
DODATOK č. 8 
 
k zmluve o dielo číslo 10/2007-ROEP zo dňa 30.1.2008 v znení dodatkov č. 1 až 7, 
predmetom ktorej je zhotovenie registra obnovenej evidencie pozemkov v 
katastrálnom území Lendak , okres Kežmarok. 
 
Zmluvné strany: 
 
Objednávate ľ: Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, 
 Chlumeckého 2, P. O. Box 57, 820 12 Bratislava 212  
 IČO: 00166260 

a 
Zhotovite ľ: PIPS, s. r. o., Legionárska 23, 010 01 Žilina 
 IČO: 36014231 
 
sa v zmysle Čl. IV. ods. 4.2 a Čl. XI. ods. 11.4 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. 4.1 a Čl. V. ods. 5.1 zmluvy o dielo takto: 
 

Článok IV. 
CENA  ZA  DIELO 

 
4.1. Zmluvné strany sa dohodli na cene diela v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/1996 

Z. z. o cenách. 
Celková cena za dielo je 23 205,04 € vrátane DPH , 
slovom dvadsa ťtritisícdvestopä ť 04/100 €. 
 
Cena za dielo bola stanovená na základe výberového konania vo verejnom 
obstarávaní. Cena za dielo je konečná. 
 

Článok V. 
PLATOBNÉ PODMIENKY 

 
5.1. Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi po ukončení jednotlivých etáp diela, tak ako sú  

špecifikované v článku III.  zmluvy: 
 

a) I. etapa spracovania čiastku 2 310,80 € vrátane 19% DPH (čiastka uhradená ), 
 
b) II. etapa spracovania čiastku 4 621,58 € vrátane 19% DPH (čiastka uhradená ), 

 
c) III. etapa spracovania čiastku 4 621,58 € vrátane 19% DPH (čiastka uhradená ), 

 
d) po schválení registra správou katastra zostatok z nevyplatenej ceny za dielo 

uvedenej v čl. IV. zmluvy, t.j. 11 651,08 € 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 10/2007-ROEP zo dňa 30.1.2008 v znení dodatkov č. 1 až 7. 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 30.3.2011     V Žiline dňa  
 
 
 
 
 
______________________    ______________________ 
 Za objednávateľa Za zhotoviteľa 
 Ing. Rudolf Stanek Ing. Vladimír Štaudinger 
 prednosta konateľ 
 


