
Zmluva o prevádzkovaní 
pohrebiska

uzatvorená v zmysle § 269 a nasl. zákona č. 513 Obchodný zákonník v znení neskorších zmien 
a doplnkov medzi vlastníkom pohrebiska

názov: Obec Nesluša,

sídlo: Nesluša 978, 023 41  Nesluša,

IČO: 00314137,

DIČ: 2020553139,

zastúpená: Ing. Zuzanou Jancovou, starostkou obce,

IBAN: SK40 5600 0000 0003 1807 1001

(ďalej len obec) a poskytovateľom služby

názov: Marián Játi,

sídlo: Námestie Ľ. Fullu 1666/17, 010 08  Žilina,

IČO: 40944549,

IBAN: SK00 0000 0000 0000 0000 0000

(ďalej len správca).

I. Predmet zmluvy
(1) Správca  bude  poskytovať pre obec služby a činnosti v oblasti prevádzkovania pohrebiska na 
území obce Nesluša:

katastrálne územie: Nesluša,

parcelné čísla: KNC 1439/1-2, 1448/2, 1449/1-3, 1450, 1451, 1452, 1453/1,

dom smútku: áno (obradná miestnosť, chladiace zariadenia),

voda: áno,

oplotenie: plot z betónových dielcov, plot z pletiva, vstupné brány,

chodníky: zámocká dlažba, asfaltová cesta, nespevnené.

(2) Prevádzkovaním  pohrebiska  sa  rozumejú  činnosti  uvedené  v  §  17  ods.  3  až  6  zákona  č. 
131/2010 Z. z. Zákon o pohrebníctve.

II. Cena a platobné podmienky
(1) Cena za predmet zmluvy bola stanovená dohodou zmluvných strán v celkovej výške € 3 000,00 
(slovom tritisíc eur) vrátane DPH za jeden kalendárny rok.



(2) Obec bude uhrádzať cenu mesačne vo výške jednej dvanástiny ceny podľa odseku 1 na základe 
faktúry, ktorá bude správcom vystavená v posledný deň príslušného kalendárneho mesiaca a splatná 
na bankový účet správcu do 14 dní odo dňa dodania.

III. Doba trvania a ukončenie zmluvy
(1) Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, je platná dňom podpisu oboma zmluvnými stranami 
a účinná deň po zverejnení na webovom sídle obce.

(2) Zmluvu je možné ukončiť dohodou zmluvných strán alebo výpoveďou ktorejkoľvek zmluvnej 
strany aj bez uvedenia dôvodu.

(3) Výpovedná lehota  je  3  mesiace  a  začína  plynúť od  prvého dňa  mesiaca,  nasledujúceho  po 
doručení výpovede druhej zmluvnej strane.

IV. Záverečné ustanovenia
(1) Všetky práce vyplývajúce z príslušných ustanovení tejto zmluvy je správca povinný vykonávať 
samostatne, bez nutnosti podrobného usmerňovania zo strany objednávateľa.

(2) Nepredvídateľné situácie neobsiahnuté v tejto zmluve bude správca konzultovať s obcou.

(3) Ostatné zmluvné vzťahy neobsiahnuté v tejto zmluve sa riadia podľa Obchodného zákonníka.

(4) Zmeny a dodatky tejto zmluvy sú možné len v písomnej forme a musia byť podpísané obidvoma 
zmluvnými stranami.

(5)  Zmluvné strany si  túto zmluvu prečítali  a  na znak dobrovoľného súhlasu s  jej  obsahom ju 
vlastnoručne podpísali.

(6)  Zmluva  je  vyhotovená  v  dvoch  vyhotoveniach,  z  ktorých  každá  zmluvná  strana  obdrží  po 
jednom vyhotovení.

(7) Zmluva bola uzatvorená na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva v Nesluši č. 4-XX/2019 
z XX. XX. 2019.

V Nesluši XX. XX. 2019

………………………. ……………………….
Ing. Zuzana Jancová Marián Játi

starostka obce správca pohrebiska


