
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb súvisiacich 

s prevádzkovaním pohrebiska 

Uzatvorená podľa ust. § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení  

 

Objednávateľ: 

 Obec Hrnčiarovce nad Parnou 
Sídlo: Farská 37, 919 35  Hrnčiarovce nad Parnou  
IČO: 34 007 521  
Zastúpený: Mgr. Marcel Škorec, starosta 

 (ďalej len „Objednávateľ“) 

 

a 

Prevádzkovateľ pohrebnej služby: 

Obchodné meno:  
RIGSTAV spol s.r.o. 

Sídlo:  Štefánikova 9,917 01 Trnava 
Prevádzka-Kamenná cesta 1, 917 08 Trnava 
 

IČO:  43898939 
 

Zápis v Obchodnom registri: ORSR Trnava oddiel: Sro, vložka 21237/T 
 

Konajúci:  konateľ 
Mgr. Michaela Šípošová Rigová, Vladimír Rigo 

(ďalej len „Prevádzkovateľ pohrebnej služby“) 

 

(Objednávateľ a Prevádzkovateľ pohrebnej služby ďalej spolu len ako „Zmluvné strany“) 

 

I. 

Predmet zmluvy 

 

1. Predmetom tejto zmluvy je úprava vzájomných vzťahov prevádzkovaní pohrebiska podľa 

ustanovení zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v platnom znení (ďalej len „Zákon“) na 

území obce Hrnčiarovce nad Parnou. 

2. Prevádzkovateľ pohrebnej služby je  na základe živnostenského oprávnenia (koncesnej listiny) 

č. 250-25105 vydaného Okresným úradom v Trnave a zápisu v obchodnom registri 

Okresného súdu Trnava oprávnený vykonávať činnosti – prevádzkovanie pohrebiska, 

prevádzkovanie pohrebnej služby, v zmysle ustanovení Zákona. 

3. Uzatvorením tejto zmluvy sa Prevádzkovateľ pohrebnej služby zaväzuje na základe 

objednávky Objednávateľa ako vlastníka a prevádzkovateľa pohrebiska v obci Hrnčiarovce 



nad Parnou (ďalej len „Pohrebisko“) poskytovať služby na  Pohrebisku v rozsahu podľa  

článku II. tejto zmluvy po dobu účinnosti tejto zmluvy.  

 

II. 

Rozsah služby  

 

1. Prevádzkovateľ pohrebnej služby sa na základe tejto zmluvy zaväzuje poskytovať tieto služby:  

- vykopanie hrobu a zasypanie hrobu,  

- vykonanie exhumácie ľudských ostatkov podľa § 19 Zákona a prevoz ľudských ostatkov, 

2. Vykopanie hrobu a zasypanie hrobu na Pohrebisku si podľa tejto rámcovej zmluvy môže objednať 

aj iný obstarávateľ pohrebu ako Objednávateľ, pričom bude dodržaná cena podľa čl. VI. tejto zmluvy. 

Pri objednaní tejto služby iným obstarávateľom pohrebu ako je Objednávateľ, je Poskytovateľ 

pohrebnej služby povinný vyžiadať súhlas Objednávateľa ako prevádzkovateľa Pohrebiska na vstup na 

Pohrebisko. 

 

III. 

Povinnosti Objednávateľa 

1. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť spolupôsobenie potrebné na riadny výkon dohodnutých 

služieb. 

2. V prípade požiadaviek na poskytnutie služieb podľa tejto zmluvy je Objednávateľ povinný oznámiť 

ich potrebu Poskytovateľovi pohrebných služieb riadne a včas, najneskôr však …...2 dni pred ich 

vykonaním. V prípade požiadaviek na služby počas dní pracovného pokoja (sobota, nedeľa), príp. 

počas štátnych sviatkov, je Objednávateľ povinný túto skutočnosť oznámiť Poskytovateľovi riadne a 

včas, najneskôr však …... dni pred ich vykonaním.  

3. V prípade požiadaviek na iné práce a služby neupravené touto zmluvou je Objednávateľ povinný   

oznámiť potrebu ich vykonania Poskytovateľovi pohrebných služieb najneskôr do troch dní pred ich 

vykonaním. 

