
DODATOK č. 7 

k Zmluve o dielo č. 100/2008, zo dňa 13.10.2008, na spracovanie registra obnovenej 

evidencie pozemkov pre katastrálne územie Nižná Boca, obec Nižná Boca, okres Liptovský 

Mikuláš v znení Dodatku č. 1 zo dňa 31.03.2009, Dodatku č. 2 zo dňa 04.01.2010, Dodatku   

č. 3 zo dňa 19.05.2010, Dodatku č. 4 zo dňa 02.09.2010, Dodatku č. 5 zo dňa 28.02.2011  

Dodatku č. 6 zo dňa 16.05.2011 (ďalej len „Zmluva o dielo č. 100/2008 v znení neskorších 

dodatkov“). 

V súlade s bodom 11.4. článku XI. Zmluvy o dielo č. 100/2008 v znení neskorších dodatkov 

mení sa jej znenie takto: 

 

 

V článku I. ZMLUVNÉ  STRANY: 

Objednávateľ : Katastrálny úrad v Žiline, Hollého 7, 011 81 Žilina 

 Štatutárny zástupca:  JUDr. Martin Sočuvka, 

               prednosta Katastrálneho úradu v Žiline 

 Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy: 

                                    JUDr. Martin Sočuvka, 

                                    prednosta Katastrálneho úradu v Žiline  

Tel./fax:              041/2817501, 041/5620426 

                         Ing. Ľudmila Kušíková, 

riaditeľka Správy katastra Liptovský Mikuláš         

Tel./fax:                                  044/2817640, 044/5514080 

 IČO/DIČ:   37808095/2021618137 

Bankové spojenie:             Štátna pokladnica, č. účtu: 7000004441/8180 

 (ďalej len „objednávateľ“)  

         
Zhotoviteľ:                           Ing. Branislav Veleg, Kaštieľska 11, 900 24 Veľký Biel 

Zastúpený:                             Ing. Branislav Veleg 

Vybavuje:                              Ing. Branislav Veleg 

IČO/ DIČ:                              44498527/1031466161 

Bankové spojenie:                 Tatra banka a.s. Bratislava, č. účtu: 2914915601/1100  

Kontaktné údaje:                    tel. 0905456452, e-mail: branislav.veleg@gmail.com 

(ďalej len „zhotoviteľ“) 
 
 

Nové znenie bodu 4.1.4. článku IV. CENA ZA DIELO je nasledovné: 

4.1.4. Takto  dohodnutá   cena   predstavuje   čiastku   bez  DPH  35 444,14 €,                                                               

slovom: tridsaťpäťtisícštyristoštyridsaťštyri 14/100 €. 

 Objednávateľ uhradil odstupujúcemu zhotoviteľovi INSERVIS, spol. s r.o.: 

- za ukončenú I. etapu diela v roku 2009 finančnú čiastku 7 572,30 € bez DPH 

z kalkulovanej ceny. Výška odvedeného 19% DPH – 1 438,74 €. Vyplatená čiastka 

v roku 2009 s DPH 19 %  – 9 011,04 €, 

- za ukončenú II. etapu diela v roku 2010 finančnú čiastku 8 413,66 € bez DPH 

z kalkulovanej ceny. Výška odvedeného 19% DPH – 1 598,60 €. Vyplatená čiastka 

v roku 2010 s DPH 19 %  – 10 012,26 €. 

 Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi za práce, ktoré bude vykonávať v zmysle bodu 

3.1. článku III. tejto zmluvy finančnú čiastku vo výške 19 458,18 € bez DPH 

(zhotoviteľ nie je platca DPH). 

Cena za dielo je 38 481,48 € (slovom: tridsaťosemtisícštyristoosemdesiatjeden 48/100 

€), z uvedenej ceny je finančná čiastka vo výške 19 023,30 € s DPH (slovom: 

devätnásťtisícdvadsaťtri 30/100 €). 



 

Nové znenie bodu 5.1. článku V. PLATOBNÉ PODMIENKY je nasledovné:  

5.1. Objednávateľ uhradil odstupujúcemu zhotoviteľovi INSERVIS, spol. s r.o. po ukončení 

jednotlivých etáp diela, tak ako sú  špecifikované v článku III. zmluvy: 

- za ukončenú I. etapu spracovania diela v roku 2009 finančnú čiastku 7 572,30 € bez 

DPH z kalkulovanej ceny, výška odvedeného 19 % DPH – 1 438,74 €, cena s DPH –         

9 011,04 €, 

- za ukončenú II. etapu spracovania diela v roku 2010 finančnú čiastku 8 413,66 € bez 

DPH z kalkulovanej ceny, výška odvedeného 19% DPH – 1 598,60 €, cena s DPH –     

10 012,26 €. 

Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi: 

- po ukončení III. etapy spracovania diela finančnú čiastku 9 729,09 € bez DPH 

z kalkulovanej ceny (zhotoviteľ nie je platca DPH), 

- po schválení registra správou katastra finančnú čiastku 9 729,09 € bez DPH 

z kalkulovanej ceny (zhotoviteľ nie je platca DPH). 

 

 

Ostatné časti zmluvy zostávajú v doterajšom znení. 

 

 

Odôvodnenie vyhotovenia Dodatku č. 7 k Zmluve o dielo č. 100/2008 v znení neskorších 

dodatkov: 

Objednávateľ vykonal v súlade s bodom 4.2. článku IV. Zmluvy o dielo č. 100/2008 

v znení neskorších dodatkov novú kalkuláciu ceny za dielo ROEP. Podkladom k zmene počtu 

merných jednotiek parciel predmetu konania, riešených parciel a delených parciel diela ROEP 

bol výstup z programu WROEP dodaný Správou katastra Liptovský Mikuláš po kontrole III. 

etapy spracovania diela. 

Konečná cena za dielo ROEP bude stanovená pred ukončením IV. etapy spracovania diela 

ROEP na základe konečného počtu parciel predmetu konania, riešených parciel a delených 

parciel diela ROEP dodaného Správou katastra Liptovský Mikuláš. 

Oprava údajov z Dodatku č. 6. Zhotoviteľ až pri zostavovaní Dodatku č. 7 oznámil, že nie je 

platcom DPH. Objednávateľ vykonal kontrolu tohto oznámenia a následne opravu článku IV. 

a článku V. Zmluvy o dielo č. 100/2008 v znení neskorších dodatkov: 

 

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu 

rovnopisu. Tri vyhotovenia obdrží objednávateľ a jedno zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia 

s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi. 

 

 

 

 

V Žiline, dňa 28.09.2011                                                            V Žiline, dňa 28.09.2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________                                                            _______________________            

          objednávateľ                                                                                   zhotoviteľ 



 

Príloha: 

 

ŠPECIFIKÁCIA PRÁC 

registra obnovenej evidencie pozemkov 

 

 

Kalkulácia: 

 

Kalkulácia A 

1 Počet parciel predmetu konania   1 469 MJ 

2 Cena za jednu parcelu predmetu konania bez DPH  11,94981 € 

3 Celková cena za parcely predmetu konania bez DPH  

(vzorec -  riadok 1 x riadok 2) 

17 554,27 € 

 

Kalkulácia B 

1 Počet riešených* parciel   3 510 MJ 

2 Cena za jednu riešenú parcelu bez DPH  4,97909 € 

3 Celková cena za riešené parcely bez DPH  

(vzorec – riadok 1 x riadok 2) 
17 476,61 € 

*vysvetlenie pojmu riešená parcela – parcela, ku ktorej sa neriešia právne vzťahy a zobrazuje 

sa len v grafickej časti ROEP (v rámci grafickej časti sa parcela UO započítava do ceny len 

jeden krát) 

 

Kalkulácia C 

1 Počet delených* parciel   83 MJ** 

2 Cena za jednu delenú parcelu bez DPH  4,97909 € 

3 Celková cena za delené parcely bez DPH  

(vzorec – riadok 1 x riadok 2) 
413,26 € 

* vysvetlenie pojmu delená parcela – delená parcela vzniká z dôvodov uvedených v § 13 ods. 

3 písm. c), d), e) Metodického návodu na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov 

č. MN 74.20.73.47.00 účinného od 1. júla 2006. Pôvodná parcela, ktorá musí byť rozdelená 

z vyššie uvedených dôvodov bude zarátaná do predmetu konania iba jeden krát (Kalkulácia 

A) ďalšie podlomené parcely toho istého kmeňového parcelného čísla budú zarátané do 

Kalkulácie C v tej istej cenovej hodnote  ako riešené parcely. Viac v špecifických 

podmienkach. 

** počet delených parciel je možné určiť až v priebehu spracovania ROEP. 

 

Celková cena za dielo 

1 Celková cena za dielo bez DPH ( vzorec - riadok 3 z Kalkulácie A + 

riadok 3 z Kalkulácie B +  riadok 3 z Kalkulácie C ) 
35 444,14 € 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


