
Zmluva č.  79/2019 
 

 
medzi : 
Poskytovateľom služby: 
 Záhradnícke a rekreačné služby 
 Švermova 45 
 974 01  Banská Bystrica 
            Prevádzka Krematória a cintorínskych služieb, Kremnička 60, B. Bystrica 
 IČO: 00183075     DIČ: 2020459221   IČ DPH : SK2020459221 
 číslo účtu: 4025708222/7500ČSOB, a.s 
 IBAN: SK10750000000040 2570 8222 
 Zastúpené: PhDr. Ivan Šabo, riaditeľ organizácie 
   (ďalej  len poskytovateľ služby) 
a 
 
Objednávateľom služby : 
 CHARON SERVICES s.r.o., zastúpené : Marián Štepka, konateľ spoločnosti 
         Kammerhofská 182/7 
          969 01 Banská Štiavnica 
 prevádzka: pohrebníctvo Cháron - Stanka Šaková, Dolná 4, 969 01 Banská Štiavnica 
 IČO: 50152637 DIČ:   2120187586                IČ DPH: SK2120187586 
 číslo účtu:. 
 IBAN:  
   (ďalej  len objednávateľ služby) 

 

 
I. 

Predmet zmluvy 
 

1. Objednávateľ a poskytovateľ služby sa dohodli, že poskytovateľ prevezme od 
objednávateľa ľudské pozostatky a ostatky, potratený ľudský plod alebo predčasne odňatý 
ľudský plod a uskutoční ich spopolnenie za dohodnutých podmienok. 
 

 
II. 

 Účel a podmienky zmluvy 
 

1. Ľudské pozostatky a ostatky, potratený ľudský plod alebo predčasne odňatý ľudský plod sa 
dovezú do Krematória Banská Bystrica, Kremnička 60, Banská Bystrica, kde bude 
objednávateľovi odovzdaný doklad o prevzatí ľudských pozostatkov a ostatkov, potrateného 
ľudského plodu alebo predčasne odňatého ľudského plodu.  

2. Objednávateľovi bude vystavený daňový doklad – faktúra dvakrát do mesiac a to k 15. dňu 
a k poslednému dňu v mesiaci  za služby poskytnuté poskytovateľom na základe počtu 
dovezených ľudských pozostatkov a ostatkov, potrateného ľudského plodu alebo predčasne 
odňatého ľudského plodu, ktorá bude uhrádzaná na číslo účtu /SK10 7500 0000 0040 2570 
8222/  poskytovateľa s dobou splatnosti 7 dní, vo výnimočných prípadoch so súhlasom 
poskytovateľa služby je možné faktúru uhradiť v hotovosti v pokladni Krematória Banská 
Bystrica. 
3. Poskytovateľ sa zaväzuje, že bude vystavovať doklady o spopolnení, ktoré zašle 
objednávateľovi, prípadne ich osobne prevezme zamestnanec objednávateľa. 

 

 



 

4. Objednávateľ si bude urny preberať osobne, vo výnimočných prípadoch je možné zaslať 
urny poštou na adresu objednávateľa služby, pričom bude objednávateľovi účtovaný poplatok 
za poštovné a balné v cene podľa čl. IV. 

III. 
 Doba trvania a ukončenie zmluvy 

 
1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 01.01.2020 do 31.12.2020 

2. Nájomnú zmluvu možno ukončiť: 

a)   písomnou dohodou zmluvných strán 

b) výpoveďou ktorejkoľvek strany v dvojmesačnej výpovednej lehote, ktorá začína 
plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po obdržaní písomnej výpovede. 

 

 
IV. 

 Cena za poskytnuté služby 
 

1. Ceny za spopolnenie ľudských pozostatkov a ostatkov a potrateného ľudského plodu 
alebo predčasne odňatého ľudského plodu sú nasledovné:  

 
Jednotková cena za spopolnenie ľudských pozostatkov: 
Chladiace zariadenie do 24 hod.: 7,- EUR bez DPH, 8,40 EUR s DPH 
Spopolnenie: 88,25 EUR bez DPH, 105,90 EUR s DPH 
Úprava popola: 8,50 EUR bez DPH, 10,20 EUR s DPH 
Urna úradná: 5,- EUR bez DPH, 6,- s DPH 
 
Jednotková cena spopolnenia za dieťa do 10 rokov a potrateného ľudského plodu 
alebo predčasne odňatého ľudského plodu: 
Chladiace zariadenie do 24 hod.: 7,- EUR bez DPH, 8,40 EUR s DPH 
Spopolnenie: 50,50 EUR bez DPH, 60,60 EUR s DPH 
Úprava popola: 8,50 EUR bez DPH, 10,20 EUR s DPH 
Urna úradná: 5,- EUR bez DPH, 6,- s DPH 
 
Jednotková cena za spopolnenie ľudských ostatkov (exhumácia): 
Chladiace zariadenie do 24 hod.: 7,- EUR bez DPH, 8,40 EUR s DPH 
Spopolnenie: 50,50 EUR bez DPH, 60,60 EUR s DPH 
Úprava popola: 8,50 EUR bez DPH, 10,20 EUR s DPH 
Urna úradná: 5,- EUR bez DPH, 6,- s DPH 
 
 
Jednotková cena za poštovné a balné: 
Transportný obal a balné: 5,25 EUR bez DPH, 6,30 EUR s DPH 
Poštovné: 3,90 EUR 
 
2. Konečné ceny s DPH budú zaokrúhľované na dve desatinné miesta podľa matematických 
pravidiel. 
 
3. V prípade obradu v Krematóriu Banská Bystrica bude účtované chladiace zariadenie za 
každých začatých 24 hodín, pričom sa začiatok ráta od hodiny prijatia ľudských pozostatkov 
a ostatkov, potrateného ľudského plodu alebo predčasne odňatého ľudského plodu, do 
hodiny začiatku obradu. 



V. 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Ostatné právne skutočnosti, ktoré nie sú upravené touto zmluvou, sa riadia ustanoveniami 
Občianskeho a Obchodného zákonníka. 

2. Táto zmluva nadobúda platnosť podpísaním obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť deň 
nasledujúci po jej zverejnení. 

3. Zmluva je vypracovaná v 4 vyhotoveniach, pričom každá zo strán obdrží po 2 vyhotovenia. 

4. Zmluvné strany potvrdzujú autentičnosť tejto zmluvy vlastnoručným podpisom. Prehlasujú, 
že obsahu zmluvy porozumeli, táto nebola dojednávaná v tiesni ani za inak jednostranne 
nevýhodných podmienok. 

 

V Banskej Bystrici dňa    12.12.2019                          V Liptovský Mikuláš dňa   12.12.2019 

 

 

 

 
za  poskytovateľa služby      za  objednávateľa služby 


