
T E C H N I C K É  S L U Ž B Y  M E S T A  T R E B I Š O V
Stavebná 2

075 01 Trebišov
§
f

ZMLUVA č. obPO/2018/01/022 O POSKYTNUTÍ SLUŽBY (VYKONANIE POHREBU]
Cenník v zmysle VZN mesta Trebišov č.84/2008 doplnený dodatkom MsZ v Trebišove č.3 zo dňa 26.6 .2013  uznesením č.60/2013 platný od 15.7.2013

Meno zomrelého: 

Dátum narodenia:

Oľga Wurschnerová Dátum úmrtia:

*
Pohreb bude dňa: 31. januára 2018 O 12.30 hod.

Číslo sekcie: S10/R5/HM139 Obrad: evanjelický a.v. Forma úhrady: hotovosť

Dátum objednávania: 29. januára 2018 Objednávateľ: Mgr. Oľga Wurschnerová

poskytovateľ: 
TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA TREBIŠOV 

Stavebná 2 
075 01 Trebišov

IČO: 00188433, DIČ: 2020749951 
v zastúpení: Michal DAVALA, riaditeľ TS

uzavreli túto zmluvu o poskytnutí služby:

1-
Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť objednávateľovi jednorazovú službu -  vykonanie pohrebu, spočívajúcu vo 

výbere hrobového miesta, vo vykopaní hrobu, prípadne výrobe panelov hrobky a osadenia hrobky panelmi ak je to 
požadované a v zabezpečení cintorínskych a pohrebných služieb v zmysle cenníka VZN mesta Trebišov č.84,/2008 
doplneného dodatkom MsZ v Trebišove zo dňa 26.6.2013 uznesením č.60/2013 platného od 15.7.2013.

2.
Poskytovateľ má právo k svojej činnosti súvisiacej s plnením tejto zmluvy prizvať aj ďalšie osoby, ak to k splneniu 
predmetu zmluvy bude potrebné.

3.
Objednávateľ je povinný poskytovateľovi za poskytnutie služby zaplatiť odmenu v zmysle cenníka VZN mesta 

Trebišov Č.84./2008 doplneného dodatkom MsZ v Trebišove zo dňa 26.6.2013 uznesením č.60/2013 platného od
15.7.2013 vo výške uvedenej vo faktúre vystavenej za realizáciu poskytnutých služieb.
Odmena je splatná v deň poskytnutia služby a bude poskytovateľovi vyplatená v hotovosti, poštovou poukážkou 
alebo prevodom z účtu.

4.
Objednávateľ môže kedykoľvek od zmluvy odstúpiť. V tom prípade nahradí poskytovateľovi všetky náklady a 

ujmy, ktoré preukázateľne vznikli poskytovateľovi v súvislosti s plnením predmetu zmluvy, v prípade že im 
poskytovateľ nemohol zabrániť. Tým nie je dotknutý nárok na uplatnenie práv objednávateľa vyplývajúcich z 
omeškania, nesplnenia alebo nedostatočného splnenia predmetu zmluvy poskytovateľom.

5.
Zmluvné strany -  poskytovateľ aj objednávateľ prehlasujú, že obsahu tejto zmluvy porozumeli a na znak súhlasu 
s jej obsahom ju podpísali. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana dostane 
jeden rovnopis.

POSKYTOVATEĽ:
Technické služby mesta TREBIŠqy^Q fosjieké SllSŽbV 

Stavebná 2, 075 01 TREBIŠOV _  ̂. , y
Prevádzka a správa cintorínov S  ,,, , ,

ul Komenského 1881/14 *  f’'v ® ^  /
075 01 TREBIŠOV sprava cin torín ov/

Vedúci služieb: Ľubomír ŠTEFANKO / / < >
Zmluvu vypracoval/a (29.1.201814:08): Anna PODSKOČOVÁ <y £

OBJEDNÁVATEĽ:

v Trebišove: 29. januára 2018

ta Bankové spojenie: OTP Trebišov*:*č. ú.: 6267726/5200*>email: cint.orintrebisov@gmail.com *056/6763 797*>mobil: 00918 976 628 00917 088 164 cs

mailto:cint.orintrebisov@gmail.com

