
DODATOK č. 1 

k Zmluve o dielo č. 99/2011, zo dňa 26.08.2011, na spracovanie registra obnovenej evidencie 

pozemkov v katastrálnom území Trebostovo, obec Trebostovo, okres Martin. 

V súlade s bodom 7.3. článku VII. a s bodom 11.4. článku XI. zmluvy o dielo č. 99/2011 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. Katarína Mlynčeková, 

      riaditeľka Správy katastra Martin 

              Tel./fax:                                043/2817680, 043/4136670 

                           IČO/DIČ:   37808095/2021618137 

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

(ďalej len „objednávateľ“) 

 

 

Zhotoviteľ:      GEPOS s.r.o., Krajná 2172/1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 

          

 Zastúpený:  Ing. Rastislav Petkanič, konateľ       

 IČO:  36651133, DIČ: 2022213369 

 IČ DPH: SK 2022213369 

                          Bankové spojenie:                DEXIA banka Slovensko a.s.,  

 č. účtu: 5826124002/5600 

 Kontaktné údaje:   Tel.: 0905/606 825, 032/7712889 

    Mail: gepos@gepos.sk 

(ďalej len „zhotoviteľ“) 
 
 

 

 

Nové znenie bodu 3.1.  a 3.2. článku III. VYKONANIE DIELA je nasledovné: 

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

zmluvy v týchto etapách a termínoch: 

I. etapa:  

Spracovanie grafického súboru pôvodného určeného operátu PM (stav analógovej mapy 

UO) a spracovanie grafického súboru BPEJ vo výmennom formáte grafických informácií 

(VGI), v termíne do: 31.05.2012. 
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Ostatné časti zmluvy o dielo č. 99/2011 zostávajú v doterajšom znení. 

 

Odôvodnenie vyhotovenia Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 99/2011: 

Katastrálny úrad v Žiline v rámci verejnej súťaže predmetom, ktorej bolo vypracovanie 

registrov obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnych územiach zaradených do 

Harmonogramu konaní na rok 2010 musel z dôvodu podaných žiadostí o nápravu, v zmysle 

ustanovenia § 136 ods. 1, písm. e) zákona č. 25/2006 Z. z., predĺžil lehotu viazanosti ponúk 

pre uzatvorenie zmlúv do 31.08.2011 (pôvodný termín 30.06.2011). Termín ukončenia I. 

etapy diela ROEP v k.ú. Trebostovo bol stanovený v Zmluve o dielo č. 99/2011 do 

31.10.2011. Zmluva o dielo č. 99/2011 bola podpísaná obidvoma zmluvnými stranami dňa 

26.08.2011.  Z dôvodu predĺženia lehoty viazanosti bol stanovený nový termín ukončenia I. 

etapy diela ROEP v k.ú. Trebostovo. 

 

  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 24.10.2011                                                       V Žiline, dňa 24.10.2011 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 ______________________                                                   ______________________            

           objednávateľ                                                                              zhotoviteľ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


