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       Zmluva o dielo 

č. 01152/2013-UVZD-RP0032/13.00 

 

 

Zmluvné strany 

1.          Objednávatelia : 

 

1.1. Slovenský pozemkový fond 

Búdková 36, 817 15 Bratislava 

Zastúpený: Ing. Ivanom Tudajom, 

                   riaditeľom regionálneho odboru SPF v Poprade 

Bankové spojenie: Štátna pokladnica 

Číslo účtu: 7000001638/8180 

IČO: 17335345 

(ďalej len ,,objednávateľ v prvom rade“) 

 

1.2. Obvodný pozemkový úrad v Poprade 

Partizánska č. 690/87, 058 01 Poprad 

Zastúpený: Ing. Petrom Lazorom, 

                   riaditeľom Obvodného pozemkového úradu v Poprade 

Bankové spojenie: Štátna pokladnica 

Číslo účtu: 7000081199/8180 

IČO: 37937898 

(ďalej len ,,objednávateľ v druhom rade“) 

a 

2.          Zhotoviteľ: 

    

Ing. Pavol Ganzarčík 

ul. Petzvalova č. 62, 059 01 Spišská Belá  
znalec v odbore poľnohospodárstvo, odvetvie odhad hodnoty poľnohospodárskej pôdy 

Evidenčné číslo znalca: 910856 

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa Poprad  

Číslo účtu: 0490122544/0900 

(ďalej len ,,znalec“) 

 

uzavreli podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka túto zmluvu o dielo: 

 

 

Čl. I 

Predmet a účel zmluvy 

1. Predmetom zmluvy je vyhotovenie znaleckého posudku k nižšie citovanému 

právoplatnému rozhodnutiu Obvodného pozemkového úradu Poprad,  vydaného v súlade 

so zákonom č. 229/1991 Zb. z. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému 

poľnohospodárskemu majetku v znení nesk. predpisov, za účelom stanovenia hodnoty 

nevydaných nehnuteľností, za ktoré patrí oprávneným osobám náhrada v priznanom 

vlastníckom podiele. 
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Rozhodnutie Obvodného pozemkového úradu v Poprade 

ktorým sa priznáva právo na náhradu: 

 

Vydal :                             Obvodný pozemkový úrad Poprad 

Adresa :                            ul. Partizánska 690/87, 058 01 Poprad 

Pod číslom rozhodnutia : 2009/737/3851-RV, zo dňa 23.12.2009 

Právoplatné dňa :             19.07.2010 

Oprávnené osoby :           Aurélia ČARNOKÁ, Mária WEISE, Pavol BABONY, 

               Peter BABONY 

Katastrálne územie :        Poprad 

Pozemok : mpč. – EKN č. 376/1, záhrada, o výmere 1210 m
2
             

 

2. Ocenenie sa vykoná na základe vyhlášky Ministerstva financií a cien SR č. 289/1990 Zb., 

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MF SR č.205/1988 v platnom znení. 

3. Objednávatelia sú oprávnení znalecký posudok použiť v súlade s jeho určením. 

 

 

Čl. II 

Vykonanie a lehota vyhotovenia znaleckého posudku 

Znalec sa zaväzuje vyhotoviť znalecký posudok k nehnuteľnostiam a ich častiam podľa 

základných údajov uvedených v rozhodnutí citovanom v Čl. I. tejto zmluvy a odovzdať ho 

objednávateľom do 30 dní od uzavretia tejto zmluvy. 

 

 

Čl. III 

Cena znaleckého posudku 

Cena znaleckého posudku je stanovená podľa § 3 ods. 2 písm. a) zákona č. 382/2004 

Z.z.  o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

 

 

Čl. IV 

Platobné podmienky 

Objednávateľ v prvom rade sa zaväzuje zaplatiť znalcovi dohodnutú cenu v lehote      

do 30 dní od doručenia faktúry znalca, po riadnom vyhotovení a odovzdaní znaleckého 

posudku oprávneným zástupcom objednávateľov. 

 

 

Čl. V 

Odovzdanie diela 

1. Znalec odovzdá predmet diela v  3 vyhotoveniach, z ktorých jedno vyhotovenie odovzdá 

oprávnenému zástupcovi objednávateľa v druhom rade v mieste jeho sídla                      

a 2 vyhotovenia odovzdá oprávnenému zástupcovi objednávateľa v prvom rade               

na príslušnom regionálnom odbore Slovenského pozemkového fondu. 

2. Objednávatelia sa zaväzujú dielo prevziať a objednávateľ v prvom rade sa zaväzuje 

zaplatiť cenu za vykonanie diela za podmienok dohodnutých v tejto zmluve. 

3. Odovzdanie a prevzatie diela v súlade s touto zmluvou potvrdia oprávnení zástupcovia 

oboch zmluvných strán písomne. 
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Čl. VI 

Povinnosti znalca a objednávateľov 

1. Znalec sa zaväzuje: 

1.1 Postupovať pri vyhotovovaní diela s primeranou odbornou starostlivosťou 

a dodržiavať všetky platné právne predpisy súvisiace so znaleckou činnosťou. 

1.2 Bez zbytočného odkladu oznámiť objednávateľom akékoľvek skutočnosti, ktoré 

zistil v súvislosti s plnením tejto zmluvy a ktoré by mohli mať vplyv na vykonanie 

diela. 

