
Zmluva č. KRPZ-KE-E03-14-6 /2011

o poskytovaní služieb prepravy I'udských pozostatkov a ostatkov na súdnu pitvu
uzatvorenej v súlade s ustanovením § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka
č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

čl. l.

Zmluvné strany

Objednávatel'
Názov a sídlo

Krajské riadite/'stvo Policajného zboru v Košiciach
: Kuzmányho č.8, 04102 Košice

Zastúpený : pplk. JUDr. Jana Baranová
Riaditel' KR PZ v Košiciach

: Štátna pokladnica
Košice

: 7000173173/8180
: 00735868
: 2020966255

Bankové spojenie

Číslo účtu
IČO
DIČ

(ďalej len objednávatel' )

Prevádzkovatel'
Sídlo

: RUBIKON M&L s.r.o.
: 072 33 Fekišovce 2

Zastúpený : MUDr. Milan Botka

Bankové spojenie : VÚB Michalovce

Číslo účtu
IČO
DIČ
IČ DPH:
Zapísaný

: 2553347054/0200
: 44554460

2022737332
SK2022737332

: V obchodnom registri Okresného súdu
Košice 1
Oddiel SRO, vložka č. 22965N

( ďalej len prevádzkovatel')
čl. II.

Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je záväzok prevádzkovatel'a zabezpečiť v stanovenom čase
v spádovej oblasti okresu Michalovce a Sobrance prepravu I'udských pozostatkov
a ostatkov z miesta úmrtia v okresoch Michalovce a Sobrance na miesto vykonania súdnej
pitvy a to v prípade, ak vyšetrovatel' Odboru kriminálnej polície Okresného riaditel'stva
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Policajného zboru v Michalovciach vydá uznesenie o pribratí znalcov podl'a par. 142
Trestného poriadku a objednávatel' sa zaväzuje za vykonanú službu zaplatiť dohodnutú
odmenu.

čl. III.

Platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli na týchto platobných podmienkach:
bez DPH / s DPH

1. Nakladanie rakvy a vykladanie pred PAO cez
víkend a vo sviatok 0,85 € / 1,02 €

2. Nakladanie rakvy a vykladanie pred PAO v bežný
pracovný deň 0,50 € / 0,60 €

3. Cena za kilometrovné v meste I km jazdy: 0,50 € / 0,60 €

4. Cena za kilometrovné mimo mesta I km jazdy 0,45 € / 0,54 €

5. Manipulačný poplatok l. stupeň 5,-- € / 6,- €

6. Manipulačný poplatok II. stupeň 8,50 € / 10,20 €
7. Čakacia doba vodiča a závozníka

za každých začatých 15 min.lhod 0,50 € / 0,60 €

8. Čakacia doba vodiča a závozníka v dňoch prac. vol'na
a po prac. dobe za každých začatých 15 min.lhod 0,85 € / 1,02 €

9. Použitie jednorazového patologického vaku 10,-- € / 12,- €

Celková predpokladaná cena za celý predmet zmluvy počas jej trvania je maximálne
7.176,-€, slovom: sedemtisícjednostosedemdesiatšesť eur vrátane 20 % DPH.

Účtované sumy za prevoz I'udských pozostatkov a I'udských ostatkov budú uhrádzané
bankovým prevodom z čísla účtu objednávatel'a na číslo účtu poskytovatel'a, na základe
faktúry vystavenej a odoslanej prevádzkovatel'om. Faktúra bude vystavená na základe
telefonickej objednávky vyšetrovatel'a Odboru kriminálnej polície Okresného riaditel'stva
Policajného zboru v Michalovciach, ktorý súdnu pitvu nariadi a odoslaná bude až po
uskutočnenom prevoze z miesta úmrtia späť na Patologicko-anatomické oddelenie
v Michalovciach.
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Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávatel'ovi. Objednávatel' si
vyhradzuje právo pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá je
nesprávna alebo neúplná. Prevádzkovatel' je povinný faktúru opraviť alebo vyhotoviť
novú. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť lehota splatnosti, táto začína plynúť
znovu odo dňa doručenia novej alebo opravenej faktúry. Zálohové platby ani platba
vopred sa neumožňuje.

čl. IV.

Povinnosti dodávatel'a

Prevádzkovatel' sa zaväzuje počas prepravy I'udských pozostatkov a I'udských
ostatkov urobiť všetky opatrenia na to, aby pri ich prevoze alebo pri ich uložení do
chladiaceho boxu prevádzkovatel'a nedošlo k ich manipulácií nepovolanou osobou
a potom po obdržaní uznesenia o pribratí znalcov odvezená na súdnu pitvu, kde bude
prevzatá kompetentnými osobami s kompletnou dokumentáciou. Služba v nepretržitej
prevádzke t.j. 24 hodín denne.

Prevádzkovate l' je povinný pri plnení predmetu zmluvy dodržiavať všetky ustanovenia
zákona Č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve a o zmene zákona a doplnení Č. 455/1991 Zb.
o živnostenskom podnikaní ( živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

čl. V.

Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvomi zmluvnými stranami
a účinnosť dňom nasledujúcom po dni zverejnenia.

čl. VI.

Ukončenie zmluvného vzťahu medzi zmluvnými stranami je možné

al vzájomnou písomnou dohodou

bl písomnou výpoveďou bez uvedenia dôvodu, pričom výpovedná lehota je jednomesačná
a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po dni doručenia
výpovede.

Každá zo zmluvných strán je oprávnená odstúpiť od zmluvy pri podstatnom porušení
zmluvných povinnosti druhou stranou. Ide o ustanovenia v čl. II, III, IV tejto zmluvy.

Zmluvu je možné meniť alebo doplňat' len vo forme písomného dodatku, ktorý sa stane
neoddelitel'nou súčasťou tejto zmluvy.

Práva a povinnosti účastníkov neupravené touto zmluvou sa riadia Obchodným
zákonníkom a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v SR.

Účastníci zhodne deklarujú ich záujem o predchádzanie vzniku nejasnosti, prehlasujú,
že využijú všetky možnosti urovnania sporov medzi nimi.
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Zmluvné strany prehlasujú, že si dohodu riadne prečítali, s jej obsahom bez výhrad
súhlasia, na znak čoho ju vlastnoručne podpisujú.

čl. VII.

Záverečné ustanovenia

Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, do 31.12.2012. Zmluva je vyhotovená v štyroch
rovnopisoch, z ktorých ma každý platnosť originálu. Každá zo zmluvných strán obdrží po
dva rovnopisy.

o Z • OZ. 2011 O Z OZ 2011
V Košiciach, dňé;l............................... V Michalovciach, dňa .' : .

.....!k?'LI:JH /l."·11st"3P<\~H.~ ,~N~~~~"~:r~o.
/1 l!' 2· ~ Zapis v Obcncd. reg. Okr. súdu Ko ice I

':(.. !]. , , Oddiel Sro. vložka 22965/V
za objednávatel'a za prevadzkovalthlta4~e44Go,10 01'% 3KUl~ i7B~

pplk. JUDr. Jana Baranová
riaditel'ka

Krajského riaditel'stva PZ v Košiciach

MUDr. Milan Botka

Rubikon M&L s.r.o.
Mi ch a lov c e
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