
DODATOK č. 1 
 

k zmluve o dielo č. 123/2010, zo dňa 01.04.2010, na spracovanie registra obnovenej evidencie 

pozemkov pre katastrálne územie Medzihradné, obec Dolný Kubín, okres Dolný Kubín. 

V súlade s bodom 7.3. článku VII. a bodom 11.4. článku XI. tejto zmluvy mení sa zmluva 

takto: 

 

Nové znenie článku I. ZMLUVNÉ STRANY je nasledovné: 

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 

                                     

                                    Ing. Jela Sahatqijová 

    riaditeľka Správy katastra Dolný Kubín 

Tel./fax:                                 043/2817590, 043/5862457 

                                

Bankové spojenie:                 Štátna pokladnica 

Č. účtu:                                  7000004441/8180 

IČO:                                       37808095  

DIČ:                         2021618137 

Ďalej len ,,objednávateľ“ 

 

Zhotoviteľ:                           DIBDIAKGEO, s.r.o. 
                         Ul. Beňovolehotská 2131/50 

                         026 01 Dolný Kubín 

            

Zastúpený:                             Dibdiak Jozef 

 

Vybavuje:                              Dibdiak Jozef            

           

Tel.:                                       043/5864011, 0905 218973  

                                              dibdiak@gmail.com 

 

Bankové spojenie:                 VÚB 

Č. účtu:                                  2061701555/0200 

IČO:                                       36433756 

DIČ:                                       2022048061 

Ďalej len ,,zhotoviteľ“ 

 

 

 

 

 



Nové znenie 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: 

II. etapa:  

Spracovanie písomnej časti ROEP – vyhotovenie formátu údajov na výmenu informácií 

(FÚVI), spracovanie grafického súboru UO podľa aktuálneho stavu KN vo výmennom 

formáte grafických informácií (VGI) a zosúladenie údajov písomnej a grafickej časti 

registra, v termíne do: 15.11.2011. 

III. etapa:  

Zostavenie návrhu ROEP na zverejnenie podľa § 7 ods. 1 zákona č. 180/1995 Z. z. 

v znení neskorších predpisov - zostavenie písomnej časti registra v predpísanej 

tabuľkovej forme, vyhotovenie jedného exempláru grafickej časti registra, vyhotovenie 

výpisov z registra pre doručenie účastníkom konania,  vykonanie kontrol a odstránenie 

chýb, uverejnenie návrhu registra na verejné nahliadnutie v obci, v termíne do: 

02.05.2012. 

3.2. Dielo je zhotoviteľ povinný odovzdať správnemu orgánu. 

Druhá etapa sa považuje za ukončenú po prevzatí a odsúhlasení správnym orgánom. 

O prevzatí a odsúhlasení spíše správny orgán protokol. Druhá etapa sa považuje za 

ukončenú dňom vyhotovenia protokolu o prevzatí a odsúhlasení diela. 

Tretia etapa sa považuje za ukončenú po vykonaní kontrol podľa MN a po odstránení 

chýb v zmysle §14 MN. Správny orgán musí vyhotoviť protokol o prevzatí a odsúhlasení 

obsahu III. etapy diela ROEP a vykonaní kontroly zapísateľnosti a odstránení chýb.  

O úplnosti predloženého ROEP správnemu orgánu vyhotoví správny orgán protokol 

o prevzatí a odsúhlasení diela ROEP, v ktorom uvedie, či právoplatné rozhodnutia 

o námietkach boli v odovzdanom diele zapracované.  

Dielo sa považuje za ukončené dňom jeho schválenia správnym orgánom podľa § 7 

zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov. 

 

Ostatné časti zmluvy zostávajú v doterajšom znení. 

 

Odôvodnenie vyhotovenia Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 123/2010: 

Zhotoviteľ diela po dohovore so Správou katastra Dolný Kubín, požiadal Katastrálny 

úrad v Žiline písomnou formou o predĺženie termínu zostavenia a odovzdania II. etapy 

spracovania diela ROEP z dôvodu odstraňovania nesúladu v priebehu katastrálnej hranice 

medzi katastrálnym územím Dolný Kubín a Medzihradné. Na Správe katastra Dolný Kubín 

momentálne prebiehajú dve katastrálne konania v súvislosti s jej opravou. Zmena termínu II. 

etapy má vplyv na zmenu termínu ukončenia III. etapy spracovania diela ROEP.  

Zapracovanie podrobnejšieho opisu protokolu o kontrole II., III. a IV. etapy diela ROEP 

do bodu 3.2. článku III. zmluvy o dielo. 

  

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

rovnopisu. Tri vyhotovenia obdrží objednávateľ a jedno zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia 

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

 

V Žiline, dňa 31.08.2011                                                       V Žiline, dňa 31.08.2011 

 

 

 

      ______________________                                                     _____________________            

                 objednávateľ                                                                             zhotoviteľ 


