
Dodatok č. 6  

k Zmluve o spolupráci č. 4/2008 

uzavretej podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka v platnom znení 

 

Čl. I. Zmluvné strany 

 

1. Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave  

So sídlom Chlumeckého č. 4, 826 62 Bratislava  

 

Zastúpený: Mgr. Michalom Špánikom, riaditeľom  

IČO: 00166251  

DIČ: 2020857080  

ID DPH: nie je platcom DPH  

Bankové spojenie: Štátna pokladnica  

Číslo účtu: 7000061016/8180  

Ďalej len „VÚGK“  

 

a  

 

2. SCB – Slovak Credit Bureau, s.r.o.  

So sídlom Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava 1  

 

Zap. V OR Okr. Súdu Ba I., odd Sro vl.č.  

Zastúpený: Ing. Ján Budinský a Mgr. Petr Kučera, na základe plnej moci  

IČO: 35886013  

DIČ: 2021842042  

ID DPH: SK2021842042  

Bankové spojenie: UniCredit bank Slovakia a.s.  

Číslo účtu: 6629758000/1111  

Ďalej len „SCB“  

 

 

ďalej taktiež „zmluvné strany“ alebo „strany“  

 

sa dohodli na nasledovnom znení dodatku: 

 

 

 



Čl. II Doplnenia a zmeny Zmluvy 
 

Zmluva o spolupráci č. 4/2008 uzatvorená medzi VÚGK a spoločnosťou SCB v znení dodatkov č. 1 až 5 

(ďalej len „Zmluva“) sa mení a dopĺňa nasledovne: 
 

1) V článku II. Zmluvy sa  dopĺňajú body 2.4 a 2.5, ktoré znejú: 

 

2.4  Poskytovanie údajov o katastrálnom konaní zo strany VÚGK spoločnosti SCB vo 

formáte a rozsahu, v akom sú tieto údaje poskytované Katastrálnemu portálu. 

 

2.5  Poskytovanie údajov právnych listín zo strany VÚGK spoločnosti SCB v rozsahu :  

1 - Iné údaje  

2 - Poznámka 

3 - Titul nadobudnutia  

4 - Ťarcha 

 

2) Článok VI. Zmluvy sa mení a znie nasledovne: 

 

6.1  VÚGK sa zaväzuje poskytnúť spoločnosti SCB služby pravidelnej aktualizácie údajov 
podľa článku II. bodu 2.2 Zmluvy v štruktúre podľa prílohy č. 1 Zmluvy dvakrát mesačne, a to 
v čase od 01.12.2011 do 31.03.2012 za cenu 3.260,94 EUR bez DPH (slovom tri tisíc 
dvestošesťdesiat EUR a deväťdesiatštyri centov) mesačne. Spoločnosť SCB uhradí dohodnutú 
cenu za mesačnú aktualizáciu do 14 dní odo dňa vystavenia faktúry za služby pravidelnej 
aktualizácie poskytnuté v predchádzajúcom mesiaci.  

 

6.6 Tento bod sa zrušuje od 1.12 2011   

 

Čl. III. Záverečné ustanovenia 

 

1) Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a 

účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa zákona č. 546/2010 Z.z.  

 

2) Tento Dodatok je vypracovaný v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva rovnopisy obdrží každá 

zmluvná strana.  
 

3) Zmluvné strany vyhlasujú, že nekonajú v tiesni alebo pod nátlakom, dodatok bol uzavretý na 

základe ich slobodnej vôle, dodatok si prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho 

podpisujú.  

 

Podpisy zmluvných strán: 

 

V Bratislave dňa: 1.12. 2011     V Bratislave dňa: 1.12. 2011 

 

za SCB:         za VÚGK:  

 

----------------------------------------------    -------------------------------------------- 

Ing. Ján Budinský , Mgr. Petr Kučera     Mgr. Michal Špánik  


