
ZMLUVA
o prevádzkovaní pohrebísk v meste Senica

uzatvorená podľa zákona číslo 131/2010 Z.z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov 
medzi zmluvnými stranami s nasledovným obsahom:

Článok I.
ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ: mesto Senica
štatutárny orgán: Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor
sídlo: Štefánikova 1408/56, 905 25 Senica
IČO: 00 309974
D IČ:2021039845
IČ PDH: nie je platca DPH
osoba oprávnená na rokovanie
vo veciach zmluvných: JUDr. Gabriela Olejárová
vo veciach technických: Bc. Roderika Petráková
bankové spojenie: Príma banka Slovensko,a.s.
číslo účtu: SK78 5600 0000 0092 0051 6002
(ďalej len „objednávateľ“)

Poskytovateľ: Sociálny podnik mesta Senica, s.r.o.
štatutárny orgán: Ing. Nora Černáčková, konateľka
sídlo: Štefánikova 1318/69A, 905 01 Senica
IČO: 53478495
D IČ :2121384705
IČ DPH: nie je platca DPH
osoba oprávnená na rokovanie:
vo veciach zmluvných: Ing. Nora Černáčková
vo veciach technických: Ing. Nora Černáčková
Obchodný register Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro,
vložka číslo: 48142/T
názov banky:
číslo účtu:
(ďalej len „poskytovateľ“ alebo „ správca pohrebiska“)

Článok II.
ÚVODNÉ USTANOVENIA

1. Objednávateľ má v zmysle zákona č.131/2010 Z.z. o pohrebníctve v znení neskorších 
predpisov vo svojich katastrálnych územiach zriadené tieto pohrebiská:
pohrebisko na ul. Brezová v Senici s domom smútku so súp. číslom 872 s chladiacim 
zariadením,
pohrebisko v mestskej časti Kunov s domom smútku so súp. číslom 201 bez chladiaceho 
zariadenia,
pohrebisko v mestskej časti Čáčov s domom smútku so súp. číslom 5206 bez chladiaceho 
zariadenia.
Údržba a správa obecného pohrebiska je povinnosťou obce v zmysle §4 ods.2 písm. f) 
zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení.

2. Poskytovateľ je spoločnosť, ktorej jediným spoločníkom je mesto Senica a počnúc dňom 
01.01.2022 nadobudne živnostenské oprávnenie na prevádzkovanie pohrebiska.
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3. Účelom tejto zmluvy je zabezpečiť riadnu starostlivosť o majetok vo vlastníctve 
objednávateľa a poskytovať verejnosti kvalitné služby v súlade so zákonom o pohrebníctve 
a Všeobecne záväzným nariadením mesta Senica o pohrebiskách a schválení 
prevádzkového poriadku pohrebísk na území mesta Senica za efektívne vynaložené náklady.

4. Na zmluvný vzťah sa vzťahuje ustanovenie §1 odst. 4 zákona č. 343/2015 Z. z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Článok III. 
PREDMET ZMLUVY

1. Predmetom tejto zmluvy je prevádzkovanie pohrebísk v meste Senica podľa § 17 zákona
č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v znení zákona NR SR č. 398/2019 Z. z., ktorým sa mení a 
dopĺňa zákon č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 
o pohrebníctve a zabezpečenie cintorínskych služieb, ktoré sú uvedené v nasledujúcich 
ustanoveniach tohto článku.

