Zmluva
č. 3/2012 zo dňa 16.01.2012
o poskytnutí hromadných údajov z katastra nehnuteľností
Odberateľ:

LH Projekt – SK, s.r.o.

So sídlom:
Zastúpený:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČ DPH:
DIČ:
IČO:

8. mája č. 4387/15, 921 01 Piešťany
konateľom spoločnosti – Ing. Ivanom Gregušom
ČSOB a.s., pobočka Piešťany
4003817698/7500
SK 2022215140
2022215140
6 615 919

Dodávateľ:

Katastrálny úrad v Trenčíne, Správa katastra Myjava

So sídlom:
Zastúpený:

Moravská č. 1, 907 01 Myjava
na základe poverenia Katastrálneho úradu v Trenčíne, riaditeľkou
Správy katastra Myjava - Ing. Vierou Nemcovou
36125474

IČO:

uzatvárajú
podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka, § 61 Vyhlášky ÚGKK SR č. 461/2009 Z.z.,
ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise
vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších
predpisov, § 21 zákona NR SR č. 215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii v znení neskorších
predpisov, § 7 zákona NR SR č. 618/2003 Z.z o autorskom práve a právach súvisiacich
s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov, zákona NR SR č.
428/2002 Z.z o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a zákona NR SR č.
275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej správy v znení neskorších predpisov,
túto zmluvu o poskytnutí hromadných údajov z katastra nehnuteľností.

Čl. I
Predmet zmluvy
1. Dodávateľ poskytne odberateľovi tieto hromadné údaje z katastrálneho územia Brezová
pod Bradlom, Jablonka, Košariská, Krajné, Podkylava, Polianka a Priepasné
a) zo súboru popisných informácií katastra nehnuteľností vo forme FÚVI ako súbor
Ku 806749.fpu, Ku 821632.fpu, Ku 826821.fpu, Ku 827975.fpu, Ku 847526.fpu, Ku
847950.fpu, Ku 849901.fpu.
b) zo súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností vo forme VGI ako súbor
KN806749_1_1.vgi, UO806749_3_8.vgi, KN821632_3_8.vgi, UO821632_3_8.vgi,
KN826821_1_2.vgi, KN826821_3_8.vgi, UO826821_3_8.vgi, KN827975_3_8.vgi,
UO827975_3_8.vgi, KN847526_3_2.vgi, UO847526_3_2.vgi, KN847950_1_2.vgi,
KN847950_3_8.vgi, UO847950_3_8.vgi, KN849901_3_8.vgi, UO849901_3_8.vgi.

2. Dodávateľ sa zaväzuje, že odovzdá odberateľovi na počítačových médiách dodaných
odberateľom súbory údajov z katastra nehnuteľností a k poskytnutým údajom v rozsahu
ods. 1 tohto článku uvedie dátum ich aktuálnosti.

Čl. II.
Účel použitia údajov
1. Odberateľ použije údaje len pre vlastnú potrebu za účelom vyhotovenia programu
starostlivosti o lesy (lesný hospodársky plán) na LC Vrbové v zmysle Zmluvy o dielo
podpísanej vo Zvolene dňa 14.12.2011 a v Piešťanoch dňa 02.12.2011 medzi Národným
lesníckym centrom vo Zvolene, ako objednávateľom a LH Projekt – SK, s.r.o., Piešťany,
ako zhotoviteľom.
Čl. III.
Podmienky použitia údajov

1. Odberateľ sa zaväzuje:
vymedziť prístup k údajom katastra nehnuteľností v informačnom systéme
oprávneným osobám,
b) zabezpečiť, aby údaje súboru popisných informácií katastra nehnuteľností v
informačnom systéme boli vedené oddelene od iných informácií a údaje súboru
geodetických informácií boli využité len na lokalizáciu ostatných informácií systému,
c) vylúčiť šírenie poskytnutých údajov katastra nehnuteľností tretím osobám, ich
využívanie na propagačné a obchodné účely alebo na účely, ktoré nesúvisia s
pôsobnosťou účastníkov informačného systému a zabezpečiť ich použitie v súlade so
zákonom NR SR č. 215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii v znení neskorších
predpisov, zákonom NR SR č. 162/1995 Z.z. (katastrálny zákon) v znení neskorších
predpisov a zákonom NR SR č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení
neskorších predpisov,
d) nebude v poskytnutých údajoch katastra nehnuteľností vykonávať zmeny,
e) opatriť tlačové výstupy vyhotovené zo súboru popisných informácií katastra
nehnuteľností doložkou „Neslúži na právne úkony“ a dátumom aktuálnosti údajov,
f) opatriť výstupy vyhotovené na podklade súboru geodetických informácií katastra
nehnuteľností ochrannou doložkou „Informačný systém katastra nehnuteľností Úrad
geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky“ a dátumom aktuálnosti údajov.
Podmienky podľa odseku 1 sa vzťahujú na súbory údajov z automatizovaného
informačného systému geodézie, kartografie a katastra.
Údaje sa poskytujú jednorazovo na účel uvedený v čl. II.
Každé ďalšie použitie údajov je podmienené uzavretím dodatku k tejto zmluve alebo
uzavretím novej zmluvy medzi dodávateľom a odberateľom.
Za porušenie ustanovení ods. 1 písm. c) tohto článku bude odberateľovi uložená pokuta
v zmysle § 23 až § 26 zákona NR SR č. 215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii v znení
neskorších predpisov.
a)

2.
3.
4.
5.

Čl. IV.
Cena
1. Cena za poskytnuté údaje v rozsahu podľa čl. I. a čl. II. je stanovená podľa Ponukového
cenníka geodetických a kartografických výkonov č. 74.20.73.82.00-PC/05 vypracovaného
podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov.
a) Za hromadné poskytovanie údajov zo súboru popisných informácií: merná jednotka
k.ú. v cene 99,58 € + 49,79 € prirážka = 149,37 €.
b) Za hromadné poskytovanie údajov zo súboru geodetických informácií: merná
jednotka k.ú. v cene 99,58 € + 49,79 € prirážka = 149,37 €.
c) Prirážky v zmysle ponukového cenníka: ak má k.ú. viac ako 3000 parciel sa cena
zvyšuje o 50%.
Počet merných jednotiek zo súboru popisných informácií 7.
Počet merných jednotiek zo súboru geodetických informácií 7.
2. Celková cena za poskytnuté údaje predstavuje 2091,18 €.
3. Poskytnuté údaje v rozsahu podľa čl. I. a II. sú poskytnuté v súlade so zákonom NR SR
č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a § 11, ods. 3

zákona NR SR č. 215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov,
bezplatne.

1.
2.
3.
4.

Čl. V.
Záverečné ustanovenia
Autorské práva Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky k
poskytnutým údajom neprechádzajú na odberateľa.
Zmluvu možno meniť len písomnými dodatkami oboch zmluvných strán.
Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovskom sídle Katastrálneho úradu v Trenčíne.
Zmluva je vyhotovená vo troch vyhotoveniach, z ktorých si Správa katastra Myjava
ponechá dve vyhotovenia, odberateľ dostane jedno vyhotovenie.

V Myjave dňa 16.01.2012
Za dodávateľa:

...............................................................
Ing. Viera Nemcová
riaditeľka Správy katastra Myjava

Za odberateľa:

..............................................................
Ing. Ivan Greguš
konateľ spoločnosti