1.3 Vykonať dielo na svoje náklady a nebezpečenstvo a na tento účel si zabezpečiť 

všetky potrebné podklady, ak mu niektoré podklady neposkytnú objednávatelia. 

1.4 Bezplatne odstrániť chyby a nedostatky diela zistené  pri kontrole.  

1.5 Po vykonaní diela vrátiť objednávateľom všetky podklady, ktoré mu na vykonanie 

diela poskytli objednávatelia. 

1.6 Znalec overí znalecký posudok menom, priezviskom, overovacou pečiatkou 

(autorizačné overenie výsledkov prác), dátumom a podpisom v zmysle 

ustanovenia  § 17 zákona č. 382/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov. 

1.7 Dodať dielo v 3 vyhotoveniach.  

2. Objednávatelia sa zaväzujú odovzdať znalcovi bez zbytočného odkladu po podpise tejto 

zmluvy podklady potrebné na vykonanie diela, ktoré majú k dispozícii. 

 

 

Čl. VII 

Odstúpenie od zmluvy 

1. Zmluvné strany môžu od zmluvy odstúpiť len za podmienok v nej dohodnutých.  

Odstúpenie od zmluvy musí byť písomné a doručené druhej zmluvnej strane.  

2. Objednávateľ môže od zmluvy odstúpiť: 

a) ak znalec je v omeškaní s vykonávaním jednotlivých častí diela po čas dlhší ako 1 

mesiac, 

b) ak dodané dielo má také vady, pre ktoré dielo nemožno použiť. 

3. Odstúpenie objednávateľov od zmluvy je účinné, ak ho podpíšu obidvaja objednávatelia. 

4. Znalec môže od zmluvy odstúpiť, ak mu objednávatelia neposkytli súčinnosť podľa tejto  

zmluvy a z toho dôvodu nemôže dielo vykonať. 

 

 

Čl. VIII 

Záruka za akosť  

1. Znalec zodpovedá za kvalitu vykonaného diela v plnom rozsahu a za to, že predmet tejto 

zmluvy je zhotovený podľa tejto zmluvy. 

2. Znalec sa zaväzuje, že vykonané dielo bude možné využiť na dohodnutý účel. Záručná 

doba je 24 mesiacov odo dňa odovzdania diela objednávateľom. 

3. Znalec sa zaväzuje, že vady zistené v záručnej dobe odstráni na vlastné náklady a v lehote, 

ktorú mu určia objednávatelia s prihliadnutím na povahu vád. 

4. Do doby odstránenia vád nie je objednávateľ v prvom rade povinný zaplatiť cenu diela. 

 

 

Čl. IX 

Poskytovanie využívania a šírenie hromadných výstupov 

z katastra nehnuteľností 

V súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä zákonom č. 162/1995 Z.z.       

o katastri nehnuteľností a zákonom č.383/1997 Z.z. sa znalec 
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a) zaväzuje, že zabezpečí, aby nedošlo k šíreniu údajov katastra nehnuteľností tretím 

osobám, alebo ich využívanie na propagačné alebo obchodné účely, ktoré nesúvisia 

s pôsobnosťou účastníkov informačného systému a vylúči ich použitie v rozpore               

so zákonom č. 215/1995 Z.z., 216/1995 Z.z. a 162/1995 Z.z.,  v znení neskorších 

predpisov, 

b) berie na vedomie, že neoprávnené šírenie údajov katastra nehnuteľností je porušením 

zákona č. 162/1995 Z.z.  v znení neskorších predpisov, 

c) podmienky využívania a šírenia údajov katastra nehnuteľností sa vzťahujú i na údaje 

registra, či iné údaje získané v konaní podľa zákona č.180/1995 Z.z. v znení neskorších 

predpisov, zákona č.229/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, v konaní podľa zákona 

č.330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a v konaní podľa zákona NR SR č.503/2003 

Z.z. v znení neskorších predpisov. 

 

Čl. X 

Záverečné ustanovenia 

1. Táto zmluva je vyhotovená v piatich vyhotoveniach, z ktorých každá má povahu 

originálu, objednávateľ v prvom rade dostane tri vyhotovenia a ostatní účastníci              

po jednom vyhotovení. 

2. Túto zmluvu je možné zmeniť alebo doplniť písomne dodatkom. 

3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade so zákonom č. 546/2010 Z.z., ktorým 

sa mení a dopĺňa zákon č.40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia 

a dopĺňajú niektoré zákony. 

4. Táto zmluva je povinne zverejňovaná v plnom rozsahu vrátane príloh a dodatkov podľa § 

5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. 

5. Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením zmluvy v jej plnom rozsahu, vrátane 

príloh a dodatkov, v centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR a na webovej 

stránke Slovenského pozemkového fondu. 

 

V Poprade, dňa:                                                             V Poprade, dňa:  

 

 

 

 

 

 

…………………………………                                           ……………....…………………… 

           Ing. Ivan Tudaj                                                           Ing. Pavol Ganzarčík 
   riaditeľ RO SPF v Poprade                                                               znalec 

 

V Poprade, dňa:  

 

 

……………………………............ 

             Ing. Peter Lazor 

        riaditeľ OPÚ v Poprade 


