Zmluva

e

.

...../'Ť.Í.....'.,Do12 HÚ zo dria 10.02.2012

o poskytovaní hromadných údajov z katastra nehnutel'ností
Obec Batizovce
Odberatel':
Štúrova29, 059 35 Batizovce
So sídlom:
]vanom Cičrnancom, starostom obce
Zastúpený:
Bankové spojeníe: VÚB banka, a.s', pobočka Poprad, č. í|.2562356210200
ICO:
DIC:

00326119
2021212655

osoba oprávnená konať vo veciach tejto zrnluvy: lvan ČiČmanec,starosta obce
a

Dodávatel':
So sídlom:
Zastupený:

Katastřálny úrad v PreŠove
Korrštantínova6,080 01 Prešov
Ing.RudolfomStanekom,prednostom

IČo:
DIC:

3.7870173

Bankové spojenie: Štátna pokladnica Bratislava, č. ú. 700000428t/81 80
2021622988

Dodávku realizuje: Správa katastra Poprad

osoby oprávrrerré konať vo veciach tejto zrnluvy:
. zmluvné vzt'alry: Ing. RudolfStanek, prednosta Katastrálneho úradu v Prešove
lng' Alena Tonlková, zástupkyňa prednostu a Vedúca tecbnickélro odbont
- technické otáZky: JUDr' Ján Zoričák, riaditel' Sprár,y katastra Poprad
uzatvárajú podla $ 269 ods. 2 obcliodnélro zákolrníka, $ 69 ods. 1 a ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej
republiky č. |62l|9g5 Z. z. o katastrj nehnutel'ností a o zápise vlastníckycli a iných práv k nehnutel]rostiam
v)není neskoršíchpredpisov (katastrálny zákon), |) 61 ods.2 \,Thlášky ÚGKK SR č.46Ilz009, ktorou sa

vykonáva zákorr NR SR č. l6211995 Z. z. o katastri nehnutel'ností aozápise vlastníckych a iných práv
k nehnutelhostiaIn v znení neskorších predpisov a $ 7 ods. 2 zákona Národrrej rady Slovenskej republiky č.
618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorskýn právom, túto Zmlu\'u o posk}tnutí
luorrradných úda.1ov z katastra nehnutel'ností'

1.

2'

CI. I
Predmet zmluly
Dodávatel' poskytne odberatel,ovi tieto údaje z katastrálneho územia: Batizovce
a) zo súborr.r popisných infonnácií katastra nehnutel'ností údajovéskupiny KN-PA, KN-EP' KN-NJ'
KN-VL, KN.BP. KN-CS, KN-PV a KN-PK vo fotme súborov na počítačovýchmédiách (CD, USB
kl'úč)vo výmennom formáte údajov,
b) zo súboru geodetickýclr inforrnácií katastra nehnutel'riostí obsahujúcich údaje vektorovej katastrálnej
mapy a nečíselrrejvektorovej mapy ulčerréhooperátu vo vektorovom tvare a to vo forme súborov na
počítačovýchniédiách (CD' USB kl'úč)vo výmennom fomáte grafických údajov.

Dodávatel' sa zavázuje, Že odovzdá odberatel'ovi na počítačovýclrrnédiách dodanýclr odberatel'om
uvedené v č|. I dvakát do roka, pn"ýkrát aktuálne k dátumu podpísania zmluly v termíne do 14 dní od
podpisu zmluvy zmluvnými stranami a druhýkát aktuálne k 30.06.2012. Súbor KN-NJ je aktuálny
k 1.1.2005.
Čt. tt
.Učel pouŽitia
údajov

odberatel' použije údaje len pre vlastnú potrebu a to v rozsahu 1 inštalácie pre 1 uŽívatel'a za účelonl
sprár,y dane a vytvorenia vlastného inforrnačrrélrosystérnu o nehnute]'nostiach.

I

Čt. ttt
Podmienky pouŽitia údajov

1.

