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Dodatok č. 1 
k Zmluve o dielo č. 05/02/2021 

uzatvorenej podľa ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení 
(ďalej len „Dodatok č. 1“) 

 
 

Čl. I. 

ZMLUVNÉ STRANY 

  

Objednávateľ:  Obec Soľ 
Sídlo:    Soľ č.161, 094 35 Soľ 
Štatutárny zástupca: Ing. Jozef Berta – starosta obce  
IČO:   00 332 861 
DIČ:   2020630513 
IČ DPH:   Obec Soľ nie je platcom DPH   
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s., pobočka Vranov nad Topľou 
IBAN:   SK02 0200 0000 0000 22425632 
Číslo telefónu/mobil: 057/ 44 964 23  
e - mail:   ocu.sol@slovanet.sk 

(ďalej len „objednávateľ“) 
 

 

Zhotoviteľ:  Pavol Popaďak, GEO POL 
Sídlo:   Hlavná 115/129, 094 14 Sečovská Polianka 
Zastúpený:  Pavol Popaďák 
IČO:   34896821 
DIČ:   1020000212 
IČ DPH:   Nie som platcom DPH 
Bankové spojenie:              Raiffeisen BANK 

IBAN:   SK14 1100 0000 0080 1123 7333    

Osoba zodpovedná  
za plnenie zmluvy: Pavol Popaďak 
Číslo telefónu/mobil: 0905 356952 
e-mail:   geopolpavol@gmail.com 

(ďalej len „zhotoviteľ“) 
 

Preambula 
 
Zmluvné strany dňa 17.05.2021 uzatvorili Zmluvu o dielo č. 05/02/2021 (ďalej len „Zmluva  
o dielo“) podľa ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) za účelom realizácie diela „Vypracovanie 
a vykonanie Projektu jednoduchých pozemkových úprav v katastrálnom území Soľ – Lokalita 
L1a“, okres Vranov nad Topľou, kraj Prešovský, skratka JPÚ Soľ, v etapách podľa Čl. III. Zmluvy 
o dielo. 
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Čl. II. 

PREDMET DODATKU č. 1 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Čl. III. Cena diela, podmienky a spôsob fakturácie, ods. 2 Zmluvy 
o dielo č. 05/02/2021 sa mení nasledovne:  

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo podľa časového harmonogramu prác, ktorý je 

súčasťou tejto zmluvy ako Príloha č. 2, s nasledovným obsahom jednotlivých etáp:  

 

Etapa 

Termín ukončenia 
fakturačného 

celku, vystavenia 
faktúry 

Popis etáp JPÚ, ucelených častí a fakturačných celkov 

Cena etapy, 
ucelenej časti 
faktur. celku 

bez DPH 

1a 08/2021 
Zriaďovanie podrobných geodetických bodov, Hranica obvodu 
projektu pozemkových úprav, Účelové mapovanie polohopisu a 
výškopisu v obvode projektu PÚ (operát obvodu projektu PÚ) 

1 900,- 

1b, 1c 12/2022 

Aktualizácia BPEJ v obvode projektu a mapa hodnoty, Register 
pôvodného stavu, Miestny územný systém ekologickej stability na 
účely PÚ, Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v 
obvode PÚ 

2 400,- 

2a 04/2023 Zásady umiestnenia nových pozemkov 980,- 

2b, 2c 07/2023 
Plán spoločných a verejných zariadení a opatrení, Rozdeľovací plán vo 
forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu 

2 660,- 

3a, 3b 09/2023 
Postup prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní, Vytýčenie a 
označenie vybraných lomových bodov hraníc nových pozemkov 

900,- 

3c 12/2023 Rozdeľovací plán vo forme obnovy KO alebo geometrického plánu 1 670,- 

Cena celkom v EUR bez DPH /Zhotoviteľ nie je platcom DPH/: 10 510,- 

 
Čl. III. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

1. Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z toho dva rovnopisy pre objednávateľa, 
dva pre zhotoviteľa. 

2. Zmluvné strany uzavreli tento Dodatok č. 1 slobodne, vážne, majúc spôsobilosť na právne 
úkony a súhlasia s obsahom tohto dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi 
vlastnoručnými podpismi svojich zástupcov. 

3. Dodatok č. 1 je platný dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinný súlade s § 47a 
zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a § 5a zákona  
č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia 
na webovom sídle objednávateľa. Zhotoviteľ berie na vedomie, že Dodatok č. 1 je povinne 
zverejňovanou časťou Zmluvy o dielo podľa Zákona o slobode informácií a súhlasí s jeho 
zverejnením na webovom sídle objednávateľa. 

4. Meniť alebo dopĺňať obsah Zmluvy o dielo vrátane Dodatku č. 1 je možné pri dodržaní § 18 
zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 



3 

 

v znení neskorších predpisov, len formou písomných očíslovaných dodatkov, ktoré budú 
platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných 
strán a účinné dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. 

5. Ostatné ustanovenia pôvodnej Zmluvy o dielo, pokiaľ neboli dotknuté týmto Dodatkom č. 1, 
ostávajú naďalej v platnosti. 

6. Vzťahy a spory vzniknuté z tohto dodatku sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi. 
Strany sa zaväzujú riešiť prípadné spory vzniknuté z tohto dodatku, a to vždy najskôr 
vzájomným rokovaním. 

7. Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú výslovne upravené týmto dodatkom, 
a všetky z neho zamýšľané vzťahy sa budú riadiť, interpretovať a uplatňovať podľa príslušných 
ustanovení slovenských právnych predpisov. 

8. V prípade, že niektoré ustanovenie tohto dodatku sa stane neplatným alebo 
neuskutočniteľným, nemá to vplyv na platnosť Zmluvy o dielo ako celku. Pre tento prípad sa 
zmluvné strany zaväzujú, že takéto neplatné alebo neuskutočniteľné ustanovenie nahradia 
ustanovením iným, ktoré ho v právnom aj v obchodnom zmysle najbližšie nahradzuje. 

9. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok č. 1 uzatvorili na základe vlastnej vôle, dodatok 
nebol podpísaný v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok, dodatok si prečítali, jeho 
obsahu rozumejú a na znak súhlasu ho podpisujú. Podpis Dodatku č. 1 je prejavením súhlasu 
s celým jej obsahom. 

 
  

V Soli, dňa 01.03.2022                          V Soli, dňa 01.03.2022 
 
 
 
Za objednávateľa:           Za zhotoviteľa:  
 
 
 
 
............................................................                                      ............................................................... 
      Ing. Jozef Berta, starosta obce                                                                Pavol Popaďák 
   

  

 


