
ZMLUVA č. KRPZ-KE-E03-14-007/2011
-rt O POSKYTOVANí SLUŽIEB PREPRAVY ĽUDSKÝCH POZOSTATKOV

A OSTATKOV NA SÚDNU PITVU

uzatvorená v súlade s § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení
neskorších predpisov

Objed návatel':

V zastúpení:

IČO:
DIČ:
Bankové spoj.:
Číslo účtu:

Poskytovatel':

V zastúpení:

Bankové spoj.:
IČO:
IČDPH:
Číslo účtu:
Zapísaný:

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach
Kuzmányho 8
041 02 Košice

pplk. JUDr. Jana Baranová - riaditeľka KR PZ v Košiciach

735868
2020966255
Štátna pokladnica
7000173173/8180

(ďalej len objednávateľ)

a

Mgr. Katarína Molčanová - IRIS
Akademika Hronca č. 2
048 O1 Rožňava

Mgr. Katarína Molčanová

Slovenská sporiteľňa pobočka Rožňava
33006814
1020675040
99654863/0900
Obvodný úrad v Rožňave, číslo živnostenského registra: 808-619

(ďalej len poskytovatel')

Čl. l. -
Predmetom tejto zmluvy je záväzok poskytovateľa zabezpečiť v stanovenom

čase v spádovej oblasti okresu Rožňava prepravu I'udských pozostatkov a ostatkov
z miesta úmrtia na súdnu pitvu, a to v prípade, ak vyšetrovateľ Odboru kriminálnej
polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Rožňave, alebo povereným
príslušníkom Policajného zboru Okresného riaditeľstva Policajného Zboru v
Rožňave vydá uznesenie o pribratí znalcov podľa § 142 Trestného poriadku
a objednávateľ sa zaväzuje za vykonanú službu zaplatiť dohodnutú odmenu.



Čl. II.
1. Cena za poskytované služby bola určená dohodou zmluvných strán v súlade
so zákonom Č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov nasledovne:

bez DPH s DPH
Prevoz ľudských pozostatkov, ostatkov 1 - 199 km 0,50 € 0,60 €
Prevoz ľudských pozostatkov, ostatkov nad 200 km 0,42€ 0,50€
čakacia doba mimo mesta za každých začatých 15 min. O,OO€ O,OO€
čakacia doba v meste Rožňava za každých začatých 15 min. O,OO€ O,OO€
čakacie doba mimo pracovnej doby v dňoch pracovného voľna a pokoja
za každých začatých 15 min. O,OO€ O,OO€
použitie lehátka, dezinfekčnej vane (1 deň) 2,79€ 3,32€
manipulácia s ľudskými pozostatkami a ostatkami pri obhliadke
:policajným technikom 1x O,OO€ O,OO€
Ipoužitie chladiarenského zariadenia (24 hod.) 5,58€ 6,64€
I použitie mraziarenského zariadenia (24hod.) 5,58€ 6,64€
liednorázovv hygienický vak O,OO€ O,OO€
transport 100 m O,OO€ O,OO€
ďalších 100 m vždy O,OO€ O,OO€
1-4 poschodie O,OO€ 0,00 €
5-8 poschodie O,OO€ O,OO€
9-13 poschodie O,OO€ O,OO€

2. Predpokladaná hodnota zmluvy počas jej trvania je max. 7 176 € vrátane 20 %
DPH.

vyššie stanovené sumy sú uvedené s DPH /20%/

3. účtované sumy za prevoz I'udských pozostatkov a ostatkov na oddelenie
súdneho lekárstva budú uhrádzané na základe faktúry vystavenej a odoslanej
poskytovatel'om. 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. Poskytovatel' 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

5. faktúra bude vystavená na základe telefonickej objednávky vyšetrovatel'a,
resp. povereného policajta, ktorý súdnu pitvu nariadi a odoslaná bude až po
uskutočnenom prevoze z miesta úmrtia na oddelenie súdneho lekárstva a späť

4. faktúra musí mať všetky náležitosti daňového dokladu

Čl.lll.

Povinnosti poskytovateľa:

1. poskytovatel' sa zaväzuje, že počas prepravy I'udských pozostatkov a ostatkov
urobiť všetky opatrenia na to, aby pri ich prevoze alebo pri ich uložení do
chladiarenského boxu poskytovatel'a nedošlo k ich manipulácií nepovolanou
osobou,



5. poskytovatel' bude službu poskytovať v nepretržitej prevádzke t.j. 24 hod. denne
na telefónnom čísle: mobil: 0908 042 778, v pracovnej dobe v čase od 7,00 do
16,30hod.: pevná linka: 058/7324539.

2. poskytovatel' je povinný pri plnení predmetu tejto zmluvy dodržiavať všetky
ustanovenia zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve, pričom I'udské pozostatky
a ostatky musia byť počas celej prepravy uložené do transportného vaku alebo
transportnej rakvy, prípadne konečnej rakvy,

3. I'udské pozostatky a ostatky musia byť prepravované dôstojne, v polohe na chrbte,
pokial' tomu nebránia iné skutočnosti. Každá preprava musí byť uskutočnená
individuálne. Je neprípustné, aby v jednom transportnom vaku, prípadne rakve boli
uložené I'udské pozostatky a ostatky viacerých osôb alebo časti tiel viacerých
mŕtvych,

4. I'udské pozostatky a ostatky budú z miesta úmrtia dovezená do chladiaceho boxu
na ústave súdneho lekárstva alebo do chladiaceho boxu poskytovatel'a a potom
po obdržaní uznesenia o pribratí znalcov odvezené na súdnu pitvu, kde budú
prevzaté kompetentnými osobami s kompletnou dokumentáciou,

ČI.V.

Čl. IV.

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

1. Ukončenie zmluvného vzťahu medzi zmluvnými stranami je možné
a) vzájomnou písomnou dohodou
b) písomnou výpoveďou bez uvedenia dôvodu, pričom výpovedná lehota je
jednomesačná a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho
po dni doručenia výpovede

c) každá zo zmluvných strán je oprávnená odstúpiť od zmluvy pri podstatnom
porušení zmluvných povinností druhou stranou. Za podstatné porušenie
zmluvných povinností sa považuje porušenie ustanovenia v čl. l, II a III tejto
zmluvy

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

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

4. Zmluvné strany zhodne deklarujú ich záujem o predchádzanie vzniku nejasností,
prehlasujú, že využijú všetky možnosti urovnania sporov medzi nimi.

5. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, s jej obsahom bez výhrad
súhlasia, na znak čoho ju vlastnoručne podpisujú.



Riaditel'ka
Krajského riaditel'stva policajného zbor,~o\\elstvoP<

Košiciach ~'J\! 13 ~
/ 3L~J .c:>:

,

JRIS
Mgr. Katarma MDLfANOVÁ .IRtS
S48 01 R1!žňava, Akademika Hroncal

_ '~O: 33 006 814
'Q llPN: aK'. 020675040

-

ČI.VI.

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú odo dňa podpísania obidvoma zmluvnými
stranami do 31.12.2012.

2. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých má každý platnosť
originálu. Každá zo zmluvných strán obdrží po dva rovnopisy.

3. Zmluvné strany berú na vedomie povinnosť zverejniť túto zmluvu na základe
zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa doplňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky
zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a doplňajú niektoré
zákony a udel'ujú súhlas na jej zverejnenie v celom rozsahu.

V Košiciach dňa 02,02,2011 V Rožňave dňa n 2 ,02, 2011

pplk. JUDr. Jana Baranová Mgr. Katarína Molčanová


