
DODATOK č. 10 
 

k zmluve o dielo č. 118/2006, zo dňa 27.11.2006, na spracovanie registra obnovenej evidencie 

pozemkov pre katastrálne územie Štiavnik, obec Štiavnik, okres Bytča v znení Dodatku č. 1 zo 

dňa 29.06.2007, Dodatku č. 2 zo dňa 31.12.2007, Dodatku č. 3 zo dňa 31.01.2008, Dodatku č. 4 

zo dňa 14.04.2008, Dodatku č. 5 zo dňa 30.05.2008, Dodatku č. 6 zo dňa 26.09.2008, Dodatku č. 

7 zo dňa 24.02.2009, Dodatku č. 8 zo dňa 29.06.2009, Dodatku č. 9 zo dňa 04.06.2010 (ďalej len 

,,Zmluva o dielo č. 118/2006 v znení neskorších dodatkov“). 

V súlade s bodom 7. článku II. a bodom 5. článku III. Zmluvy o dielo č. 118/2006 v znení 

neskorších dodatkov mení sa jej znenie takto: 

 

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. Miroslava Kružliaková 

poverená zastupovaním riaditeľky Správy katastra Bytča, 

Tel./fax:                                             041/2817530 / 041/5521666 

Bankové spojenie:   Štátna pokladnica SR 

Č. účtu:   7000004441/8180 

IČO:   37808095 

DIČ:                          2021618137 

Ďalej len ,,objednávateľ“ 

 

ZHOTOVITEĽ:                              AGROCONS Banská Bystrica, s.r.o. 

                                                   Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica 

            

Zastúpený:                                      Ing. Hana Kučerová 

                      konateľka s.r.o.   

Kontaktné údaje:                         tel.: 0905/639173, fax: 048/4142073 

Bankové spojenie:                         VÚB Banská Bystrica 

Č. účtu:                                              4964542312/0200            

IČO:                           31633625 

DIČ:                           Sk 2020456614 

Ďalej len ,,zhotoviteľ“ 

 

Nové znenie bodu 1. a 2. článku II. VYKONANIE DIELA je nasledovné: 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zostaviť a predložiť na schválenie dielo uvedené v článku I. Zmluvy 

o dielo č. 118/2006 v znení neskorších dodatkov v týchto etapách a termínoch: 

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: 30.03.2012. 

IV. etapa: 
Vyhotovenie ROEP a jeho schválenie podľa § 7 zákona 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 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: 28.09.2012. 



  

2. Dielo je zhotoviteľ povinný odovzdať správnemu orgánu. 

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 a návrhoch na vydržanie podľa ustanovenia § 11, § 11a, § 12 zákona č. 

180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov boli v odovzdanom diele zapracované. 

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

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

 

Nové znenie bodu 1. článku III. CENA ZA DIELO A SPÔSOB ÚHRADY ZA DIELO je 

nasledovné: 

1. Cena za dielo bola stanovená dohodou zmluvných strán podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. 

o cenách v znení neskorších predpisov, pričom mernou jednotkou je  katastrálne územie. 

 

Takto dohodnutá cena bez DPH predstavuje čiastku 48 268,14 €, 

slovom: štyridsaťosemtisícdvestošesťdesiatosem 14/100 €. 

 

Objednávateľ uhradil zhotoviteľovi: 

- za ukončenú I. etapu spracovania diela v roku 2008 finančnú čiastku 9 653,63 € bez DPH 

z kalkulovanej ceny, výška odvedeného 19 % DPH 1 834,19 €, cena s DPH 11 487,82 €, 

- za ukončenú II. etapu spracovania diela v roku 2008 finančnú čiastku 14 480,44 € bez DPH 

z kalkulovanej ceny, výška odvedeného 19 % DPH 2 751,28 €, cena s DPH 17 231,72 €. 

Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi za práce, ktoré bude vykonávať v zmysle bodu 1. článku 

II. Zmluvy o dielo č. 118/2006 v znení neskorších dodatkov finančnú čiastku vo výške 

24 134,07 € bez DPH, výška DPH 20 % 4 826,81 €, cena s DPH 28 960,88 €. 

 

Dohodnutá cena za dielo s DPH je 57 680,42 €,  

slovom: päťdesiatsedemtisícšesťstoosemdesiat 42/100 €. 

 

Ostatné časti Zmluvy o dielo č. 118/2006 v znení neskorších dodatkov  

zostávajú v doterajšom znení. 

 

Odôvodnenie vyhotovenia Dodatku č. 10 k Zmluve o dielo č. 118/2006 v znení 

neskorších dodatkov: 

Zhotoviteľ po dohovore so Správou katastra Bytča, požiadal Katastrálny úrad v Žiline 

písomnou formou o predĺženie termínov zostavenia a odovzdania III. a IV. etapy spracovania 

diela ROEP z dôvodu veľkého objemu spracovávaných údajov v katastrálnom území Štiavnik 

a sťaženej identifikácií parciel (čiastočne znehodnotené mapové podklady). Zmena termínu 

ukončenia III. etapy spracovania diela ROEP má vplyv na ukončenie 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 25.11.2011                                                       V Žiline, dňa 25.11.2011 

 

 

 

 

 

  _______________________                                                  _______________________           

             objednávateľ                                                                              zhotoviteľ                                                          