2. Poskytovateľ sa zaväzuje pre objednávateľa zabezpečiť na pohrebiskách v meste Senica 
nasledovné činnosti:

a) kontrola a udržiavanie celkovej čistoty na pohrebiskách a v okolí stojiska pre kontajnery, 
údržba spevnených plôch, komunikácií a chodníkov na pohrebiskách, očista od popadaných 
konárov, lístia a iných nečistôt vrátane ekologickej likvidácie,

b) zabezpečenie dohľadu nad vývozom odpadu a poskytovanie súčinnosti spoločnosti 
vyvážajúcej odpad a pravidelné vyprázdňovanie malých odpadových košov,

c) kosenie a hrabanie trávnatých plôch na pohrebiskách vrátane likvidácie pokosenej trávy 
a vyčistenia pokoseného priestoru -  4 krát za rok a podľa potreby,

d) hrabanie opadaného lístia -  jarná a jesenná očista, vrátane likvidácie odpadu z údržby 
zelene -  2 krát za rok a podľa potreby,

e) odburinenie dlažby na spevnených plochách a chodníkoch na pohrebiskách vrátane 
likvidácie -  2 krát za rok,

í) odhŕňanie a odvoz snehu zo spevnených plôch a chodníkov, prípadne posyp štrkovým, 
inertným materiálom s umiestnením snehu na priestor mimo chodníkov -  podľa potreby,

g) údržba, orezávanie suchých konárov stromov živých plotov, vrátane likvidácie ,
ch) údržba a opravu odberných miest na vodu, vodovodných rozvodov, čistenie odtokov,
h) starostlivosť o opustené a dlhodobo zanedbané hrobové miesta, ktorých nájomca nie je 

známy, predovšetkým vykášanie náletových drevín a vysokej trávy, odburinenie,
j) sprístupňovať zverené pohrebiská verejnosti v súlade s prevádzkovým poriadkom pohrebísk, 

podľa potreby sprístupňovať pohrebiská pre motorové vozidlá pohrebných spoločností a iné 
motorové vozidlá s oprávnením vstupu do priestorov pohrebísk, 

k) zabezpečiť plynulú dennú starostlivosť o prevádzku domu smútku na ul. Brezová v Senici 
a prítomnosť správcu počas pracovných dní v prevádzkovom čase a v prípade pohrebu 
počas soboty, nedele alebo sviatku podľa dohody s pohrebnou službou alebo 
s objednávateľom,

1) vykonávať kontrolu domov smútku v Kunove a Cáčove aspoň raz za mesiac, 
m) zabezpečovať vývoz žumpy v domoch smútku v Kunove a v Čáčove podľa potreby, 
n) udržiavať komplexnú čistotu a poriadok domov smútku ( vrátane umývania okien -  2x 

ročne a zabezpečovať vybavenie toaliet, mydlom, toaletným papierom a servítkami na 
utieranie rúk),

o) vykonávanie pravidelnej dezinfekcie /vrátane deratizácie/ vnútorných priestorov domov 
smútku v zmysle platnej legislatívy, 

p) vykonávať bežnú údržbu zariadení domov smútku a vykonávať bežné opravy, 
r) zabezpečovať prostredníctvom oprávnených osôb starostlivosť o ozvučovaciu techniku 

a obrazovku v obradnej sieni, 
s) zabezpečovať prostredníctvom oprávnených osôb pravidelné potrebné revízie zdvíhacích 

zariadení (výťah) a zariadení protipožiarnej bezpečnosti (hasiace prístroje, hydranty),
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vykurovacích zariadení (vykurovacie kotly, komíny) a elektrických zariadení (rozvádzače, 
vykurovacie telesá) v domoch smútku v zmysle platnej legislatívy, 

t) viesť evidenciu obradov a v súlade s platným cenníkom služieb poskytovaných na 
pohrebisku podľa príslušného platného všeobecne záväzného nariadenia mesta Senica, 
zabezpečiť výber poplatkov za služby poskytované na pohrebisku a spracovávať prehľad o 
vybratých platbách za príslušný kalendárny mesiac (za použitie obradnej siene a ďalšieho 
vybavenia v dome smútku), predložiť do 10 dní po uplynutí príslušného kalendárneho 
mesiaca objednávateľovi, 

u) zabezpečovať správne vytýčenie nového prenajatého hrobu pred výkopom hrobovej jamy, 
pri prenajatých hroboch zodpovedať za jednoznačné určenie správneho hrobu (hrobárovi), 
do ktorého bude zosnulá osoba pochovaná, 

