Zmluva
Č. 9/2012 - KÚ zo dňa 21.06.2012
o poskytovaní hromadných údajov z katastra nehnutel'ností

Odberateľ:
So sídlom:
Zastúpený:
IC'O:

Obec Pohranice
Obecný úrad Pohranice. 951 02 Pohranice
Bc. Ladislav Hajdu - starosta
308 382

č.185

__

OBFC
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..--~---~~_ ..

Dátum

2.

Dodávate!' : Katastrálny úrad v Nitre
So sídlom:
Štefánikova
tr. 69,949 Ol Nitra
/astúpený : JUDr. Eva Bclanová - prednostka
1(0:
37860381
P~yl1isty:
Oprávnení rokovať vo veciach technických:
Ing. Kataru
va - na
Správy katastra Nitra
Uzatvárajú podľa ~ 269 ods.2 Obchodného zákonníka, a zákona NR SR
zákon) túto zmluvu o poskytovaní hromadných údajov.
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6] 8/2003 Z. z. (Autorský

Čl. I
Predmet zmluvy
I.

Dodávate!' poskytne odberateľovi
Správy katastra v Nitre:

tieto údaje z katastrálneho

zo súboru popisných informácií katastra nehnuteľností
k nehnuteľnostiam
a o účastníkoch právnych vzťahov,
zo súboru geodetických
informácií
vektorové katastrálne mapy nečíselné

územia Pohranice v pôsobnosti

údaje o nehnuteľnostiach.

katastra nehnuteľnosti
vektorové
a vektorové mapy určeného operátu

ako súbory na magnetických
nosičoch v zmysle Smernice
Automatizovaného
informačného systému geodézie, kartografie
len Smernica).

katastrálne

právach

mapy,

lJGKK SR na prevádzkovanie
a katastra č. P- 355811999 (ďalej

Dodávate!' sa zaväzuje. že odovzdá odberateľovi na počítačových médiách dodaných odberateľom
súbory údajov z katastra nehnuteľností
v zmysle Čl. I. vo formáte danom
~ II Smernice
a k poskytnutým
údajom uvedie dátum ich aktuálnosti.
Súbory údajov budú poskytnuté
prostredníctvom
Správy katastra Nitra.

Č:1. II
LJčel použitia údajov

vlastného

Odberateľ použije údaje len pre vlastnú potrebu a to v rozsahu jednej
informačného
systému.

inštalácie

na budovanie

(I. III

Podmienky
l

Odberateľ
a)

použitia údajov

sa zaväzuje:

vymedziť
osobám.

prístup

k údajom

katastra

nehnuteľnosti

v informačnom

systéme

len oprávneným

b)

zabezpečit',
aby údaje súboru popisných
informácií katastra 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 účely, ktoré nesúvisia
s pôsobnosťou
účastníkov
informačného systému a zabezpečiť ich použitie v súlade so zákonom NR SR Č. 215/1995 7.z.
a katastrálnym
zákonom, a zákonom NR SR č. 428/2002 Lz. o ochrane osobných údajov
v znení neskorších predpisov.
d) nebude v poskytnutých údajoch katastra nehnuteľností vykonávať zmeny.
e) opatrí tlačové výstupy vyhotovené
zo súboru popisných
informáci í katastra nehnute ľností
doložkou .JYeshí:iLna právnei{kony" a dátumom aktuálnosti údajov,
f) opatrí výstupy vyhotovené
na podklade súboru geodetických
informácií katastra nehnuteľností
ochrannou doložkou ..lľJ.iQfIlJQ{IJÝ-~Wé_nLka[(.Istranť!lnuleJjlQslÍ 'ej Úrpc!ge{)f!izie,kartogrCJ.!k
cLkalfISII\/o)'lCLťť/Jl-keIrepuhlifs1'" a dátumom aktuálnosti údajov
Podmienky podľa odseku l sa vzťahujú na hromadné údaje ajednotlivé
údaje.
Údaje uvedené v čl. I sa poskytnúillli!tLkuJL
,~tvrťt:Q{'ľJJ{ na účel uvedený
v čl. II na základe
písomnej požiadavky adresovanej správe katastra Nitra spolu s magnetickým nosičom.
uzavretím dodatku k tejto zmluve alebo uzavretím
4. Každé ďalšie použitie údajov je podmienené
novej zmluvy medzi dodávate rom a odberateľom.
5. Za porušenie ustanovení
čl. III. písm. c) bude odberateľovi
uložená pokuta v zmysle § 23 26
zákona NR SR Č. 215/1995 Z:r, v znení zákona Č. 600/2008 Z.»,
('I. IV
Cena
Udaje v rozsahu uvedenom v čl. I budú poskytnuté bezplatne v súlade s § II ods. 3 zákona
:2 I 5/1995 ZL o gcodézi i a kartograf i v znení zákona č, 600/200X I. z.

NR SR č.

Č:1. V
láverečné
ustanov en ia
I.

Autorské prava ľJradu geodézie. kartografie a katastra Slovenskej republiky
údajom neprechádzajú
na odberateľa.
Zmluvu možno meniť len písomnými dodatkami oboch zmluvných strán.

k poskytnutým

I

Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v súlade s § 47a)
ods. 1 zákona Č. 40/1964 zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisova
§ Sa
zákona Č. 211/2000/.1. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení
niektorých lúkonov.

cl.

Zmluva je vyhotovená vu dvoch rovnopisoch,
vyhotoven í.
Táto zmluva sa uzatvára na dobu troch
zmluvnými stranami.

z ktorých každá zmluvná
rokov

odo

dňa

strana dostane

podpísania

tejto

po jednom

zmluvy

oboma
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