
DODATOK č. 4 
 
k zmluve o dielo číslo 9/2008-ROEP zo dňa 28.7.2008 v znení dodatkov č. 1 až 3, 
predmetom ktorej je zhotovenie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území 
Lechnica, okres Kežmarok. 
 
 
Zmluvné strany: 
 
Objednávateľ: Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, 
 Chlumeckého 2, P. O. Box 57, 820 12 Bratislava 212 
 IČO: 00166260 

a 
Zhotoviteľ: Geoplán, spol. s r. o., Ludvíka Svobodu 4885/91, 058 01 Poprad 
 IČO: 31693598 
 
 
sa v zmysle Čl. IV. ods. 5 a Čl. X. ods. 1 citovanej zmluvy o dielo a zákona NR SR č. 
490/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej 
hodnoty v znení neskorších predpisov dohodli na tomto dodatku: 
 
Mení sa znenie Čl. IV. ods. 2, 3 a 4 a Čl. V. ods. 1 zmluvy o dielo takto: 
 

Čl. IV. 
CENA ZA DIELO 

 
2.  Dohodnutá cena za jednu parcelu predmetu konania je 8,63 € (260,- Sk) bez DPH. 
 
3.  Dohodnutá cena za jednu parcelu rozsahu spracovania je 3,32 € (100,- Sk) bez DPH. 

 
4. Za vyhotovenie diela objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi dohodnutú cenu za dielo, 

stanovenú podľa § 3 ods. l zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách, t.j. 55 874,13 € 
(1 683 264,- Sk), slovom päťdesiatpäťtisícosemstosedemdesiatštyri 13/100 €. 

 
Čl. V. 

PLATENIE DIELA 
 

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

a)  po skončení I. etapy spracovania registra 10 011,07 € (301 593,60 Sk) vrátane 19% 
DPH – čiastka uhradená, 

 
b)  po skončení II. etapy spracovania registra čiastku 15 016,61 € (452 390,40 Sk) 

vrátane 19% DPH – čiastka uhradená, 
 
c)  po skončení III. etapy spracovania registra čiastku 30 % z ceny za dielo uvedenej v Čl. 

IV. ods. 4 tejto zmluvy, t.j. 16 762,24 € (504 979,20 Sk) vrátane 20% DPH, 
 
d) po skončení IV. etapy spracovania zostatok nevyplatenej ceny za dielo stanovenej 

podľa Čl. IV. ods. 4 tejto zmluvy, t.j. 14 084,21 € (424 300,80 Sk) vrátane 20% DPH. 



Ostatné ustanovenia tejto zmluvy o dielo ostávajú nezmenené. 
 
 
Tento dodatok je vyhotovený v piatich rovnopisoch a je nedeliteľnou súčasťou zmluvy 

o dielo číslo 9/2008-ROEP zo dňa 28.7.2008 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        V Poprade dňa 7.3.2011 
 
 
 
 
______________________      ______________________ 
 objednávateľ zhotoviteľ 
 Ing. Rudolf Stanek Ing. Ladislav Oško 
 prednosta konateľ 


