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d11a 6.3.2013
o posk) to\'ani hromadných údajov l. knt:1~1 r:1 nehnutel'nos ti
Odbcrotcľ:
Obec Ni1ný Slavkov
So sidlom:
082 75 Nižný Sla,kov 102
Zastúpený:
In~. Jozefom Kamcn ickým, starostom obce
Bankové spojenie: VUl;l banka, a.s„ pobočka Prešov, č.ú. 6024572/0200
IČO:
00327514
DIČ:
20207 11627

OS-Oba opnhnc11ť• konaľ vo veciach 1cjto mtluvy: [l)g. Jozef Kamenický, starosta obec

a
Dud:ll a1cľ:
So sidlom:
í'.astúp"ný:
Bi1nkové spojenie:
IČO:
DIČ:

Správa kata~tra Prdov
Konšl:mlinova 6, 080 01 Prešov
JUDr. Danielom Švirkom, riilditcľom
Štátim pok ladnica aratislava, č.ú. 7000004;28 J /8 180
37870173
2021622988

Dodih l:u rcaliruje:Správa katastra Sabinov

O><>b)' opnh nené konať vo \ecinch tejto m1lu' )<
- 1mhM1é v;ťahy: JUDr. Daniel Švirk, riaditeľ Správy ka1as1ra Prešov
Tng. Alena Tomková, vedúca technického odboru
tcchnickc ota1..ky: Ing. Vladimír Dujava, ri:iditeľ Správy katastra Sabinov
uwtv:lrajú podľa§ 269 ods. 2 Obchoduého Ziikonníka. § 69 ods. l a ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej
republi ky č. 16211995 z. z. o kal.1stri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam
v znení neskorších predpisov (katasirálny zákon),§ 61 ods. 2 'Yhlášk} ÚGKK SR č. 461/2009, k1orou sa
') kon;h a zákon ~R SR č. 16211995 7.. 1.. o katastri nehnuteľností a o zápise ''lastnickych a iných práv
k nehnu1eľno,1iam v znení nc~koliích predpisov a § 7 ods. 2 1,ákona 'llárodnej rady Slovcn>kej rc11ublik) č.
61812003 7.. z. o autorskom prá,·c a právach súvisiacich s autorským právom, 1ú10 zmluvu o posk·ymuti
hromadných údajov z kalastra nehnuteľností.
Čl. 1

Predmet zmluvy
1. Dodávateľ poskytne odbcraccľoví tieto údaje z katas tr:ílneho ú1,cmi:1: Nižný Slavkov
a) 70 súboru popisllých infomi:lcií ka1asD11 nehnuteľnosti údajové skupiny KN·PA, KN-EP, KN-NJ,
KN· VL, KN-BP, .KN..CS, KN-PV :1 Kt\'-PK vo forme sítboru na počítačových médiách (CD, USB
~ľúč) vo výmennom formáte údajov.
b) 10 s(1boru geodetiek) ch infom1:icii kalastra nchnu1cľn11\li ohoahujítcich údaje 'cktorovcj ka1:1>1rálncj
mapy a nečíselnej \Cklorovej mapy určcnčho opcnílu ,-o vektorovom 1vare a 10 "0 fonnc súborov na
počítačO\)'ch médiách (CD, USO kľúč) vo výmcnn<>m fonn:lle grafických údajov.
2. Ot>dňvateľ 1a wv!lzujo, íe tJdovtd!L ódbcra1el'ovi na počirnčových médhích dodaných odb~rn1cľom úJaje
uvc<le11é v čl. 1ak111álni: k diiwmu 1wdpisania Zl)lluvy v 1e11nl11c do 14 dni od podpi~u <1J1luvy i mlu\Otými
Mťllllam i . Súbor KN·NJ je aktu(•llly k 1.1.2005.
Čl. II
Óčel pou2itia údnjo'

Odbcra1cf pouLije údaje len pre vln>111u potrebu a to ' roLsahu 1 111~1alácie pre 1 uih atcľa
•prá')' dane

1.i

učdo111

Čl. III
Podmienky pou~itia (1dajov
J.