v) zabezpečovať prostredníctvom oprávnených osôb vykopanie hrobu a zasypanie hrobu, 
vykonávanie exhumácie v spolupráci s pohrebnými službami v zmysle príslušných 
ustanovení zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov a 
zabezpečovať fotodokumentáciu, ktorá potvrdí splnenie požiadaviek na hrob podľa 
príslušných ustanovení zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v znení neskorších 
predpisov pred uskutočnením pochovania do hrobu a zasypania hrobu za účelom jej 
uchovania na dobu určenú platnou legislatívou. Na fotke alebo sérii fotografií musí byť 
zdokumentované hrobové miesto pred výkopom jamy, musí byť zdokumentovaná vykopaná 
hrobová jama - celá jama aj s meradlom (aby bol čitateľný údaj hĺbky výkopu na meradle) a 
vykopaná jama musí byť zdokumentovaná aj na fotke v zábere so susediacimi hrobmi. Po 
pochovaní a zasypaní hrobovej jamy vyhotoviť fotografiu hrobu, 

w) kontrolovať a usmerňovať vstup kamenárov a osôb vykonávajúcich práce na hrobových 
miestach na pohrebisko, kontrolovať rozsah vykonávaných prác a dodržiavanie podmienok 
vydaných v platnom povolení pred, počas a po ukončení úpravy hrobového miest, 

x) spolupracovať s pohrebnými službami pri vykonávaní ich činností v domoch smútku a na 
pohrebiskách a poskytovať súčinnosť pohrebným službám pri príprave a počas priebehu 
smútočných obradov, zabezpečovať smútočné úpravy obradnej siene a ozvučenie 
priestorov počas obradu, 

y) uzatvoriť s dodávateľmi médií zmluvy na odber elektrickej energie, plynu a vody pre 
každý dom smútku,

z) zabezpečovať iné resp. ďalšie nešpecifikované činnosti vzniknuté v priebehu správy domov 
smútku a na pohrebiskách.

3. Zmluvné strany berú na vedomie, že vykonanie uvedeného rozsahu činností poskytovateľom 
v príslušnom roku závisí od klimatických podmienok v priebehu príslušného roka, od čoho 
závisí aj skutočný rozsah vykonaných činností v príslušnom roku zo strany poskytovateľa.

4. Poskytovateľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa aj iné činnosti ako sú vymedzené 
v 3. bode článku tejto zmluvy a súvisiace s údržbou pohrebiska a to na základe 
objednávky vo forme e-mailu od objednávateľa doručenej na e-mailovú adresu 
poskytovateľa, v ktorej objednávateľ zároveň určí termín vykonania požadovaných činností, 
a to nie kratší ako 2 pracovné dni, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
Poskytovateľ je povinný nahlásiť objednávateľovi potrebu výrubu, alebo väčšieho orezania 
drevín ohrozujúcich bezpečnosť návštevníkov pohrebiska alebo ohrozujúcich príslušenstvo 
hrobových miest, a to bezodkladne najneskôr do 2 pracovných dní odo dňa zistenia takejto 
skutočnosti.

5. Poskytovateľ je povinný nahlásiť objednávateľovi potrebu vykonania opravy v prípade 
zistenia poškodenia väčšieho rozsahu na objekte alebo mobiliári na pohrebisku, verejného 

osvetlenia, oplotenia, vodovodných stojanov, alebo kanalizácie, a to bezodkladne najneskôr 
do 2 pracovných dní odo dňa zistenia takejto skutočnosti.
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6. Poskytovateľ sa zaväzuje v mene objednávateľa uzatvárať nájomné zmluvy na nájom 
hrobových miest a vyberať nájomné v súlade so zákonom č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve 
a Všeobecne záväzným nariadením mesta Senica o pohrebiskách a schválení 
prevádzkového poriadku pohrebísk na území mesta Senica, o týchto činnostiach viesť 
evidenciu v module digitálneho cintorína v mapovom portáli „ mOBEC“, na ktorú má 
licenciu objednávateľ a ktorú je oprávnený používať správca cintorínov v meste Senica.

