
DODATOK č. 22 
 
k zmluve o dielo číslo KO – 43/98 zo dňa 28.1.1999 v znení dodatkov č. 1 až 21, predmetom 
ktorej je zhotovenie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území Mníšek nad 
Popradom, okres Stará Ľubovňa. 
 
Zmluvné strany: 
 
Objednávateľ: Katastrálny úrad v Prešove, Konštantínova 6, P. O. Box 97, 080 01  Prešov 
 IČO: 37870173 

a 
Zhotoviteľ: Štefan Guláši – geodet, Jakubany 428, 065 12  Jakubany 
 IČO: 14313898 
 
sa v zmysle Čl. III. ods. 4 a Čl. XI. ods. 1 citovanej zmluvy o dielo dohodli na tomto dodatku: 
 
Mení sa znenie Čl. III. ods. 2 a 3 a Čl. V. ods. 1 zmluvy o dielo takto: 
 

Čl. III. 
CENA ZA DIELO 

 
2.  Dohodnutá cena za jednu parcelu predmetu konania je 7,83 € / 235,85 Sk bez DPH a cena za 

jednu parcelu rozsahu spracovania je 3,50 € / 105,44 Sk bez DPH. 
 

3. 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. 21 693,39 € / 653 535,08 Sk 
(slovom dvadsaťjedentisícšesťstodeväťdesiattri 39/100 €) bez DPH. DPH je spolu 
3 988,53 € / 120 158,43 Sk. Cena za dielo bola stanovená na základe skutočného počtu 
parciel predmetu  konania  t.j.  2 033 parciel a skutočného  počtu  parciel  rozsahu  
spracovania, t.j. 1 650 parciel. 

 
Čl. V. 

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

a) po skončení I. etapy spracovania registra čiastku 4 774,76 € / 143 844,30 Sk bez DPH. 
Výška DPH 14% je 668,47 € / 20 138,20 Sk (čiastka uhradená), 

 
b) po skončení II. etapy spracovania registra čiastku 3 183,17 € / 95 896,20 Sk bez DPH. 

Výška DPH 19% je 604,80 € / 18 220,30 Sk (čiastka uhradená), 
 

c) po skončení III. etapy spracovania registra čiastku 3 183,17 € / 95 896,20 Sk bez DPH. 
Výška DPH 19% je 604,80 € / 18 220,30 Sk (čiastka uhradená), 

 
d) po skončení IV. etapy spracovania zostatok nevyplatenej ceny bez DPH, t.j. 10 552,29 € / 

317 898,28 Sk bez DPH. Výška DPH 20% je 2 110,46 € / 63 579,66 Sk. 
 

Ostatné ustanovenia tejto zmluvy o dielo ostávajú nezmenené. 
 
 



Tento dodatok je vyhotovený v piatich rovnopisoch a je nedeliteľnou súčasťou zmluvy o 
dielo číslo KO – 43/98 zo dňa 28.1.1999 v znení dodatkov č. 1 až 21. 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  26.9.2011      V Jakubanoch  dňa 30.9.2011 
 
 
 
 
______________________      ______________________ 

objednávateľ        zhotoviteľ 
       Ing. Rudolf Stanek 

   prednosta 


