
 

DODATOK č. 4 
 

k zmluve o dielo č. 3/2008 – 310 zo dňa  9.7.2008 v platnom znení, predmetom ktorej je 

vypracovanie ROEP v katastrálnom území Veľká Tŕňa, obec Veľká Tŕňa, okres Trebišov 

 

Zmluvné strany sa dohodli nasledovne: 

Mení sa znenie Čl. III bod 1, 3 písm. d)  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. Iveta Lešková 

riaditeľka Správy katastra Trebišov 

 

Bankové spojenie:    Štátna pokladnica 

 

Číslo účtu:  7000060945/8180 

IČO:   35540249 

DIČ:  2021616685  

 
 
ZHOTOVITEĽ :   

GEODÉZIA Michalovce s.r.o. , Pražská 2, 040 11 Košice 

zastúpený:   Ing. Radko Badida – konateľ spoločnosti 

osoby oprávnené konať  

vo veciach tejto zmluvy :   Ing. Radko Badida 

Bankové spojenie:    VÚB a.s., pobočka Michalovce 

Číslo účtu:    1516902253/0200 

IČO:    36208914 

DIČ:   2020054080 

IČ DPH:   SK2020054080 

 
 
 



 
 
 

Čl. III. 
CENA ZA DIELO 

 

1. Cena za dielo je stanovená na základe skutočného počtu merných jednotiek 

a predstavuje čiastku v hodnote: 22 273,59 € slovom 

dvadsaťdvatisícdvestosedemdesiattri euro a 59 centov vrátane 19% DPH vo výške 

3 417,62 € a 20% DPH vo výške 144,75 €. 

Cena za dielo bez DPH je 18 711,22 €, 

 pričom mernými jednotkami sú: 

- 967 parciel predmetu konania s cenou za mernú jednotku 9,735 €  bez DPH   

- 2 237 parciel rozsahu spracovania  s  cenou za mernú jednotku 4,156 €  bez DPH 

 

V prípade zmeny výšky sadzby DPH všeobecne záväzným právnym predpisom, bude to 

riešené formou písomného dodatku k tejto zmluve. 

 

V prípade, že v priebehu plnenia zmluvy sa z neplatcu DPH stane platca DPH a naopak, 

cena za dielo sa z tohto dôvodu nebude meniť. 

 

 

 

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

d) po schválení registra správou katastra zbytok nevyplatenej ceny za dielo vo výške 868,49 € 
s DPH. 

 

 
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. 3/2008-310 zo dňa 9.7.2008. Tri rovnopisy obdrží 
objednávateľ a jeden zhotoviteľ. 
 
 
 
V Košiciach dňa 16.02.2012                                        V Košiciach dňa ..........................   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
......................................................                                   ......................................................        
             objednávateľ                                                                          zhotoviteľ 


