
 
 
 
 
 

   

Dodatok č.2 

k zmluve o dielo číslo  22/2010 

zo dňa 25.1.2010 na vypracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území 

Nevidzany, obec Nevidzany, okres Prievidza 

 

 

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 :  

       

                                         

    

1.2. Zhotoviteľ:  Ing. Ján Predajniansky - progeos 
    Vojenská 125, 934 01 Levice 

  Zastúpený :  Ing. Ján Predajniansky  

 Vybavuje:   Ing. Ján Predajniansky 

 IČO :   34282173 

         DIČ :   1020378392 

 Bankové spojenie :  

 Kontaktné údaje : č. tel. +421 366345890,0905 444 084 

    e-mail: progeos@progeos.sk 

Zapísaný v živnostenskom registri: č. 402-7243  

 

 

 

 

 

 

 

 



Zmluvné strany sa dohodli: 

Mení sa v čl. III ods.3.1 termín III. a IV. etapy nasledovne: 

 

Čl. III. 
VYKONANIE DIELA 

 
1.  Zhotoviteľ splní záväzok vykonať dielo uvedené v  Čl. II. tejto zmluvy v lehote do                                

30.7.2013 jeho odovzdaním Správe katastra v Prievidzi ( správnemu orgánu). 
 
 
3. Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a v stanovených lehotách takto: 

 

III. etapa:  Zostavenie návrhu registra obnovenej evidencie pozemkov na zverejnenie podľa 
§ 7 ods. 1 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov - zostavenie 
písomnej časti registra v predpísanej tabuľkovej forme, vyhotovenie jedného 
exempláru grafickej časti registra, vyhotovenie výpisov z registra pre doručenie 
účastníkom konania,  vykonanie kontrol a odstránenie chýb, uverejnenie návrhu 
registra na verejné nahliadnutie v obci, v termíne do: 31.1.2013 

IV. etapa:  Vyhotovenie návrhu registra obnovenej evidencie pozemkov 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 : 30.7.2013 

 

Ostatné znenie zmluvy ostáva nezmenené. 
Tento dodatok je vyhotovený v troch exemplároch, z ktorých objednávateľ si ponechá dve vyhotovenia a 

zhotoviteľ 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 Leviciach, dňa ................... 

          Ing. Roman Remo          Ing. Ján Predajniansky  

   prednosta katastrálneho úradu                                                           

 

 

 

 

 

 

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

              Za objednávateľa                        Za zhotoviteľa 

 


