
Dodatok č. 2

k zmluve o prevádzkovaní pohrebiska a domu  smútku 
z 23.11.2007

LK COMPANY v. o. s., pohrebná služba – prevádzkovateľ pohrebiska, so sídlom
Nad Plážou 23, 974 00  Banská Bystrica
IČO 31610048
DIČ SK 2020461124

(ďalej len „prevádzkovateľ pohrebnej služby“)

a

Obec Selce  
zastúpená starostkou obce, Boženou Zázrivcovou
IČO: 00313807
DIČ 2021121410

uzatvorili dňa  01.04.2015 podľa § 51 Občianskeho zákonníka a podľa § 117 ods. 2 zákona 
č.  131/2010 Z.  z.  o pohrebníctve  (ďalej  len  „zákon o pohrebníctve“)  tento  dodatok   č.  2 
k zmluve o prevádzkovaní pohrebiska a domu smútku z 23.11.2007

     Zmluvné strany na základe vzájomnej dohody:

1.  menia článok I. a článok IV. písmeno a), d) e), m), ktoré znejú:

„I.
Zmluvné strany

LK Silencia, s.r.o.  – prevádzkovateľ pohrebiska, 
Sídlo: Vajanského námestie 206/12, 974 01  Banská Bystrica
Zastúpená konateľom Ivanom Fontánim
IČO: 46859306
IČ DPH: SK2023614274

(ďalej len „prevádzkovateľ pohrebnej služby“)

a



Obec Selce
Sídlo: Selčianska cesta č. 132, 976 11 Selce
zastúpená Jánom Kupcom, starostom obce
IČO: 00313807
DIČ: 2021121410

IV.
Predmet zmluvy

Prevádzkovateľ pohrebnej služby sa zaväzuje:

a) prevádzkovať  pohrebné  služby  na  pohrebisku  obce  Selce  podľa  zákona 
o pohrebníctve.

      d)   plniť povinnosti prevádzkovateľa podľa § 8 ods. 4 zákona  o pohrebníctve: 
-  prevziať ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky, ak sú splnené  podmienky uvedené v 

§ 8 ods. 4 písm. a) a b) zákona o pohrebníctve,
- prevádzkovať pohrebisko v súlade so schváleným prevádzkovým poriadkom pohrebiska,
- umožniť prítomnosť obstarávateľa pohrebu a blízkych osôb pri konečnom uzavretí rakvy 

pred pochovaním,
- zdržať  sa  v styku  s pozostalými  necitlivého  správania  a pri  smútočných  obradoch 

umožniť účasť cirkví a iných osôb v súlade s prejavenou vôľou obstarávateľa pohrebu,
    e)  ukladať ľudské pozostatky a exhumovať ľudské ostatky podľa § 19 zákona                 

o pohrebníctve,
     m) finančné vysporiadanie elektrickej energie v Dome smútku v Selciach je v paušálnej   
           výške 99,50 € ročne.“    Ostatné písmená čl. IV. zostávajú nezmenené.

     Ostatné ustanovenia zmluvy o prevádzkovaní pohrebiska a domu smútku z 23.11.2007 
zostávajú nezmenené.

     Zmluvné strany vyhlasujú, že svoju vôľu v tomto dodatku prejavili  slobodne a vážne, 
určite a zrozumiteľne, s jeho obsahom po prečítaní súhlasia a na znak súhlasu ho vlastnoručne 
podpisujú. 

     Tento dodatok nadobúda platnosť podpisom obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.

 
    Tento dodatok sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana obdrží 
dva rovnopisy.



     V Selciach ,       

...........................................                                                               ............................................
           Ján Kupec                                                                                   LK Silencia, s.r.o.  –   
            starosta obce                       prevádzkovateľ pohrebiska