odberatel' sa zavázuj

e:

a)vymedziťprístupkúdajonrkatastranelrnutel'nostivinformačnonrsystémeoprávneným.'osobám.
V inÍbrmačnom
a geodetických infonnácií katastra
b)
, zabezpečiť' aby úda;e ;;;;;';;;i,"ý"h
systéňe boli vedené oddelene od iných informácií, využívaniena
katastra nehnutel'ností tretírrr osobám, ich
-'"r.r'"
c) vylúčiťsi,enie po,rytnuiy.r] .ra.ň"
účastnikov
účely,',ktor.é nesúvisia s pósobnosťou
propagačrréu ot'.t'oo.ř, iii.iv
č.
Slovenskej
rady
""
Nár.odnej
pouzitie v sú|ade so zákonom
infor.mačné|ro.y,te,,]u n)uň",p,"ciť iclr
a katastrálnym Zákonom,
215l1gg5 Z. z. v zlení neskorsíilr predpisov
zmeny,
poskytnuých údajoch kaiastra nehnutel'ností vykonávať
al
katastra ne|rnutel'nosti
inforrrrácií
"
opatriť tlačoVéVystupy vyhotovené zo súboru .1o1isnÝch
e) '.t.a"
vyhotovené io súboru popisných info.rmácíí katastra
dátumo''t aktuálnosti údajov. TlačovéVýstupy
p'" vlastnú potrebu napr. za účelomzaIoŽenia do spisu,
nelrnutel'ností ,.óž"
katastra nehnute|]rostí
"d;i;;';yň."i.ir""
ná |odktud" súbol.u geodetických inforrnácií
t) opatriť výstl..py vynoto-vJ,J
kaItografie a katastra
geodézie
o Úrad
'
doloŽkou ..lrrÍbrmačný .i,ie. ťu."'.." nehnute|'nóstí'
vy'-totovovať
odberatel.
.iau.'ou. Tlačovévýstipy rrrÓŽe
Slovenskej republiky.. . a;ň;;ňino,.i
len pre vlastnú potrebu'

lrrornadné údaje ajednotlivé údaje.
z. poa,lli"nrv podl.a oiseku l sa vzťaliujú na
v čl. Il počas trvania platno'sti Zmlu\Y.
.poa',]i.n"no
3. ba"l" š" p"šr.v.':ú rra účeluvedený
uza\Ťetíln lro\,eJ
uzavretíl]:] dodatku k tejto zmluve alebo
4. Každéd'alšie pouŽitie údajoV .1"
zmluvv medzi dodávatel'om a odber.atel'onr.

CI' IV
Cena

oclberatel,jevznrysle$llods.3písm.a)zákonaNRSRč.2.15/1995Z.z.ogeodézttakafiografiivznení
NR SR č' l45l1995 Z, z.
nu u,tu,lou.r'i" $ 4 ods. 1 písrrr. a) zákona
neskorších predpisov u naoua,no,i
a katastra
pre<lpisov a usmerninia Úradu geodézie, kar1ografie
o správnych poplatkoch v znení neskorších
l+.z.zoos od platerria poplatkov za poskytnrrtie hromadných
Slovenskei republiky č. LPo'798.Á05 zo dRa
údajov oslobodeno

1.

2.

.,. u

Doba Platnostt zmluvY
od 10'02.2012 do 31.12.2012.
Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitúna obdobie
výpovednej lehote pri nedodržaní podmienok
Znrluvu nróŽe dodávatel' vy|oveclať v dvojmesačnej
uvedenýcl.r v tejto zmluve zo strany odberatel'a.
Čt. vt
ZáverečrréuStanovenla

1.

údajom
katastla Slovenskej republiky k poskýnutým
Autorské práva Uradu geodézie, r.u,tog.un" a
nepr.echádzajú rra odberatel.a.

zmluvných strán.

súhlasoln oboclr
2. Zmluvu možno rneniť l"n pi,o'-r-'nyn.'i dodatkarniso a7azákonriíka o účirinostipovirrne
3. Na túto znluvu sa "".""l];;,;il'*enie $ 5aobčianskeho
zákona NR SR č' 2|1l2O00 Z'z. o slobodnom

4.

zverejňovanýcli ,ll-rtuu, a"ti,-ro,uuný.h u,tunou.l,i'. $
podl'a $ 47 ods. l
;;;';i.;;korších predpisov.- Táto zmluva nadobudne
prístupe k informá.'á.
'
po dni jej zverejnenia na stlánke
občianskeho zákonrríka ;;il";.i dňorn' nasledujúcim
w,"vw.skqeodesv'sk v časti Katastrálny úrad v Prešove.
clodávatel' dostane jedno vyliotovenie, Správa
Zm|lvaje \yhotovena ' ň.ň...'á"pi*ch' z ktoIý.clr
dostane'iedno vyhotovente'
k;i;;,.; i"p;.d dostane jedno r'yhotovenie a odberatel'

Dátum a miesto: 1}.Oz,z0l2 v Poprade

/
,I
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Za odberatel'a)
(podpis' odtlačok

Za dodávatel.a:
(podpis' odtlačok úradnej pečiatky)