Odberateľ sa 1„aväzuje:
a) ') mcdziť pdstup k údajom katasira nehnutel'ností v infonnačnom systéme oprá,ncnvm o;obám
b) zabezpečil'. aby údaje súboru popisných a gcodc1ických infonnácií katastra v infon;1ačnom S}Sté;ne
boli \cdcné oddelene od iných infonnácií,
c) ')lúčiť šírenie posl<} tnutých údajo' katastra nchmueľnosti tretím osobám. ich vyuí1vanic na
propagačné a obchodné účely alebo na účely. ktoré nesúvisia s pôsobnosťou účasmikov
infom1ačného :;y.tému a ,,abezjl<?Čiľ ich po11žitic v súlade so zákonom Národnej rady Slovenskej č.
21511995 7,. •· v znení neskorších predpisov a katas1rálnyni zákonom,
d) nebude v posky1nu1ých údajoch 11.atastra nchnutcľnosii 'ykonával zmeny.
e) opalriľ tlačové v} stup) vyhotovené zo súboru popis11ých informácii katastra nehnuteľností dí1tumom
aktuálnosti údajov. Tlačové ''}°stupy vyl1ot0vcné zo súboni popisných infonnácií kaL:tSlra
nchnmcľnosil mM.e odberateľ vyhotoviť len pre vlastn(t polrebu napr. za účelom za loženia do spisu,
() 01>atriľ výstupy vyhotovené na podklade súboru geodetických informácií katastra nehnutcľnobtl
doloJ.koLl ,Jn form11čný systém kal<lstra nehnuteľností O Úrad geodézie kartografie a katastra
Slovenskej republik)~· a dittumom aktuálnosti údajov. TlaČO\é \')•stupy môže odberateľ vyhotovovať
len pre vl:is1nú po1rebu.

2. Podmienky podľa odseku 1 sa vzťahujú na hromadné údaje a jednotlivé údaje.
3. Údaje sa poskytujú jednorazovo na účel uvedený v čl. II.
4. Každé ďalšie použitie údajo'' je podmienené uzavretím dodatku k tejto zmluve alebo uzanetim
novej zmlu'y medzi dodávateľom a odberateľom.
Čl.IV

Cena
Odberateľ je' zmysle § 11 ods. 3 písm. a) zákona NR SR č. 215/1995 7..1„ o geodézii a kartogrnti i v znení
neskorších predpisov v nadväznosti na ustanovenie ~ 4 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 145/1995 Z.z.
o správnych poplntkocb v zncni iic~koršiéb predpíso~ a usmernenia Úradu geod&,ie, kartografie a katastra
Sk>vcnskcj l'CJlltbliky č. LP0-798/2005 zo dňa 14.2.2005 od platenia poplatkov za poskymutie hromadných
úd.'tjov oslobodený.
ČL V
Záverečné us~movcnia

!. Autorské práva Úradu geodézie, kanografie a katastra Slovenskej republiky k poskytnutým údajom
neprechád1ajú na odberateľa.
2. Zmlurn možno meniť len písomnými dodatkami so sí1hla<;0m oboch zmlu,11)-cb strán.
3. "la túto Lmlu\U sa \Zťahuje ustanovenie § 47a Občianskeho 1,ákonnika o účinnosti pô\ inne
zvercj1'o'aných lmlil\, definovaných ustanovením§ Sa lákona NR SR č. 21112000 Z.L. o slobodnom
prbtupc k infom1áciám v znení neskorších predpisov. Táto zmlll\a nadobudne podľa § 47 od~. 1
Občian\kcho ?ákonníka účinnosť d1iom nasledujúcim po dni jej zverejnenia oa stránke www.crz.il'ov.s~.
4. Zmluva je vyho1ovcná v troch ro>'llopisoch, z ktorých dodávateľ dostane jedno vyhotovenie. Spdva
katastra Sabinov dostane jedno vyhotovenie a odberateľ do~tane _jedno vyho1ove11ie.

Dátum a miesto:

6.3.20 13 v Sabinové

;(

Za odberateľa.
(podpis odtlačok pečiatky)

i

lf

Za dodávateľa;
(poopis. odtlačok úradnej ftčiatk))

