
DODATOK č. 1 
 
k zmluve o dielo číslo 27/2009-ROEP zo dňa 18.2.2010, predmetom ktorej je zhotovenie 
registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území Vyšný Hrabovec, okres Stropkov. 
 
Zmluvné strany: 
 
Objednávateľ: Katastrálny úrad v Prešove, Konštantínova 6, P.O.Box 97, 080 01 Prešov 

IČO: 37870173 
a 

Zhotoviteľ: Geodet Snina‚ s.r.o., Partizánska 1057,069 01 Snina 
IČO: 36485551 
 

sa v zmysle Čl. IV. ods. 3 a Čl. X. ods. 1 citovanej zmluvy o dielo a zákona NR SR č. 490/2010 
Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení 
neskorších predpisov dohodli na tomto dodatku: 
 
Mení sa znenie Čl. IV. ods. 2 a Čl. V. ods. 1 zmluvy o dielo takto: 
 

Čl. IV. 
CENA ZA DIELO 

 
2. Za vyhotovenie diela objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi dohodnutú cenu za dielo, stanovenú 

podľa § 3 ods. 1 zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách, t.j. 6 633,28 EUR, slovom 
šesťtisícšesťstotridsaťtri 28/100 eur. 

 
ČL. V. 

PLATENIE DIELA 
 

1. Zmluvné strany sa dohodli na úhrade ceny za dielo takto: 
 

a)  po skončení I. etapy spracovania registra čiastku 990,- EUR vrátane 19% DPH (čiastka 
uhradená), 

 
b) po skončení II. etapy spracovania registra čiastku 1 650,- EUR vrátane 19% DPH 

(čiastka uhradená), 
 
c) po skončení III. etapy spracovania registra čiastku 2 329,42 EUR vrátane 20% DPH, 
 
d) po skončení IV. etapy spracovania zostatok nevyplatenej ceny za dielo stanovenej podľa 
Čl. IV. ods. 2 tejto zmluvy, t.j. 1 663,86 EUR vrátane 20% DPH. 

 
Ostatné ustanovenia tejto zmluvy o dielo ostávajú nezmenené. 
 
 
Tento dodatok je vyhotovený v piatich rovnopisoch a je nedeliteľnou súčasťou zmluvy o 

dielo číslo 27/2009-ROEP zo dňa 18.2.2010. Tri rovnopisy dodatku obdrží objednávateľ, dva 
rovnopisy dodatku obdrží zhotoviteľ. 

 



Zmluvné strany so zmenami uvedenými v tomto dodatku súhlasia v celom rozsahu a na 
znak súhlasu ho potvrdzujú svojimi podpismi. 
 
 
V Prešove dňa        V Snine dňa 22.2.2011 
 
 
 
 
______________________      ______________________ 
 objednávateľ zhotoviteľ 
 Ing. Rudolf Stanek  
 prednosta  