7. Za účelom vedenia evidencie sa poskytovateľ zaväzuje používať technické vybavenie vo 
vlastníctve objednávateľa.

8. Priestory, ktoré poskytovateľ nepotrebuje na vlastnú činnosť a obradné účely je oprávnený 
dať do užívania subjektu, ktorý prevádzkuje pohrebnú službu a v prípade, ak to priestorové 
možnosti umožnia i iným subjektom, poskytujúcim služby, súvisiace s pohrebiskami.

9. Spolu s nehnuteľnosťami -  domami smútku preberá poskytovateľ do svojej starostlivosti 
hnuteľný majetok, ktorý sa nachádza v priestoroch domov smútku a je špecifikovaný

v prílohe č. 1 tejto zmluvy.

Článok IV. 
PODMIENKY FINANCOVANIA

1. Objednávateľ sa zaväzuje poskytovať poskytovateľovi na úhradu nákladov na prevádzku 
cintorínov finančný príspevok v sume 2 900 € v pravidelných mesačných platbách, ktoré 
poukáže na účet poskytovateľa vždy najneskôr do 7. dňa príslušného kalendárneho 
mesiaca.

2. Vo finančnom príspevku je zahrnutá odmena za výkon činnosti správcu 900 € mesačne.
3. Poskytovateľ je oprávnený použiť na zabezpečenie činnosti z tejto zmluvy aj výnosy, 

ktoré z činnosti obdrží. Za výnosy sa považujú najmä príjem z prenájmu obradnej siene, 
príjem z nájmu za nebytového priestory od pohrebnej služby, príjem za nájom hrobových 
miest a ďalšie poplatky vyberané správcom pohrebiska v súlade s cenníkom.

4. Zmluvné strany sa zaväzujú ročne, vždy do 31.03. nasledujúceho kalendárneho roka 
vyhodnotiť a vzájomne si odsúhlasiť skutočne vynaložené náklady a výnosy v uplynulom 
kalendárnom roku. Vzájomné odsúhlasenie bude formou protokolu podpísaného 
zmluvnými stranami, ktorý bude obsahovať aj spôsob vysporiadania finančných vzťahov 
v prípade, ak ročné náklady poskytovateľa na prevádzkovanie pohrebísk budú prevyšovať 
jeho ročné výnosy a naopak.

5. Za oprávnene vynaložené náklady poskytovateľa sa pokladajú najmä mzdové náklady na 
osobu, zodpovednú za správu pohrebísk, upratovačku, náklady na kopanie hrobov, 
náklady na prevádzku domov smútku a náklady na zabezpečenie čistoty a údržbu 
vonkajších areálov, vyčíslené podľa cenníka prác tohto druhu poskytovateľa.

Článok V. 
DOBA TRVANIA ZMLUVY

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú so 6-mesačnou výpovednou lehotou, ktorá 
začne plynúť 1. dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej 
zmluvnej strane.

2. Túto zmluvu je možné ukončiť :
a) vzájomnou dohodu zmluvných strán,
b) písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zmluvnej strany bez udania dôvodov; 

výpovedná lehota je 6-mesačnáa začne plynúť 1. dňom kalendárneho mesiaca 
nasledujúceho po doručení písomnej výpovede druhej zmluvnej strane,

c) odstúpením od zmluvy v prípade podstatného porušenia povinností niektorou zo 
zmluvných strán. Podmienkou odstúpenia od zmluvy je predchádzajúce upozornenie 
druhej zmluvnej strany na porušenie povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy. 
Upozornenie musí byť písomné a druhej zmluvnej strane musí byť poskytnutá 
primeraná lehota nie kratšia ako 10 dní na zjednanie nápravy. V prípade, ak strana,



ktorá zmluvné podmienky porušila neurobila v stanovenej lehote nápravu, druhá 
zmluvná strana má právo odstúpiť od zmluvy. V prípade odstúpenia od zmluvy sa 
zmluva zrušuje dňom doručenia písomného odstúpenia od zmluvy druhej zmluvnej 
strane.

