DOHODA O VZÁJOMNEJ SPOLUPRÁCI
ÚGKK SR č. 98/2021/OGMV

Článok I.
Zmluvné strany

1.1

Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Chlumeckého 2
820 12 Bratislava 212
P. O. Box 57
IČO: 00166260
DIČ: 2020830240
Štatutárny zástupca: Ing. Ján Mrva, predseda
(ďalej len „ÚGKK SR“)
a

1.2

Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov
člen Zväzu slovenských vedecko-technických spoločností
zapísaná v registri občianskych združení, vedenom Ministerstvom
vnútra SR od 9.10.1990 pod č. VVS/1-900/90-2999
Koceľova 15
815 94 Bratislava
IČO: 17314453
v zastúpení: Ing. Dušan Ferianc, predseda Výkonného výboru
(ďalej len „SSGK“)
(ÚGKK SR a SSGK ďalej spolu ako „zmluvné strany“)

uzatvárajú ako zmluvné strany túto Dohodu o vzájomnej spolupráci

Článok II.
Preambula
Zmluvné strany v nadväznosti na doterajšiu spoluprácu uzatvárajú túto dohodu o vzájomnej
spolupráci v oblasti geodézie, kartografie, katastra nehnuteľností, geoinformatiky a o zvyšovaní
povedomia o pokroku v týchto oblastiach. Realizáciu ustanovení dohody budú zabezpečovať podľa
príslušnosti ÚGKK SR, organizácie rezortu ÚGKK SR, ako aj SSGK.
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Článok III.
Vyhlásenia ÚGKK SR
ÚGKK SR v rámci spolupráce so SSGK bude najmä:
1. Umožňovať účasť SSGK pri vypracúvaní zásadných dokumentov pre rozvoj rezortu geodézie,
kartografie a katastra (rezort).
2. Umožňovať tým zamestnancom rezortu, ktorí sú členmi SSGK, aby po splnení si pracovných
povinností sa mohli zúčastňovať na domácich i zahraničných podujatiach organizovaných
SSGK.
3. Podporovať vytvorenie odborných skupín SSGK pri organizáciách rezortu: Geodetický
a kartografický ústav, Výskumný ústav geodézie a kartografie v prípade ich záujmu.
4. Spolupracovať so SSGK a napomáhať mu pri zabezpečovaní odborných podujatí, najmä
poskytnutím prednášateľov a lektorov prípadne aj po stránke organizačnej a technickej.
5. Umožňovať zamestnancom rezortu prostredníctvom SSGK účasť na podujatiach
organizovaných Medzinárodnou federáciou geodetov (ďalej len „FIG“).
6. Podporovať Medzinárodné slovensko – poľsko - české geodetické dni, ktorých sa zúčastňujú
najvyšší predstavitelia národných inštitúcií pôsobiacich v predmetnej oblasti, ako aj vedúci
predstavitelia stavovských organizácií a zväzov.
7. Obdobne podporovať aj ďalšie podujatia dlhodobo organizované SSGK: Medzinárodnú
konferenciu o katastri nehnuteľností a Geodézia a kartografia v doprave.

Článok IV.
Vyhlásenia SSGK
SSGK, vychádzajúc zo svojho poslania definovaného v stanovách SSGK, bude najmä:
1. Spolupracovať pri propagácii výsledkov vedy, techniky, nových technológií, nových
produktov, služieb v oblasti geodézie, kartografie, katastra nehnuteľností a geografických
informačných systémov, ako aj napomáhať pri ich zavádzaní do praxe.
2. Umožňovať svojim členom vyjadrovať sa k zásadným otázkam rozvoja rezortu pri tvorbe
dlhodobých koncepcií.
3. Organizovať konferencie, sympóziá, semináre, kurzy, exkurzie, prednášky a pod. za účelom
zvýšenia vedomostí a poznatkov pre geodetickú komunitu i odbornú verejnosť podľa
požiadaviek ÚGKK SR.
4. Pozývať na odborné podujatia zástupcov ÚGKK SR ako aj organizácií rezortu vrátane
zástupcov katastrálnych odborov okresných úradov za účelom zverejňovania koncepcií,
zámerov a otázok rozvoja geodézie, kartografie, katastra a geografických informačných
systémov.
5. Umožňovať účasť zástupcov ÚGKK SR, prípadne zástupcov organizácií rezortu v odborných
skupinách medzinárodnej nevládnej organizácie FIG.
6. Umožňovať účasť vybraným zamestnancom rezortu a propagovať rezort na akciách Zväzu
slovenských vedecko-technických spoločností.
7. Spolupracovať s ÚGKK SR pri organizovaní medzinárodných podujatí (doma i v zahraničí)
najmä poskytnutím lektorov (prednášateľov), resp. tieto podujatia spoluorganizovať.
8. Využívať svoje webové sídlo na propagáciu úloh a výsledkov rezortu.
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Článok V.
Doba trvania dohody
1. Dohoda sa uzatvára na dobu určitú do 30.6.2026.
2. Pred skončením doby trvania dohody sa môže dohoda skončiť vzájomnou písomnou dohodou
zmluvných strán alebo písomnou výpoveďou ktoroukoľvek zo zmluvných strán aj bez udania
dôvodu. V takomto prípade dohoda končí k 31. decembru príslušného kalendárneho roka.

Článok VI.
Záverečné ustanovenia
1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že oboznámia s obsahom dohody svojich zamestnancov, resp.
členov.
2. Hodnotenie plnenia jednotlivých ustanovení a návrh podujatí na nasledujúce obdobie sa
bude vykonávať pravidelne v ročnom intervale.
3. Dohodu možno meniť alebo doplniť len formou písomného dodatku k dohode.
4. Dohoda je vyhotovená v štyroch exemplároch, z ktorých ÚGKK SR obdrží tri vyhotovenia
a SSGK jedno vyhotovenie.
5. Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.

V Bratislave, 10. decembra 2021

V Bratislave, 10. decembra 2021

_________________________________

___________________________

Ing. Dušan Ferianc EUR ING v. r.
predseda
Slovenskej spoločnosti geodetov a kartografov

Ing. Ján Mrva v. r.
predseda
Úradu geodézie, kartografie a katastra SR
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