4. Objednávateľ ako prevádzkovateľ Pohrebiska dáva Prevádzkovateľovi pohrebnej služby týmto 

súhlas s výkonom služieb podľa čl. II tejto zmluvy na Pohrebisku počas účinnosti tejto zmluvy. 

Objednávateľa ako prevádzkovateľ Pohrebiska dáva súhlas na použitie chladiaceho zariadenia, v 

prípade potreby Prevádzkovateľa pohrebnej služby uskladniť ľudské pozostatky na dobu nevyhnutnú 

na uskladnenie ľudských pozostatkov. 

 

IV. 

Povinnosti Prevádzkovateľa pohrebnej služby 

 

1. Prevádzkovateľ pohrebnej služby je povinný:  

a) dodržiavať prevádzkový poriadok pohrebiska, 

b) prizvať si zástupcu Objednávateľa ako prevádzkovateľa pohrebiska na vytýčenie hrobového 

miesta, 



c) vykonávať vykopanie a zasypanie hrobu v súlade s platnou legislatívou tak, aby hrob spĺňal 

požiadavky podľa § 19  Zákona, 

d) vyhotoviť po vykopaní hrobu fotografickú dokumentáciu, ktorá potvrdí splnenie požiadaviek 

podľa § 19 ods. 1 písm. a), c) a d) a § 19 ods. 5 Zákona a túto odovzdať Objednávateľovi ako 

prevádzkovateľovi pohrebiska, 

e) pochovávať ľudské pozostatky a ľudské ostatky len do hrobu, ktorý spĺňa požiadavky podľa § 19 

Zákona, 

f) pred uložením ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov povinný oznámiť 

prevádzkovateľovi pohrebiska údaje potrebné pre vedenie evidencie hrobových miest. 

 

2.  Prevádzkovateľ pohrebnej služby sa zaväzuje práce a služby, ktoré sú predmetom tejto zmluvy, 

vykonávať s odbornou starostlivosťou a dbať na to, aby nedošlo k porušovaniu všeobecne 

záväzných predpisov a k poškodeniu majetku Prevádzkovateľa pohrebiska. Prevádzkovateľ 

pohrebnej služby je povinný pri výkone svojej činnosti dodržiavať ustanovenia Zákona č. 131/2010 

Z.z. o pohrebníctve v platnom znení, Prevádzkového poriadku pohrebiska a dodržiavať platnú 

legislatívu v oblasti hygieny a zdravotníctva. 

3. Objednávateľ je povinný vyvesiť v priestoroch Pohrebiska Objednávateľa prevádzkový poriadok.  

  

4. Hrob na ukladanie ľudských pozostatkov musí spĺňať tieto požiadavky: 
a) hĺbka pre dospelú osobu a dieťa staršie ako 10 rokov musí byť najmenej 1,6 m, 

pre dieťa mladšie ako 10 rokov najmenej 1,2 m, pre potratený ľudský plod alebo 
predčasne odňatý ľudský plod najmenej 0,7 m; prehĺbený hrob musí mať hĺbku 
aspoň 2,2 m, 

b) dno musí ležať najmenej 0,5 m nad hladinou podzemnej vody, 
c) bočné vzdialenosti medzi jednotlivými hrobmi musia byť najmenej 0,3 m, 
d) rakva s ľudskými pozostatkami musí byť po uložení do hrobu zasypaná skyprenou 

zeminou vo výške 1,2 m; ak ide o rakvu s potrateným ľudským plodom alebo 
predčasne odňatým ľudským plodom, vo výške 0,7 m, 

e) vonkajšie obrysové rozmery, vrátane akéhokoľvek príslušenstva, ak to miestne 
podmienky na pohrebisku dovoľujú, sú: 
- jednohrob: dĺžka hrobu 2,45 m, šírka hrobu 1,10 m, 
- dvojhrob: dĺžka hrobu 2,45 m, šírka hrobu 1,90 m, 
- urnové miesto: dĺžka 0,50 m, šírka 0,50 m,   

f) vnútorné rozmery hrobového miesta sú: 
- jednohrob: dĺžka hrobu 2,10 m, šírka hrobu 0,80 m, 
- dvojhrob: dĺžka hrobu 2,10 m, šírka hrobu 1,60 m. 

g) všetky zmeny druhu hrobového miesta sú možné iba so súhlasom 
prevádzkovateľa pohrebiska, ktorý určí vonkajšie rozmery hrobového miesta aj 
s vytýčením a zachovaním uličiek medzi hrobovými miestami. 
 