3. Poskytovateľ je povinný najneskôr v posledný deň zmluvného vzťahu odovzdať 
objednávateľovi areály pohrebísk, vrátane domov smútku a ich zariadenia a všetky 
evidencie, ktoré vykonával s súvislosti s prevádzkovaním pohrebísk.
Vyúčtovanie vykoná poskytovateľ do 15 dní od ukončenia zmluvného vzťahu.

Článok VI.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch 
zmluvných strán. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom 01.01. 2022 po jej 
predchádzajúcom zverejnení na webovom sídle objednávateľa.

2. Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len písomnými dodatkami, podpísanými obidvomi 
zmluvnými stranami.

3. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana obdrží jeden.
4. Zmluvné strany prehlasujú, že táto zmluva bola uzavretá na základe ich pravej a slobodnej 

vôle, vážne, zrozumiteľne, nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok a že si ju 
pred jej podpisom prečítali.

V Senici, dňa:

Objednávateľ: Zhotoviteľ:

mesto Senicá Sociálny podnik mesta Senica, s.r.o.
Ing. Mgr. Martin Džačovský Ing. Nora Čemáčková

primátor riaditeľka
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Mesto Senica Strana: 1
Dátum: 18.11.2021

Zoznam majetku - Dom smútku Senica
Platná m ena EUR

P .č . In v . č ís lo N á z o v  m a je tk u P r a c o v is k o D á t  z a r a d . O b s t . c e n a

i 1663 B E T O N O V E  L A V IČ K Y  - cin torín  SE 17 Dom smutku, Senica (nájom  TS) 27 .12 .2000 108.81

2 1663 B E T O N O V E  L A V IČ K Y  -  cin torín  SE 17 Dom smutku. Senica (nájom TS) 27 .12 .2000 108.81

3 1663 B E T O N O V E  L A V IČ K Y  -  cin torín  SE 17 Dom smutku, Senica (nájom TS) 27 ,12 .2000 108.81

4 1663 B E T O N O V E  L A V IČ K Y  - cin torín  SE 17 Dom smutku, Senica (nájom T S) 27 .12 .2000 108.81

5 1663 B E T O N O V E  L A V IČ K Y  - cin torín  SE 17 Dom smutku, Senica (nájom  TS) 27 .12 .2000 108.81

6 1663 B E T O N O V E  L A V IČ K Y  - cin torín  SE 17 Dom  smutku, Senica (nájom TS) 27 .12 .2000 108.81

7 2444 L A V IČ K A  - D S Senica 17 Dom smutku, Senica (nájom TS) 15.07.2002 145.33

8 2444 L A V IČ K A  -  D S Senica 17 D om  smutku, Senica (nájom  TS) 15 .07,2002 145.33

9 2444 L A V IČ K A  -  D S Senica 17 Dom  smutku, Senica (nájom TS) 15 .07.2002 145.33

10 2444 LA V IČ K A  - D S  Senica 17 Dom  smutku, Senica (nájom TS) 15.07.2002 145.33

11 2444 LA V IČ K A  -  D S Senica 17 D om  smutku, Senica (nájom TS) 15.07.2002 145.33

12 2906/1 L avičky - cintorín  SE 17 Dom  smutku, Senica (nájom TS) 04.09.2003 537.74

13 2906/2 Lavička -  cintorín  SE 17 Dom  smutku, Seniea (nájom TS) 04.09.2003 537.74

14 2906/3 L avička - cintorín  SE 17 Dom  smutku, Senica (nájom  TS) 04 .09.2003 537.74

15 2906/4 Lavička - cintorín  SE 17 D om  smutku, Senica (nájom 1S) 04 .09 .2003 537.74

16 3366 Stolička T A U R U S  T N - C  11 17 Dom smutku, Senica (nájom TS) 31 .12 .2004 21.91

