
DODATOK č. 17 

k Zmluve  o dielo č. 61/1999,  zo dňa 25.06.1999,  na spracovanie  registra  obnovenej  evidencie 

pozemkov pre katastrálne územie Kunerad, obec Kunerad, okres Žilina v znení Dodatku č. 1   zo 

dňa 22.03.2000, Dodatku č. 2 zo dňa 16.02.2001, Dodatku č. 3 zo dňa 14.01.2002, Dodatku  č. 4 

zo dňa 01.03.2002, Dodatku č. 5 z dňa 31.03.2003, Dodatku č. 6 zo dňa 30.4.2004, Dodatku č. 7 

zo dňa 27.04.2005, Dodatku č. 8 zo dňa 18.04.2006, Dodatku č. 9 zo dňa 28.02.2007, Dodatku 

č. 10 zo dňa 28.02.2008, Dodatku č. 11 zo dňa 28.08.2008, Dodatku č. 12 zo dňa 30.10.2008, 

Dodatku č. 13 zo dňa 27.02.2009, Dodatku č. 14 zo dňa 31.12.2009, Dodatku č. 15 zo dňa 

06.09.2010  a Dodatku č. 16 zo dňa 06.06.2011 (ďalej „Zmluva o dielo č. 61/1999 v znení 

neskorších dodatkov“). 

V súlade s bodom 7.3. článku VII. a s bodom 11.4. článku XI. Zmluvy o dielo č. 61/1999 v znení 

neskorších dodatkov mení sa jej znenie takto: 

 

Nové znenie  článku I. ZMLUVNÉ STRANY je nasledovné:  

1. Objednávateľ:                Katastrálny úrad v Žiline, Hollého 7, 011 81 Žilina 

Štatutárny zástupca:        JUDr. Martin Sočuvka,  

                                         prednosta Katastrálneho úradu v Žiline  

Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:  

                                        JUDr. Martin Sočuvka,   

                                        prednosta Katastrálneho úradu v Žiline  

Tel./fax:                           041/2817501, 041/5620426 

                                        JUDr. Helena Ščambová, 

                                        riaditeľka Správy katastra Žilina 

Tel./fax:                           041/2817800 / 041/5643118 

Bankové spojenie: Štátna pokladnica SR, číslo účtu: 7000004441/8180 

IČO/DIČ:           37808095/2021618137 

(ďalej „objednávateľ“) 

 

2. Zhotoviteľ:          Agroprojekt spol. s r.o., Bytčická cesta 32, 010 96 Žilina 

Zastúpený:                      Ing. Ondrej Dusa, konateľ spoločnosti 

            Ing. Ján Kusý, konateľ spoločnosti 

Vybavuje:                      Ing. Ján Kusý           

IČO:                       31634915 

Bankové spojenie:          VOLKSBANK Slovensko, a.s., číslo účtu 260024904/3100 

Kontaktné údaje:            tel. 041/7635719, 7635260, fax 041/7635719                                       

Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, oddiel, Sro, vložka č. 2821 

(ďalej „zhotoviteľ“) 

 

Nové znenie bodu 3.1. článku III. VYKONANIE DIELA je nasledovné:  

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zostaviť a predložiť na schválenie dielo uvedené v článku II. tejto     

zmluvy v týchto etapách a termínoch:  

IV. etapa: 

Spracovanie grafického súboru pôvodného stavu určeného operátu PM (stav analógovej 

mapy UO). Vyhotovenie ROEP a jeho schválenie podľa § 7 zákona NR SR č. 180/1995 Z. z. 

v znení neskorších predpisov - zapracovanie podaných námietok proti výpisom, ktorým 

správny orgán vyhovel v návrhu registra, zapracovanie rozhodnutí podľa § 11, 11a, 12 

zákona NR SR č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov, tlač zostáv písomnej časti 

registra, tlač grafických častí registra, väzba, overenie a expedícia písomných a grafických 

častí registra správnemu orgánu v jednom vyhotovení, schválenie registra a vyznačenie 

právoplatnosti v termíne do: 31.07.2012. 

 



 

 

Ostatné časti Zmluvy o dielo č. 61/1999 v znení neskorších dodatkov zostávajú 

 v doterajšom znení. 

 

 

Odôvodnenie vyhotovenia Dodatku č. 17 k Zmluve o dielo č. 61/1999 v znení neskorších 

dodatkov: 

Na základe záverov z kontrolného dňa konaného, dňa 24.11.2011, na Správe katastra 

Žilina obsahom, ktorého bolo zhodnotenie stavu zostavenia IV. etapy diela ROEP v katastrálnom 

území Kunerad bol zmenený termín ukončenia IV. etapy spracovania diela ROEP. 

 

 

       Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu 

rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia 

s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi. 

     

 

 

 V Žiline, dňa  01.12.2011                                                         V Žiline, dňa  01.12.2011 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________                                                         _______________________     

         objednávateľ                                                                                       zhotoviteľ  

 


