3, 065 03  Podolínec 
IČO:   00330132 
DIČ:   2020526189 
Bankové spojenie: VÚB, a.s. 
IBAN:   SK19 0200 0000 0026 0611 0051 
(ďalej len „mesto Podolínec“) 

a 

Obchodné meno:  JB Universal Servis s.r.o.  
Zastúpený:  Jozef Bilák, konateľ spoločnosti 
IČO:  53 928 342 
DIČ:  2121584608 
Bankové spojenie: Fio banka, a.s. 
IBAN: SK36 8330 0000 0021 0206 6851 
ďalej len „zmluvná strana č.2“) 

Čl. I 
Účel zmluvy znie: 

Účelom tejto zmluvy je zabezpečenie prevádzky pohrebnej služby, pohrebiska a domu smútku 
v meste Podolínec. 

Čl. II 
Predmet zmluvy 

1. Na základe tejto zmluvy sa zmluvná strana č. 2 zaväzuje vykonávať' činnosti podľa ods. 2 a 
3 tohto článku a Mesto Podolínec sa zaväzuje zaplatiť' jej za to dohodnutú odplatu. 

2. Zmluvná strana č. 2 je povinná:  

a) zabezpečiť' poriadok na území pohrebiska,  
b) na území pohrebiska odpratávať sneh z chodníkov a zabezpečiť ich posyp v zimnom 

období,  
c) zabezpečiť v potrebnom rozsahu vstup do priestorov domu smútku,  
d) zabezpečiť v potrebnom rozsahu pohrebné obrady v dome smútku a na pohrebisku,  
e) viesť' evidenciu hrobových miest,  
f) hlásiť Mestu Podolínec uvoľnenie a obsadenie hrobového miesta.  

3. Zmluvná strana č. 2 je ďalej povinná vykonať' kosenie celého areálu pohrebiska minimálne 
štyrikrát ročne a zabezpečiť odvoz pokosenej trávy na kompostovisko. 

Čl. III 
Trvanie zmluvného vzťahu 

Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 01.01.2022 do 31.12.2026. 
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Čl. IV 
Odplata 

1. Vykonávanie činností podľa Čl. II ods. 2 tejto zmluvy je odplatné. Mesto Podolínec sa 
zaväzuje platiť zmluvnej strane č. 2 odplatu vo výške 250 € s DPH mesačne, a to vždy k 12. 
dňu kalendárneho mesiaca. 

2. Vykonávanie činností podľa čl. II ods. 3 tejto zmluvy bude preplácané podľa skutočných 
nákladov na základe fakturácie zmluvnou stranou č. 2. Splatnosť faktúr je 14 dní 

Čl. V 
Ostatné dojednania 

1. Zmluvná strana č.2 nemôže vykonávať žiadne stavebné úpravy a drobné opravy domu 
smútku. V prípade nutnosti vykonania opráv v priestoroch domu smútku je zmluvná strana 
č. 2 povinná oznámiť to bezodkladne Mestu Podolínec. 

2. Zmluvná strana č. 2 nesmie vyberať' od tretích osôb akékoľvek peňažné alebo nepeňažné 
plnenia; v prípade poskytnutia priestorov domu smútku a prenájmu hrobového miesta je 
zmluvná strana č. 2 povinná o tom bezodkladne informovať Mesto Podolínec. 

3. Mesto Podolínec sa zaväzuje počas trvania zmluvy hradiť' náklady za vodné a stočné,  
elektrickú energiu. Mesto Podolínec sa ďalej zaväzuje hradiť náklady na vývoz odpadu 
z areálu pohrebiska. 

4. Zmluvná strana č. 2 nesmie využívať priestory domu smútku na iné účely, ako je 
dohodnuté v tejto zmluve. Zároveň nesmie využívať energie z domu smútku na výkon 
činností, ktoré nie sú predmetom tejto zmluvy. Taktiež nesmie umiestňovať do 
veľkoobjemového kontajnera na pohrebisku odpad, ktorý nevznikol pri výkone činnosti 
podľa tejto zmluvy a ani trávu po kosení areálu pohrebiska. 

Čl. VI 
Záverečné ustanovenia 

1. Zmluva nadobúda platnosť' 01.01.2022 a účinnosť v deň nasledujúci po dni zverejnenia na 
webovom sídle Mesta Podolínec. 

2. Na vzťahy neupravené touto zmluvou sa primerane vzťahujú ustanovenia §§ 566 
a nasledujúce ObZ o mandátnej zmluve. 

3. Akékoľvek zmeny tejto zmluvy môžu byt' vykonané len formou písomných dodatkov k 
zmluve po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán. 

4. Zmluva sa vyhotovuje v dvoch vyhotoveniach, 1 vyhotovenie dostane zmluvná strana č. 2, 
1 vyhotovenie Mesto Podolínec. 

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pred podpísaním riadne prečítali, že bola 
uzatvorená po vzájomnom prejedaní jej obsahu podľa ich slobodnej vôle, určite, vážne a 
zrozumiteľne, a že zmluva nebola uzavretá v tiesni ani za nevýhodných podmienok, čo 
potvrdzujú vlastnoručnými podpismi. 

6. Dňom nadobudnutia platnosti tejto zmluvy stráca platnosť zmluva č. 46/VČ/2014 
uzatvorená dňa 30.06.2014 v znení dodatkov č. 1 - 6. 

V Podolínci, dňa 30.12.2021 
        
      
   Mgr. Jaroslav Seman                              Jozef Bilák 
       primátor mesta                                    konateľ  