17 4704 K ríž  procesný d revený 17 Dom smutku, Senica (nájom TS) 22 .02 .2010 157.00

18 5076 Info v itrína -p  stojan (pohrebná) 17 Dom  smutku, Senica (nájom  TS) 30.09.2011 440 .00

19 5342 Infom ačná tabuľa 17 D om  smutku, Senica (nájom  TS) 27 .12 .2012 3 514.80

20 6377 K ancelárske kreslo B illum  (čierne) 17 Dom  smutku, Senica (nájom  TS) 28 .09 .2020 55.00

21 6378 P ísací stô l T rappedal 4 8 x95  dub/čierna 17 Dom  smutku, Senica (nájom TS) 28 ,09 .2020 69 .99

22 6424 Lam pička na stojan notový 17 Dom  smutku, Senica (nájom TS) 24 .11 .2 0 2 0 20 .0 0

23 6425 Stojan notový pevný 17 Dom smutku, Senica (nájom TS) 24 .11 .2020 30.00

24 6427 Svietn ik  pre LE D  sviečku - 1 1 5  cm  výška 17 Dom  smutku, Senica (nájom TS) 24 .11 .2020 154.80

25 6428 Svietn ik  pre LE D  sviečku - 115 cm  výška 17 Dom  smutku, Senica (nájom TS) 24 .11 .2020 154.80

26 6429 Sviečka L E D , 8x18  cm 17 Dom  smutku, Senica (nájom TS) 24 .11 .2020 46 .80

27 6430 Sviečka L E D , 8x18  cm 17 Dom  smutku. Senica (nájom TS) 24 .11 .2020 46 ,80

28 6549 Sto ličky  C lever (nerež, poťah) 120 kusov 17 D om  smutku, Senica  (nájom TS) 27 .11 .2020 13 894.19

29 6590 Z abezpečovací systém 17 D om  smutku, Senica (nájom TS) 15.01.2021 1 197.61

30 6605 Lam pička na stojan  notový 17 D om  smutku, Senica  (nájom TS) 29.01.2021 20 .00

Spolu: 2 3  354 .17

V yh otovil: V y h o to v il:  

T e le f ó n :

P oznám ka: P ozn ám k a:



Mesto Senica Strana: 1
Dátum: 18.11.2021

Zoznam majetku - Dom smútku Čácov
Platná m ena EUR

p .í . In v . č ís lo N á z o v  m a je tk u P r a c o v isk o D á t  z a r a d . O b s t . c e n a

I 3 5 1 E Z rkadlo M issedal 18 Doni sniutku, C acov (nájom TS) 09.08 .2018 19.99
2 5999 3-niiestnu  lavica ISO 18 Dom sniutku, Cacov (nájom TS) 23 .07 .2018 122,07

3 6000 3-m iestn a  lavica ISO 18 Dom smutku. C acov (nájom TS) 23 .07 .2018 122.07

4 6001 3-m iestna lavica ISO 18 Dom  smutku, Cacov (nájom TS) 23 .07 .2018 122.07

5 6002 3-n iicstna lavica ISO 18 Dom smutku, Cacov (nájom TS) 23 .07 .2018 122.07

Ŕ 6003 3-in iestua  lavica ISO 18 Dom smutku. C acov (nájom TS) 23 ,07 ,2018 122.07

7 6004 3-m iestna lavica ISO 18 Dom sniutku, C acov (nájom TS) 23 .07 .2018 122.07

8 6005 3-m iestn a  lavica ISO 18 D om  smutku, C acov (nájom TS) 23 ,07 .2018 122.07

9 6006 3-m iestna lavica ISO 18 Dom  smutku, C acov (nájom TS) 23 .07 .2018 122.07

L0 600 7 4-m íestna lavica ISO 18 Dom smutku, C acov (nájom  TS) 2 3 .07 .2018 162.76

11 6008 4-niiestna lavica ISO 18 Dom sniutku, Cacov (nájom TS) 2 3 .07 .2018 162,76

