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Dodatok č. 2 k RÁMCOVEJ ZMLUVE č. VÚGK 11/2010Z  
 (Rámcová zmluva o dodávke a aktualizácii údajov zo súborov geodetických a popisných 

informácií Katastra nehnuteľností) 
 

„Výskumný ústav geodézie a kartografie –  CORINEX GROUP, a.s.”  
v zmysle ustanovenia § 536 a nasledujúcich zákona 513/91 Zb. - Obchodný zákonník v znení 
neskorších predpisov a ustanovenia § 39 zákona č. 618/2003 Z. z. autorského zákona v znení 

neskorších predpisov 

 
 
 

I. ZMLUVNÉ STRANY 

Poskytovateľ: Výskumný ústav geodézie a kartografie 
Sídlo: Chlumeckého 4 
 826 62 Bratislava  
Zastúpený: Mgr. Michal Špánik  - riaditeľ 
IČO:  00 166 251 
DIČ: 2020857080 
Bankové spojenie:  Štátna pokladnica - banka 
Číslo účtu: 7000061016/8180 
Kontaktná osoba: Mgr. Michal Špánik 
 

(ďalej označovaný aj ako „poskytovateľ“ alebo „VÚGK“) 

 

 

Objednávateľ: CORINEX GROUP, a.s. 
Sídlo: Kľukatá 6, 821 05 Bratislava   
Zastúpený: Ing. Milan Grega –  predseda predstavenstva 
 Ing. Andrea Mikulicová – člen predstavenstva 
IČO:  34 116 184 
IČ DPH:  SK2020373157 
DIČ:  2020373157 
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. 
Číslo účtu:  2621040629/1100 
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č.  1026/B 
Kontaktná osoba: Ing. Vladimír Oravec 
 (ďalej označovaný aj ako „objednávateľ“) 

 

 

Poskytovateľ a objednávateľ sa dohodli (zmluvné strany) na nasledovnom znení dodatku: 

 
 

I. PREDMET 

I.1. Predmetom tohto Dodatku č. 2 je spresnenie podmienok Rámcovej zmluvy č. VÚGK 11/2010Z a 
jej ďalších Dodatkov, a to v priamej nadväznosti na závery auditu VÚGK, ktorý bol vykonaný v marci 2011. 

I.1.1. Zmluvné strany sa dohodli, že v Dodatku č.1 k RÁMCOVEJ ZMLUVE č. VÚGK 11/2010Z sa 
vypúšťa a ruší bod I.1.2 a I.1.3.   
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II. ZÁVEREČNÉ  USTANOVENIA 

II.1. Obe strany prehlasujú, že sú oprávnené podpísať tento Dodatok č. 2. Tento Dodatok č. 2 nadobúda 
platnosť dňom jeho podpisu  zmluvnými stranami a účinnosť zverejnením podľa zákona č. 546/2010 Z. z. 
v platnom znení. 

II.2. Meniť alebo dopĺňať obsah tohto Dodatku č.2 je možné len formou písomných dodatkov v zmysle platnej 
legislatívy. Dodatky k dohode budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami 
oboch zmluvných strán.  

II.3. Práva a povinnosti účastníkov rámcovej dohody neupravené touto dohodou sa primerane riadia 
ustanoveniami Obchodného zákonníka a Autorského zákona. 

II.4. Tento Dodatok č.2 je napísaný v 4 (štyroch) exemplároch, z ktorých 2 (dva) obdrží objednávateľ a 2 
(dva) Poskytovateľ. 

II.5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č.2 pred jej podpísaním riadne prečítali, jej obsahu bezo 
zvyšku porozumeli, uzatvárajú ju na základe svojej slobodnej a vážnej vôle, bez akéhokoľvek nátlaku, na 
znak čoho pripájajú svoje podpisy. 

    
 
 

V Bratislave dňa 11.10.2011 V Bratislave dňa 11.10.2011 

 

 

 

 

Odtlačok pečiatky a podpis Odtlačok pečiatky a podpis 
Poskytovateľa Objednávateľa 
 
 
 
 
 
 
  .                                
               Mgr. Michal Špánik               Ing. Milan Grega 
 
 
 
 
 
                                                        . 
                 Ing. Andrea Mikulicová 
 


