
DODATOK č. 4 
 
k zmluve o dielo číslo 09/2009-ROEP zo dňa 18.2.2010 v znení dodatkov č. 1 až 3, predmetom 
ktorej je zhotovenie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území Košarovce, 
okres Humenné. 
 
 
Zmluvné strany: 
 
Objednávateľ: Katastrálny úrad v Prešove, Konštantínova 6, P.O.Box 97, 080 01 Prešov 
 IČO: 37870173 

a 
Zhotoviteľ: Ing. Viera Nagyová - geodetické práce, Strojárska 1831/92, 069 01 Snina 
 IČO: 37002899 
 
 
sa v zmysle Čl. IV. ods. 4 a Čl. X. ods. 1 citovanej zmluvy o dielo 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. 8 048,77 EUR (slovom 
osemtisícštyridsaťosem 77/100 EUR). Cena za dielo bola upravená na základe skutočného 
počtu parciel predmetu konania, t.j. 623 parciel a z dôvodu výskytu parciel predmetu konania 
so zvýšenou náročnosťou spracovania, t.j. 279 parciel z celkového počtu parciel predmetu 
konania. Cena za jednu parcelu predmetu konania v časti k. ú. so stavom operátu uvedenom v § 
3 ods. 1 písm. b) zákona NR SR č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie 
vlastníctva k pozemkom bola určená ako podiel pôvodnej ceny za spracovanie ROEP (7 000,- 
€) k celkovému počtu parciel predmetu konania (623 parciel), t.j. 11,24 €, čo predstavuje 
74,93% z minimálnej ceny pozemkov skupiny „b“ sadzobníka navrhovaných cien geodetických 
a kartografických prác (15,- €). Cena za jednu parcelu predmetu konania so zvýšenou 
náročnosťou spracovania bola určená ako 74,93% z maximálnej ceny pozemkov skupiny „b“ 
sadzobníka navrhovaných cien geodetických a kartografických prác (20,- €), t.j. 14,99 €. 

 
 

Čl. V. 
PLATENIE DIELA 

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

a) po skončení I. etapy spracovania registra čiastku 1 207,32 EUR, 
b) po skončení II. etapy spracovania registra čiastku 2 012,19 EUR, 
c) po skončení III. etapy spracovania registra čiastku 2 817,07 EUR, 
d) po skončení IV. etapy spracovania zostatok nevyplatenej ceny za dielo stanovenej podľa Čl. 

IV. ods. 2 tejto zmluvy, t.j. 2 012,19 EUR. 
 

Ostatné ustanovenia tejto zmluvy o dielo ostávajú nezmenené. 
 



Tento dodatok je vyhotovený v piatich rovnopisoch a je nedeliteľnou súčasťou zmluvy o 
dielo číslo 09/2009-ROEP zo dňa 18.2.2010 v znení dodatkov č. 1 až 3. 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 30.9.2011     V Snine dňa 30.9.2011 
 
 
 
 
______________________     ______________________ 
 Objednávateľ zhotoviteľ 
 Ing Rudolf Stanek  
 prednosta  


