
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI 
Uzatvorená podľa  § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších 

predpisov 

 

 

 

Čl. I. 

Zmluvné strany 

 

1. Mesto Levice 

Zastúpené : RNDr. Jánom Krtíkom,  primátorom mesta 

IČO: 00307203 

bank. spojenie: Prima banka  Slovensko  a.s.  

číslo účtu: 4220282802/3100  

IBAN: SK4731000000004220282802 

(zmluvná strana 1) 

 

a 

 

Levický okrášľovací spolok 

Sídlo: Kasárenská ul. 6, 93401 Levice 

IČO: 42427479 

(zmluvná strana 2) 

 

 

      Čl. II. 

Predmet zmluvy 

 

Predmetom tejto zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán v súvislosti so 

zabezpečovaním starostlivosti o hrobové miesto pochovaných osobností Mesta Levice na 

pohrebisku v Leviciach.  

 

Čl. III. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

Zmluvná strana 1 umožní zmluvnej strane 2 starostlivosť o hrobové miesto číslo RK2/298, 

typ desaťhrob na cintoríne v Leviciach evidovaného v Zozname pamätných hrobových miest 

osobností mesta Levice. 

Zmluvná strana 2 zabezpečí starostlivosť o hrobové miesto v súlade s § 5 Všeobecne 

záväzného nariadenia mesta Prevádzkový poriadok pohrebísk (ďalej VZN ). 

Starostlivosť bude pozostávať najmä: 

• z výsadby a údržby zelene na hrobovom mieste  

• z čistenia náhrobného kameňa, pomníka 

• z udržiavania čistoty na hrobovom mieste a v jeho okolí 

Stavebné a kamenárske práce na hrobovom mieste je možné vykonávať len po odsúhlasení 

týchto prác  prevádzkovateľom pohrebiska. 

 

 



 

Čl. IV 

Ukončenie trvania zmluvy 

 

Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. 

Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva môže byť ukončená z nasledujúcich dôvodov: 

• na základe písomnej dohody zmluvných strán 

• na základe odstúpenia zmluvnej strany  

• ak sa k nájmu hrobového miesta prihlási príbuzný zosnulého uloženého v hrobovom 

mieste. 

 

Čl. V 

Záverečné ustanovenia 

 

Vzťahy osobitne neupravené touto zmluvou sa spravujú príslušnými ustanoveniami 

Občianskeho zákonníka a súvisiacimi právnymi predpismi.  

Akákoľvek zmena zmluvy sa vyžaduje formou písomného dodatku. 

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnení.  

Zmluvné strany vyhlasujú, že sa oboznámili s jej obsahom a na znak súhlasu túto zmluvu 

podpisujú.  

Táto zmluva je vypracovaná v troch rovnopisoch, z toho jeden obdrží zmluvná strana 2  a dva   

Mesto Levice  

 

 

 

V Leviciach dňa 04.10.2022 

 

 

 

 

 

 

  

      RNDr. Ján Krtík vr.    Jozef Kubovič vr.  

primátor mesta      Levický okrášľovací spolok  

       