5. Pri ukladaní ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov na pohrebisku je 
prevádzkovateľ pohrebnej služby povinný dbať na to, aby jeho činnosťou neboli 
poškodené okolité hroby alebo iné príslušenstvo pohrebiska a je povinný zdržať sa 



akejkoľvek činnosti, ktorá sa dotýka dôstojnosti mŕtveho, etického cítenia pozostalých 
alebo verejnosti. 

 

V. 

Zodpovednosť  Prevádzkovateľa pohrebnej služby 

1. Prevádzkovateľ pohrebnej služby zodpovedá za všetky škody, ku ktorým dôjde v dôsledku jeho 

činnosti, ako aj zanedbaním jeho povinností. 

2. Prevádzkovateľ pohrebnej služby zodpovedá pri svojej činnosti za plnenie povinností vyplývajúcich 

z osobitných predpisov upravujúcich bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (Zákon č. 124/2006 

o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov; Zákon č. 

314/2001 o ochrane pred požiarmi; Vyhláška MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii). 

 

VI. 

Cena za služby 

 

1. Prevádzkovateľ pohrebnej služby poskytuje služby podľa čl. II. tejto zmluvy za ceny uvedené 

v cenníku pohrebných služieb, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tejto zmluvy. 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak si dodanie prác a služieb podľa tejto zmluvy 

u prevádzkovateľa pohrebnej služby objedná iná osoba ako objednávateľ (iný obstarávateľ pohrebu) 

je prevádzkovateľ pohrebnej služby povinný dodržať dohodnuté ceny podľa prílohy č. 1 aj pre iného 

obstarávateľa pohrebu.   

3. V prípade ak tretia osoba (obstarávateľ pohrebu) priamo s Prevádzkovateľom pohrebnej služby  

uzatvorí zmluvu o poskytovaní služby - vykopanie a zasypanie hrobu, Prevádzkovateľ pohrebnej 

služby je povinný vyúčtovať poskytnutú službu priamo tretej osobe (obstarávateľovi pohrebu) 

a o tejto skutočnosti je Prevádzkovateľ povinný informovať Objednávateľa. Zároveň je však 

Prevádzkovateľ pohrebnej služby povinný pri poskytovaní služby tretej osobe dodržať ostatné 

ustanovenia tejto zmluvy. 

 

VII. 

Odstúpenie od zmluvy 

 

Objednávateľ môže od tejto zmluvy odstúpiť, ak Prevádzkovateľ pohrebnej služby neposkytuje služby 

v súlade s touto zmluvou, prevádzkovým poriadkom pohrebiska a Zákonom č. 131/2010 Z.z. 

o pohrebníctve. 

 

 

VIII. 

Doba trvania  a ukončenie zmluvy 

 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. 

2. Zmluva zaniká: 

a) písomnou dohodou zmluvných strán, 



b) výpoveďou ktorejkoľvek zmluvnej strany aj bez uvedenia dôvodu v …1…...mesačnej výpovednej 

lehote, ktorá začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej 

zmluvnej strane. 

 

 

IX. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami a nadobúda 

účinky nasledujúci deň po jej zverejnení v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka č.40/1964 

Zb. v platnom znení a zákonom č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. 

2. Zmluvné strany sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy, v plnom rozsahu  a bezvýhradne s ním 

súhlasia a na znak súhlasu ju podpisujú. 

3. Prílohou č. 1 k zmluve je cenník  Poskytovateľa pohrebnej služby. 

4. Ostatné práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú touto zmluvou upravené, sa riadia 

príslušnými ustanoveniami Obchodného a Občianskeho zákonníka. 

 

 

 

V Hrnčiarovciach nad Parnou,  dňa .......8.12.2021..................... 

 

 

 

 

 

       RIGSTAV, spol.s.r.o 

Mgr. Marcel Škorec, starosta    Štefánikova 9, 917 01 Trnava 

       IČO: 43898939 
       Prevádzka : Kamenná cesta 1, 917 08 Trnava 

        

Objednávateľ                     Prevádzkovateľ pohrebnej služby 


