
 
 
 
 
 

Dodatok č.10 

k zmluve o dielo číslo  20/2006 

zo dňa 8.12.2006 na vypracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území 

Čachtice, obec Čachtice, okres Nové Mesto nad Váhom 

 

Článok I. 

ZMLUVNÉ  STRANY 

 

1.1. Objednávateľ : Katastrálny úrad v Trenčíne 

   M. R. Štefánika 20, 911 50 Trenčín 

    

  Štatutárny zástupca: Ing. Roman Remo 

prednosta katastrálneho úradu 

 

 Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy : 

Ing. Roman Remo, prednosta katastrálneho úradu 

Ing. Elena Scheryová, vedúca technického odboru katastrálneho úradu 

    č.t. 032/2817212 

 

 IČO :   3612 54 74 

 

 Bankové spojenie : Štátna pokladnica č. účtu  

1.2.  Zhotoviteľ:  GEOEX, s.r.o., Kukučínova č. 5 

    974 01 Banská Bystrica 

     

  Zastúpený :  Ing. Rudolf Englart ml., štatutárny zástupca 

  

 Vybavuje :  Ing. Rudolf Englart ml., Ing. Lucia Englártová, 

    Jarmila Englartová, Rudolf Englart 

 IČO :   31594212 

      

 Bankové spojenie :  

 Č.účtu:  

 

 Zapísaný v obchodnom registri, resp. živnostenskom registri OS BB odd.Sro.vl.č.1492/S. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Na základe požiadavky správneho orgánu sa zmluvné strany dohodli na zmene v článku III. ods.3.1 - termín 

V. etapy sa mení nasledovne: 

 

Článok III. 

VYKONANIE DIELA 

 

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zostaviť a predložiť na schválenie dielo uvedené v článku II. tejto zmluvy v 

týchto etapách a termínoch: 

V. etapa: Vyhotovenie ROEP a jeho schválenie podľa § 7 zákona č. 180/1995 Z.z. v znení neskorších  

predpisov v termíne do : 30.6.1.2012 

 

Ostatné znenie zmluvy ostáva nezmenené. 

Tento dodatok je vyhotovený v dvoch exemplároch, z ktorých každá zo zmluvných strán si ponechá 

jedno vyhotovenie  

Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom  

nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovej stránke Katastrálneho úradu v Trenčíne v súlade s § 

47a) Občianskeho zákonníka v platnom znení.   

Zmluvné strany súhlasia s obsahom tohto dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi. 

 

 

 

V Trenčíne, dňa .........................                                               V Banskej Bystrici, dňa ........................                                  

Ing. Roman Remo                                      Ing. Rudolf Englart, štatutárny zástupca 

        prednosta katastrálneho úradu 

 

 

 

 

..........................................................                 .......................................................... 

              Za objednávateľa                         Za zhotoviteľa 

  


