
DODATOK č. 16 

 
k Zmluve o dielo č. 43/1999, zo dňa 24.6.1999, na spracovanie registra obnovenej evidencie 

pozemkov pre katastrálne územie Veľké Rovné, obec Veľké Rovné, okres Bytča v znení Dodatku 

č. 1  zo dňa 16.11.2000, Dodatku č. 2 zo dňa 27.11.2001, Dodatku č. 3 zo dňa 28.01.2002, 

Dodatku č. 4  zo dňa 25.02.2002, Dodatku č. 5 zo dňa 19.02.2003, Dodatku č. 6 zo dňa 

24.02.2004, Dodatku č. 7 zo dňa 31.03.2005, Dodatku  č. 8 zo dňa 31.03.2006, Dodatku č. 9 zo 

dňa 31.05.2007, Dodatku č. 10 zo dňa 27.05.2008, Dodatku č. 11 zo dňa 30.05.2008, Dodatku č. 

12 zo dňa 28.11.2008, Dodatku č. 13 zo dňa 31.08.2009,  Dodatku č. 14 zo dňa 01.06.2010 

a Dodatku č. 15 zo dňa 06.04.2011 (ďalej  len  „Zmluva o dielo č. 43/1999 v znení neskorších 

dodatkov“). 

______________________________________________________________________________ 

V súlade s bodom 7.3. článku VII. a bodom 11.4. článku XI. Zmluvy o dielo č. 43/1999 v znení 

neskorších dodatkov mení sa jej znenie 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. Miroslava Kružliaková, 

poverená zastupovaním riaditeľky Správy katastra Bytča, 

Tel./fax:                                              041/2817531 / 041/5521666  

Bankové spojenie:   Štátna pokladnica SR, č. účtu: 7000004441/8180 

IČO/DIČ:               37808095/2021618137 

(ďalej „objednávateľ“) 

 

Zhotoviteľ:                                       GEODÉZIA Žilina a.s., Hollého 7, 010 50 Žilina 

Zastúpený: Ing. Ján Sýkora, 

                                                           podpredseda predstavenstva  

Vybavuje:                                          Ing. Ján Lištiak, námestník riaditeľa 

IČO:                                       36 859 010 

DIČ:                                     2022633327 

IČ DPH:                                SK2022633327 

Bankové spojenie:                             VÚB a.s., pobočka Žilina, č. účtu: 3807432/0200 

Kontaktné údaje:                               tel./fax: 041/5620 824, e-mail: zilina@geodezia.sk 

Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, oddiel Sa, vložka č. 10650/L. 

(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: 

I.3. pod etapa – zapracovanie údajov o vlastníkoch a vlastníckych vzťahov podľa pozemkovej 

knihy, listov vlastníctva a zbierky listín do predpísanej tabuľkovej formy – vyhotovenie formátu 

údajov na výmenu informácií (FÚVI) v termíne do: 31.10.2012. 

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, spracovanie grafického súboru pôvodného stavu určeného operátu PM (stav analógovej 
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mapy UO) vo výmennom formáte grafických informácií, zosúladenie údajov písomnej a grafickej 

časti registra, vyhotovenie jedného exempláru grafickej časti registra, vyhotovenie výpisov 

z registra pre doručenie účastníkom konania, vykonanie kontrol a odstránenie chýb, zúčastnenie 

sa zverejnenia návrhu registra na verejné nahliadnutie v obci, v termíne do: 31.05.2013.  

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 v termíne do: 30.04.2014. 

 

 

Nové znenie bodu 6.1.6. článku VI. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN je 

nasledovné: 

6.1. Zhotoviteľ je povinný: 

6.1.6. vyzvať správny orgán na kontrolu všetkých prác,  ktoré  budú  fakturované  podľa etáp    

vykonávania ROEP. Vyzvať správny orgán na kontrolu I.3. pod etapy, III. etapy a IV.  

diela ROEP minimálne 60 pracovných dní vopred.  

 

 

Nové znenie bodu 7.2.  článku VII. PORUŠENIE ZMLUVNÝCH POVINNOSTÍ A SANKCIE 

ZA ICH PORUŠENIE je nasledovné: 

7.2. V prípade, ak nedôjde k odstráneniu všetkých chýb a nedostatkov I.3. pod etapy diela ROEP, 

III. a IV. etapy diela ROEP na strane zhotoviteľa do 30 pracovných dní od výzvy 

objednávateľa (bod 6.1.7. článku VI. Zmluvy o dielo č. 43/1999 v znení neskorších dodatkov), 

je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu takto: 

- 5% z ceny za príslušnú etapu spracovania za každých začatých 30 pracovných dní 

omeškania od výzvy. 

V prípade, ak zhotoviteľ nedodrží povinnosť stanovenú v bode 6.1.6. článku VI. Zmluvy 

o dielo č. 43/1999 v znení neskorších dodatkov a  nevyzve správny orgán na kontrolu I.3. pod 

etapy, III. etapy a IV. etapy diela ROEP minimálne 60 pracovných dní vopred, je zhotoviteľ 

povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu takto: 

- 0,1% z ceny za príslušnú etapu spracovania za každý začatý pracovný deň omeškania. 

Ak omeškanie bude trvať viac ako 1 mesiac, objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy, 

pričom nie je povinný prevziať a uhradiť neukončené dielo a zaplatiť rozpracovanosť prác ku 

dňu odstúpenia od zmluvy. 

 

Ostatné časti Zmluvy o dielo č. 43/1999 v znení neskorších dodatkov zostávajú 

 v doterajšom znení. 

 

 

Zdôvodnenie vyhotovenia Dodatku č. 16 k Zmluve o dielo č. 43/1999 v znení neskorších dodatkov: 

Na základe záverov z kontrolného dňa konaného dňa 14.12.2011 obsahom, ktorého bolo 

zhodnotenie stavu zostavenia I.3. pod etapy diela ROEP v katastrálnom území Veľké Rovné boli 

vykonané zmeny v znení článku III., VI. a VII. Zmluvy o dielo č. 43/1999 v znení neskorších 

dodatkov. Do týchto článkov sú zapracované opatrenia, ktoré boli prijaté na kontrolnom dni a majú 

viesť k ukončeniu I.3. pod etapy diela ROEP v stanovenom termíne a v požadovanej kvalite. 

Objednávateľ súhlasil so zmenou termínu ukončenia I.3. pod etapy spracovania diela ROEP s 

tým, že termín ukončenia I.3. pod etapy spracovania diela ROEP je záväzný a ďalšími dodatkami 

nemenný. 

 



   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 14.12.2011                                                          V Žiline, dňa 14.12.2011 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________                                                            __________________________     

        objednávateľ                                                                                          zhotoviteľ  

 

 


