
DODATOK č. 1 

 
 

           Článok I. 
ZMLUVNÉ STRANY 

 
Objednávateľ:   Obec Červená Voda, Červená Voda č. 28, 083 01 Sabinov 
Štatutárny zástupca:  Pavol Džačovský, starosta obce 
IČO:      00326909 
tel./fax:   0911 260 332 
Bankové spojenie: VÚB banka 
IBAN:    SK88 0200 0000 0043 3334 4256  
 
Zhotoviteľ:   Ing. Ján Dzurišin – GEOING 
Adresa:   Levočská 73, 080 01 Prešov 
IČO:    37117696 
DIČ:    1041502869 
tel./mobil:  0907 941 913 
Banka: Čsl. Banka ČSOB, a.s. 
IBAN:    SK42 7500 0000 0040 0800 5728 
 
sa v zmysle Čl. VI. ods. 6.2 a Čl. X. ods. 10.4 citovanej zmluvy o dielo dohodli na tomto dodatku 

následovne: 

Mení sa znenie Čl. III. ods. 3.1  a článok IV. ods. 4.1 zmluvy o dielo takto: 

 
Článok III. 

TERMÍNY NA VYKONANIE DIELA 
 
3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zostaviť a predložiť na schválenie dielo uvedené v článku II. tejto zmluvy 
v týchto etapách a termínoch: 
 
A. Vypracovanie projektu nasledovne: 
 

g) Prerokovanie požiadaviek a návrhov účastníkov na umiestnenie nových pozemkov. Podľa    
výsledkov prerokovania vypracovať zásady pre umiestnenie nových pozemkov do 30.01.2022. 

h) Generovanie a tvorba rozdeľovacieho plánu vrátane spracovania výpisov z rozdeľovacieho 
plánu do 30.03.2022. 

 
B. Vykonanie projektu nasledovne: 
 

i)    Vytýčenie lomových bodov hraníc nových pozemkov do 30.05.2022. 
i) Spracovanie rozdeľovacieho plánu vo forme geometrického plánu do 30.06.2022. 
k) Spracovanie povinných digitálnych formátov FUVI, VGI a XML pre automatizovaný zápis do 

katastra nehnuteľností do 30.08.2022. 
 

  Ďalej sa mení v čl. IV ods. 4.1 druhá veta,  nové znenie je : „Celková cena za dielo je 12 000,- €“  
 
 

k zmluve o dielo zo dňa 31.08.2020, predmetom ktorej je vypracovanie a vykonanie projektu 
jednoduchých pozemkových úprav (ďalej len „PJPÚ“) v  katastrálnom území Červená Voda,  okres Sabinov. 

 



 
 
 

Ostatné ustanovenia tejto zmluvy o dielo ostávajú nezmenené.  

 

Tento dodatok je vyhotovený v troch rovnopisoch a je nedeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo zo dňa 

31.08.2020. Dva rovnopisy obdrží objednávateľ a jeden rovnopis dodatku obdrží zhotoviteľ. 
 

Zmluvné strany so zmenami uvedenými v toto dodatku súhlasia v celo rozsahu a na znak 

súhlasu ho potvrdzujú svojimi podpismi. 

 
 
V Prešove dňa 14.12.2021 
 
 
 
 
 
Za objednávateľa:     Za zhotoviteľa: 
 
 
 
 
....................................................   .................................................... 
    
Obec Červená Voda      Ján Dzurišin – GEOING 
Pavol Džačovský 
 

 


