Zmluva o poskytnutí hromadných údajov z katastra nehnute ností
. 2/2012 zo d a 13.01.2012

Odberate :
So sídlom:
Zastúpená:
Bankové spojenie:
I O:

LH Projekt- SK, s. r. o.
v Pieš anoch, ul. 8. mája 4387/15
konate om spolo nosti Ing. Ivanom Gregušom

Dodávate :

Katastrálny úrad v Tren íne
Správa katastra Ilava
Mierové nám. 81/18, 019 01 Ilava
riadite kou Správy katastra Ilava Ing. Miladou Kotrasovou

So sídlom:
Zastúpená:
Bankové spojenie:
I O:

36 615 919

36125474

uzatvárajú pod a § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, § 61
vyhlášky ÚGKK SR . 461/2009 Z.z. ku Katastrálnemu zákonu, Katastrálneho zákona v znení
neskorších predpisov, § 21 zákona NR SR 215/ 1995 Z.z. o geodézii a kartografii v znení
neskorších predpisov, § 7 ods. 2 zákona NR SR . 618/2003 o autorskom práve a právach
súvisiacich s autorským zákonom v znení neskorších predpisov a zákonom NR SR . 428/2002
Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, túto zmluvu o poskytovaní
hromadných údajov z katastra nehnute ností.
l. I.
Predmet zmluvy
1. Dodávate poskytne odberate ovi tieto údaje:
a) z katastrálneho územia Bohunice, Bolešov, Bor ice, ervený Kame , Dubnica nad
Váhom, Dulov, Ilava, Kameni any, Klobušice, Košeca, Krivoklát, Ladce, Mikušovce
pri Pruskom, Prejta, Pruské, Sedmerovec, Slávnica, Tuchy a, Vršatské Podhradie zo
súboru popisných informácií katastra nehnute ností, a to vo forme FÚVI.
b) z katastrálneho územia Bohunice, Bolešov, Bor ice, ervený Kame , Dubnica nad
Váhom, Ilava, Kameni any, Klobušice, Krivoklát, Ladce, Mikušovce pri Pruskom,
Prejta, Pruské, Sedmerovec, Slávnica, Tuchy a, Vršatské Podhradie zo súboru
geodetických informácií katastra nehnute ností, a to vo formáte VGI.
c) z katastrálneho územia Dulov, Košeca mapy ur eného operátu.
2. Dodávate sa zaväzuje, že odovzdá odberate ovi na po íta ových médiách dodaných
odberate om súbory údajov z katastra nehnute ností a k poskytnutým údajom uvedie dátum ich
aktuálnosti.
l. II.
Ú el použitia údajov
Odberate použije údaje len pre vlastnú potrebu za ú elom vyhotovenia Programu
starostlivosti o lesy.

l. III.
Podmienky použitia údajov

1. Odberate sa zaväzuje:
a) vymedzi prístup k údajom katastra nehnute ností v informa nom systéme oprávneným
osobám,
b) zabezpe i , aby poskytnuté údaje z informa ného systému katastra nehnute ností boli
vedené oddelene od iných informácií,
c) vylú i šírenie poskytnutých údajov katastra nehnute ností tretím osobám, ich
využívanie na propaga né a obchodné ú ely alebo na ú ely, ktoré nesúvisia
s pôsobnos ou ú astníkov informa ného systému a zabezpe i ich použitie v súlade
so zákonom Národnej rady Slovenskej republiky . 215/1995 Z. z. v znení neskorších
predpisov a Katastrálnym zákonom aj po ukon ení platnosti tejto zmluvy.
d) nebude v poskytnutých údajoch katastra nehnute ností vykonáva zmeny,
e) opatri tla ové výstupy vyhotovené zo súboru popisných informácií katastra
nehnute ností doložkou „Neslúži na právne úkony“ a dátumom aktuálnosti údajov.
2. Podmienky pod a odseku 1 sa vz ahujú na hromadné údaje a jednotlivé údaje.
3. Údaje sa poskytujú jednorázovo na ú el uvedený v l. II.
4. Každé alšie použitie údajov je podmienené uzavretím dodatku k tejto zmluve alebo
uzavretím novej zmluvy medzi dodávate om a odberate om.
l. IV.

Cena
Odberate je v zmysle § 11 ods. 3 písm. a) zákona NR SR . 215/1995 Z. z. o geodézii
a kartografii v znení neskorších predpisov v nadväznosti na ustanovenie § 4 ods. 1 písm. a)
zákona NR SR . 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a § 41
ods. 2 zákona NR SR . 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov od platenia
poplatkov za poskytnutie hromadných údajov oslobodený. Podkladom pre uzavretie tejto
zmluvy je zmluva o dielo . 493/NLC/2011-VO (15/2011) uzatvorená medzi Národným
lesníckym centrom a LH Projekt-SK Pieš any na vypracovanie Programu starostlivosti o lesy.

1.
2.
3.
4.

l. V.
Závere né ustanovenia
Autorské práva Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky k poskytnutým
údajom neprechádzajú na odberate a.
Zmluvu možno meni len písomnými dodatkami oboch zmluvných strán.
Zmluva nadobúda platnos d om podpisu oboma zmluvnými stranami a ú innos d om
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovskom sídle Katastrálneho úradu v Tren íne
Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana dostane jedno
vyhotovenie.

V Pieš anoch d a: 20.1.2012

Za odberate a:
Ing. Ivan Greguš
konate spolo nosti

V Ilave d a: 20.1.2012

Za dodávate a:
Ing. Milada Kotrasová
riadite ka Správy katastra Ilava