12 6009 4-m iestn a  lavica ISO 18 Dom smutku, Cacov (nájom TS) 2 3 .07 .2018 162.76

13 6 010 4-m iestn a  lavica ISO 18 Dom smutku, Cacov (nájom TS) 23 .07 .2018 162.76

14 6011 Stolička ISO 18 Dom smutku, Cacov (nájom TS) 23 .07 .2018 40.69

15 6012 Stolička ISO 18 Dom  smutku, C acov (nájom  TS) 23 .07 .2018 40.69

16 6013 Stolička ISO 18 Dom  smutku, Cacov (nájom TS) 23 .07 .2018 40.69

17 601 4 Stolička ISO 18 Dom  smutku, Cacov (nájom TS) 23 .07 .2018 40.33

18 6015 D revený k ríž 18 Dom smutku, Cacov (nájom TS) 23 .07 .2018 100.00

19 6016 Skriňa Šatňová (1 8 0 0 x600x500) 18 Dom smutku, C acov (nájom TS) 23 .07 .2018 135.60

20 6017 S tolička p last 18 Dom  smutku, Cacov (nájom TS) 23 .07 .2018 58.00

21 6018 Stolička p last 18 D om  smutku, Cacov (nájom TS) 2 3 .07 .2018 58.00

22 6019 V ešiak kovový čierny 18 Dom  smutku, Cacov (nájom TS) 2 3 .07 .2018 25.00

23 6033 IIP práškový 18 Dom smutku, Cacov (nájom TS) 16.08.2018 32.40

24 6034 H P práškový 18 Dom smutku, Cacov (nájom TS) 16.08.2018 32.40

25 6035 Skladací v o z ík  (na tru h lu )+  poťah na vozík 18 Dom  smutku, Cacov (nájom TS) 19.09.2018 550.80

26 6049 L E D  lam pička 18 Dom  smutku, C acov (nájom TS) 24 .08 .2018 20.00

27 6050 Stojan  notový 18 Dom smutku, C acov (nájom  TS) 24 .08 .2018 30.00

28 6077 4-m iestna lavica ISO 18 Dom smutku, C acov (nájom TS) 18.10.2018 175.00

29 6078 4-m iestna lavica ISO 18 D om  smutku, Cacov (nájom T S) 18.10.2018 175.00

30 6079 4-m icstna lavica ISO 18 Dom smutku, Cacov (nájom TS) 18.10.2018 175.00

31 6 080 4-m iestna lavica ISO 18 Dom  smutku, Cacov (nájom  TS) 18.10.2018 175.00

Spolu: 3  552 .19

V yh otov il: V y h o to v il:  

T e le f ó n :

P ozn  ám ka: P ozn ám  ka:



Mesto Senica Strana: 1
Dátum: 18.11.2021

Zoznam majetku - Dom smútku Kunov
Platná mena KUR

P .č . In v . č ís lo N á z o v  m a je tk u P r a c o v is k o D á t . z a  ra d . O b s t . c e n a

1 1155 S T O L  Z A SA D A C Í 36 Dom smutku, Kunov (nájom TS) 20 .10 .1999 59.52

2 2432 IN F O R M A C .T A B U L A 36 Dom smutku. Kunov (nájom TS) 26 .04 .2002 33.19

3 2435 L A V IČ K A  - D S K unov 36 Dom  smutku, Kunov (nájom TS) 05 .06 .2002 165.97

4 2435 L A V IČ K A  - D S K unov 36 Dom  smutku, Kunov (nájom TS) 05 .06 .2002 165.97

S 6812 L am pička a stojan notový 36  Dom smutku, Kunov (nájom TS) 27.09.2021 56.00

6 6910 D ekorácia do D om u sm útku K unov 36 Dom  smutku. K unov (nájom TS) 19.10.2021 350.00

