
 

DODATOK č. 5 
 

k zmluve o dielo č. 274/2008 zo dňa 9.7.2008 v platnom znení, predmetom ktorej je vypracovanie 

ROEP v katastrálnom území Košická Belá, obec Košická Belá, okres Košice - okolie 

 

Zmluvné strany sa dohodli nasledovne: 

Mení sa znenie   Čl. II bod 1 ods. 1.1) zmluvy o dielo takto: 

 

OBJEDNÁVATEĽ : 

Katastrálny úrad v Košiciach, Južná trieda č. 82, 040 17 Košice 

zastúpený:  Ing. Jarmila Vajdová, prednostka 

osoby oprávnené konať  

vo veciach tejto zmluvy :  Ing. Jarmila Vajdová 

prednostka Katastrálneho úradu v Košiciach 

tel.: 055/281 8001 

Ing. Zuzana Kavuličová 

riaditeľka Správy katastra Košice - okolie 

 

Bankové spojenie:    Štátna pokladnica 

 

Číslo účtu:  7000060945/8180 

IČO:   35540249 

DIČ:  2021616685  

 

ZHOTOVITEĽ :     

zhotoviteľ:     GEOTOP Košice, s. r. o. 

sídlo:      Južná trieda č. 82, 040 17 Košice 

zastúpený:         Ing. Ján Kavulič - konateľ 

 

osoby oprávnené konať  

vo veciach tejto zmluvy :   Ing. Ján Kavulič 

Bankové spojenie:       VÚB Košice 

Číslo účtu:   1968273259/0200 

IČO:    36590711 

IČ DPH:    SK 2021959841 

Číslo telefónu:   055/7290871 

Číslo faxu:    055/7290871 
e mail:     geotop@goetopke.sk 
  

  

 

 



 
 
 

 
Čl. II. 

VYKONANIE DIELA 
 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v čl. I tejto 

zmluvy v lehote do 30.04.2012 

 

1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zostaviť a predložiť na schválenie dielo uvedené v článku I. tejto                     

zmluvy v týchto etapách a termínoch:   

  
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, tlač zostáv písomnej časti registra, tlač 

grafických častí registra, väzba, overenie a expedícia písomných a grafických 

častí registra správnemu orgánu, schválenie registra, v termíne do: 30.04.2012. 

 
 
 
 

Čl. IX. 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

Ostatné články, odstavce a odseky zmluvy ostávajú nezmenené. 
 
Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých každý má povahu originálu a je 
neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo č. 274/2008 zo dňa 9.7.2008. Tri rovnopisy obdrží 
objednávateľ a jeden zhotoviteľ. 
 
 
V Košiciach dňa 17.01.2012                                 V Košiciach dňa ..........................   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
......................................................                                   ......................................................        
             objednávateľ                                                                          zhotoviteľ 


