
Zmluva o zapožičiavaní chladiacich boxov na mestských cintorínoch 
 

 

 

Prenajímateľ:  Mesto Púchov,  Štefánikova 821/21, 020 18 Púchov 

Bankové spojenie:   VÚB, a.s. Púchov 

číslo účtu:  25226-372/0200, VÚB Púchov   

IČO:    00317 748 

   (ďalej len prenajímateľ) 

zastúpené: Mgr. Mariánom Michalcom, primátorom mesta Púchov  

     

 

Nájomca:  Peter Karumník – Advent, pohrebná služba 

   Ul. Royova 789, 020 01 Púchov. 

Bankové spojenie Tatra Banka a.s. 

Číslo účtu:  2624420053 / 1100 

IČO:   142 62 746 

ŽL:   ŽO-2003/04757/2/2PD 

   č. živn. Registra 308 – 1417 

 

 

I. 

Predmet a účel zmluvy. 

Predmetom tejto zmluvy, je využívanie chladiacich boxov nachádzajúcich sa na mestských 

cintorínov Puchov a Horné Kočkovce pre pohrebnú službu Advent.. 
 

II. 

Povinnosti nájomcu 

1.  Nájomca je povinný každý dovoz zosnulej osoby nahlásiť správcovi mestských 

cintorínov 

2.  Nájomca je zodpovedný za uloženie zosnulej osoby do chladiaceho boxu a vykonať „úkony 

k zabezpečeniu chladiarenských boxov v duchu zásad o správe cintorína. 

3.  Nájomca vykoná vyúčtovanie s organizátorom pohrebu zosnulej osoby za použitie 

chladiarenských boxov 

4.  Nájomca ručí za škody , ktoré spôsobí počas svojej prítomnosti, alebo svojou 

nedbanlivosťou. 

III. 

Povinnosti prenajímateľa 
Prenajímateľ je povinný vytvoriť všetky podmienky pre uloženie zosnulej osoby do chladiaceho 

boxu. 

 

IV. 

Cena za prepožičanie chladiaceho boxu. 
 

Cena za poskytnutú službu je stanovená dohodou vo výške:   

 

od 1. januára 2012  do 31. decembra 2012   13,27,- € / pohreb vrátane DPH 
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V. 

Platobný styk 
Nájomca uhradí dohodnutú celkovú sumu mesačne za použitie mraziaceho boxu podľa 

skutočných hodín vzájomne odsúhlasených na konci daného mesiaca nájomcom aj 

prenajímateľom. 

 

VI . 

Termín platnosti zmluvy 
Táto zmluva je platná od  l. januára 2012 do 31. decembra 2012. 

 

VII. 

Záverečné ustanovenia. 
l. Zmluva je vypracovaná v dvoch vyhotoveniach, po jednom vyhotovení pre každú zmluvnú 

stranu. 

2. Zmluva sa môže rušiť, meniť alebo dopĺňať len vzájomne odsúhlasenými písomnými 

dodatkami. 

3. Všetky ďalšie právne vzťahy medzi nájomcom a prenajímateľom, ktoré nie sú upravené 

v tejto zmluve, ale s ňou priamo súvisia alebo znej vyplývajú, sa budú riadiť všeobecne 

platnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. 

 

V Púchove dňa : 1. decembra  2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.............................................................  ............................................................. 

 

       za nájomcu         za prenajímateľa 

          Peter Karumník – Advent              Mgr. Marián Michalec 

primátor mesta  Púchov 

 

 

 

 