7 6918 P ísací stôl 36  Dom smutku, Kunov (nájom TS) 28.10.2021 60.00

B 6919 V ešiak 36 Dom smutku, Kunov (n^jom TS) 28.10.2021 27.50

9 6926 L avica 4 -m iestn a  s čiern ym  podnožím 36 D om  smutku, K unov (nájom  TS) 16.11.2021 2 25 .00

Ui 6927 L avica  4-m iestna s č iernym  podnožím 36  Dom  smutku, Kunov (nájom TS) 16.11.2021 225 .00

11 6928 L avica  4 -m iestna s čiernym  podnožím 36 Dom smutku, Kunov (nájom TS) 16.11.2021 225,00

12 6929 L aviea  4-m iestna s č iernym  podnožím 36 Dom  smutku, Kunov (nájom TS) 16,11.2021 225.00

13 6930 L avica  4-m iestna s č iern ym  podnožím 36 D om  smutku, K unov (nájom TS) 16.11.2021 225.00

14 6931 L avica 4-m icstna s č iernym  podnožím 36 Dom smutku, K linov (nájom TS) 16.11.2021 225.00

15 6932 L avica 4-m icstna s Čiernym podnožím 36  Dom  smutku, Kunov (nájom TS) 16.11.2021 225.00

16 6933 L avica  4-m iestna s č iernym  podnožím 36 D om  smutku, Kunov (nájom TS) 16.11.2021 225 .00

17 6934 L avica  4-m iestna s č iernym  podnožím 36 D om  smutku, Kunov (nájom TS) 16.11.2021 225.00

18 6935 L avica 4-m icstna s Čiernym podnožím 36 D om  smutku, K unov (nájom  TS) 16.11.2021 225 .00

19 6936 L avica  3-m iestna s  čiernym  podnožím 36 Dom smutku, K unov (nájom TS) 16.11.2021 214.00

20 6937 L avica 3-m iestna s  č iernym  podnožím 36 Dom  smutku, Kunov (nájom TS) 16.11.2021 214 .00

21 6938 L avica 3-m iestna s čiernym  podnožím 36  Dom  smutku, K unov (nájom TS) 16.11.2021 214 ,00

22 6939 L avica  3-m iestna s č iernym  podnožím 36  D om  smutku, K unov (nájom TS) 16.11,2021 214 .00

23 6940 Stolička s čiernym  podnožím 36 Dom smutku. Kunov (nájom TS) 16.11.2021 32.00

24 6941 Stolička s čiernym  podnožím 36  Dom  smutku, Kunov (nájom TS) 16.11.2021 32.00

25 6942 Stolička s čiernym  podnožím 36 Dom  smutku, Kuriov (nájom TS) 16.11.2021 32.00

26 6 943 S tolička s čiernym  podnožím 36 D om  smutku, K unov (nájom TS) 16.11.2021 32.00

27 6944 Stolička s čiernym  podnožím 36 Dom  smutku, Kunov (nájom TS) 16.11.2021 32,00

28 6 945 Stolička s čiernym  podnožím 36 Dom smutku, Kunov (nájom TS) 16.11.2021 32.00

29 6 946 Stolička s čiernym  podnožím 36 Dom  smutku, Kunov (nájom TS) 16.11.2021 32,00

30 6 94 7 S tolička s  čiernym  podnožím 36 Dom smutku, Kunov (nájom TS) 16.11.2021 32.00

31 6948 Stolička s čiernym  podnožím 36 Dom smutku, Kunov (nájom TS) 16.11.2021 32.00

32 6949 Stolička s čiernym  podnožím 36 Dom smutku, Kunov (nájom  TS) 16.11.2021 32.00

33 6950 Stolička s  čiernym  podnožím 36 D om  smutku, K unov (nájom TS) 16.11.2021 32.00

34 6951 Stolička s čiernym  podnožím 36 Dom  smutku, Kunov (nájom TS) 16.11.2021 32.00

Spolu: 4  408 .15

V yh otov il: V y h o to v il:  

T e le fó n  :

P ozn ám k a:P ozn án ik a:


