
DODATOK č. 2 
 
k zmluve o dielo číslo 5/2008-ROEP zo dňa 28.7.2008 v znení dodatku č. 1, predmetom 
ktorej je zhotovenie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území Slovenské 
Krivé , okres Humenné. 
 
Zmluvné strany: 
 
Objednávateľ: Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, 
 Chlumeckého 2, P. O. Box 57, 820 12 Bratislava 212 
 IČO: 00166260 

a 
Zhotoviteľ: GEOPRO SLOVAKIA s. r. o., Hviezdoslavova 3, 085 01 Bardejov 
 IČO: 36516465 
 
sa v zmysle Čl. IV. ods. 5 a 7, Čl. X. ods. 1 citovanej zmluvy o dielo, zákona NR SR č. 
659/2007 Z.z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov 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: 
 
Zhotoviteľ odovzdal dielo v termíne do 30.4.2011 vyhotovené v zmysle platných predpisov. 
Faktúra za IV. etapu doteraz nebola zhotoviteľom predložená na preplatenie z dôvodu potreby 
spresnenia rozsahu prác a tomu zodpovedajúce navýšenie ceny za dielo. Zmena rozsahu 
spracovania bola potvrdená správou katastra dňa 7.7.2011. Na základe toho sa zmluvné strany 
dohodli, že sa mení znenie Čl. IV. ods. 1, 2, 3, 4 a 6 a Čl. V. ods. 1 zmluvy o dielo takto: 

 
Čl. IV. 

CENA ZA DIELO 
 

1.  Cena za dielo bola stanovená dohodou zmluvných strán podľa 3 ods. 1 zákona NR SR 
č.18/1996 Z.z. o cenách. Cena je uvedená v slovenských korunách a eurách. 

 
2.  Dohodnutá cena za jednu parcelu predmetu konania patriacu do I. zoskupenia k. ú. podľa 

§ 3 zákona NR SR č. 180/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov je 300,- Sk /9,96 € bez 
DPH a cena za jednu parcelu predmetu konania patriacu do II. zoskupenia k. ú. podľa § 3 
zákona NR SR č. 180/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov je 382,50 Sk/ 12,70 € bez 
DPH. 

 
3.  Dohodnutá cena za jednu parcelu rozsahu spracovania je 100,84 Sk / 3,35 € bez DPH. 

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

stanovenú podľa § 3 ods. l zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách, t.j. 725 073,60 Sk / 
24 068,03 € vrátane DPH, slovom dvadsaťštyritisícšesťdesiatosem 03/100 €. 

 
6.  Cena za dielo bola stanovená na základe skutočného počtu parciel predmetu konania 

patriacich do I. zoskupenia k. ú., t.j. 1 467 parciel, skutočného počtu parciel predmetu 
konania patriacich do II. zoskupenia k. ú., t.j. 431 parciel a skutočného počtu parciel 
rozsahu spracovania, t.j. 27 parciel. 

 



Čl. V. 
PLATENIE DIELA 

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

a) po skončení I. etapy spracovania registra čiastku 118 314,- Sk / 3 927,31 € 
vrátane 19% DPH (čiastka uhradená), 
 

b)  po skončení II. etapy spracovania registra čiastku 177 471,- Sk / 5 890,96 € 
vrátane 19% DPH (čiastka uhradená), 

 
c)  po skončení III. etapy spracovania registra čiastku 197 190,- Sk / 6 545,51 € 

vrátane 19% DPH (čiastka uhradená), 
 

d)  po skončení IV. etapy spracovania zostatok nevyplatenej ceny za dielo stanovenej 
podľa Čl. IV. ods. 4 tejto zmluvy, t.j. 232 098,60 Sk / 7 704,25 € 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 5/2008-ROEP zo dňa 28.7.2008 v znení dodatku č. 1. 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 9.8.2011      V Bardejove dňa  
 
 
 
 
______________________      ______________________ 
 objednávateľ zhotoviteľ 
 Ing. Rudolf Stanek Ing. Marek Berezňanin 
 prednosta konateľ 


