PRÍKAZNÁ ZMLUVA
Uzatvorená podľa § 724 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom
znení a zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov

Príkazca:

Názov:
Obec Úbrež
Sídlo:
Úbrež 169
v zastúpení:
Ing. Martin Hvižďak /starosta obce/
IČO: 00325937
DIČ: 2020752448
(ďalej len „Príkazca“)

Príkazník:

Názov:
Milan Basanda
Sídlo:
Ruskovce 69, 073 01 Sobrance
Tel.:
0905 323404
Email:
mibas@centrum.sk
Bankové spojenie: SK32 0900 0000 0000 9097 9995
(ďalej len „Príkazník“)

I. Základné ustanovenie
Obec Úbrež v zmysle ust.§ 17 ods.1 Zák. o pohrebníctve č. 131/2010 Z.z. v znení nesk.
predpisov (ďalej len Zákon o pohrebníctve) zabezpečuje prevádzkovanie pohrebiska.
Príkazník, Milan Basanda je osoba odborne spôsobilá na prevádzkovanie pohrebiska a to
na základe osvedčenia č. 2006/05770/002-GI vydaného KU v Prešove.

II. Predmet zmluvy
Na základe tejto zmluvy poskytuje Príkazník prevádzkovateľovi pohrebiska - obci Úbrež
odbornú garanciu.
Pod odbornou garanciou, ktorú bude Príkazník Príkazcovi poskytovať sa rozumie odborný
dohľad, konzultácia, usmerňovanie v súlade so zákonom o pohrebníctve a Všeobecne
záväzným nariadením obce Úbrež.
Príkazca je povinný informovať Príkazníka o skutočnostiach, ktoré vyžadujú stanovisko
odborného zástupcu pri plnení predmetu zmluvy.

III. Cena za poskytnuté služby
Účastníci tejto zmluvy sa dohodli, že Príkazca uhradí Príkazníkovi za poskytovanú
odbornú garanciu pri prevádzkovaní pohrebiska, mesačne čiastku 10,- € (slovom desať

Eur). Celková ročná suma môže byť splatná aj posledným dňom kalendárneho roka.

IV. Záverečné ustanovenia
Príkazník je povinný dodržiavať zákon 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov.
Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom účinnosti VZN č. 3/2020 Obce Úbrež.
Zmluvné strany sa dohodli, že Príkazná zmluva sa uzatvára na funkčné obdobie
Príkazcu – starostu obce.
Účastníci tejto zmluvy sa ďalej dohodli, že zmluvu je možné ukončiť aj na základe
vzájomnej dohody.
Táto zmluva bola vyhotovená v 2 vyhotoveniach, každé vyhotovenie má charakter
originálu, pričom každý z účastníkov obdrží jedno vyhotovenie.
Zmluvu účastníci podpísali na základe slobodne prejavenej vôle.
Obidve zmluvné strany sa zaväzujú povinnosti vyplývajúce zo zmluvy plniť.
Príkazník sa zaväzuje v prípade straty spôsobilosti ihneď o tejto skutočnosti informovať
prevádzkovateľa pohrebiska.

V Úbrež dňa 04.06.2020

...................................................
Príkazca
Ing. Martin Hvižďak

.................................................
Príkazník
Milan Basanda

