KATASTRALNY URAD V NITRE
Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra

Obec Vyskovce nad Ipľom
Obecný úrad
935 77 Vyskovce nad Ipľom

Naše číslo
2009/001735

Váš list číslo zo dňa

Vybavuje linka
Ing. Zuzana Paulisová 348

Nitra
26.03.2009

Vec:

Poskytnutie hromadných údajov z katastra nehnuteľností
- zaslanie zmluvy.
V prílohe listu Vám zasielame originál Zmluvy č. 7/2009-SK LV zo dňa 13.03.2009
o poskytovaní hromadných údajov z KN. Na základe tejto zmluvy Vám budú poskytnuté
požadované hromadné údaje z KN Správou katastra v Leviciach.

Prílohv:
Zmluva č.7/2009-SK LV
Na vedomie:
SK Levice

JUDr. Eva Belanová
prednostka

Telefón

++421-37-654 93 48

Fax

++421 -37-65 33 797

E-mail
kukoni i7sku.sk

Internet

IČO

37860381

Zmluva
č. 7/2009-SK LV zo dňal3.03.2009
o poskytnutí hromadných údajov z katastra nehnuteľností
Odberateľ: Obec Vyškovce nad Ipľom
So sídlom: Obecný úrad, 935 77 Vyškovc nad ipľom
Zastúpený: Štefan Maťó - starosta
IČO: 00307661
Oprávnený rokovať vo veciach technických: Štefan Maťó
Dodávateľ: Katastrálny úrad v Nitre
So sídlom: Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra
Zastúpený: JUDr. Eva Belanová - prednostka
IČO:
37860381
Oprávnený rokovať vo veciach technických: JUDr. Beata Majoránová
riaditeľka Správy katastra Levice
uzatvárajú podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka, § 69 ods. 5 zákona NR SR č. 162/1995
Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam
(katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov a zákona NR SR č. 618/2003 Z.z. (Autorský
zákon) túto zmluvu o poskytovaní hromadných údajov.

ČLI
Predmet zmluvy
1. Dodávateľ poskytne tieto údaje z katastrálneho územia Vyškovce nad Ipľom
v pôsobnosti Správy katastra Levice:
a) zo súboru popisných informácií katastra nehnuteľností - údaje
o nehnuteľnostiach, právach k nehnuteľnostiam a o účastníkoch právnych
vzťahov
b) zo súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností - formou
vektorovej mapy nečíselnej - stav EKN na základe súhlasu ÚGKK SR č.
OGK- 1428/2009 zo dňa 05.03.2009
ako súbory na magnetických nosičoch v zmysle Smernice ÚGKK SR na
prevádzkovanie Automatizovaného systému geodézie, kartografie a katastra č.
P-3558/1999 (ďalej len Smernica)
2. Dodávateľ sa zaväzuje, že odovzdá odberateľovi na počítačových médiách dodaných
odberateľom súbory údajov z katastra nehnuteľností v zmysle bodu 1, vo formáte
danom § 11 Smernice a k poskytnutým údajom uvedie dátum ich aktuálnosti. Súbory
údajov budú poskytnuté prostredníctvom Správy katastra Levice.

ČI. II
Účel použitia údajov

Odberateľ použije údaje len pre vlastnú potrebu a to
účelom budovania vlastného informačného systému.

v rozsahu jednej inštalácie za

ČI. III
Podmienky použitia údajov

1. Odberateľ sa zaväzuj e:
a) vymedziť prístup k údajom katastra nehnuteľností v informačnom systéme len
oprávneným osobám,
b) zabezpečiť, aby údaje súboru popisných informácií katastra v informačnom
systéme boli vedené oddelene od iných informácií a 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 Z.z. a katastrálnym zákonom
a zákonom NR SR č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení
neskorších predpisov,
d) nebude v poskytnutých údajoch katastra nehnuteľností vykonávať zmeny,
e) opatrí tlačové výstupy vyhotovené na podklade súboru popisných informácií
katastra nehnuteľností ochrannou doložkou „Neslúži na právne úkony"
a dátumom ich aktuálnosti
f) opatrí tlačové
výstupy vyhotovené na podklade súboru geodetických
informácií katastra nehnuteľností ochrannou doložkou „Informačný systém
katastra nehnuteľností O Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej
republiky" a dátumom aktuálnosti údajov.
2. Podmienky podľa odseku 1 sa vzťahujú na hromadné údaje a jednotlivé údaje.
3. Údaje uvedené v či. Isa poskytnú jedenkrát ročne na účel uvedený včl. II na
základe písomnej požiadavky adresovanej príslušnej správe katastra spolu
s magnetickým nosičom
4. Každé ďalšie použitie údajov je podmienené uzavretím dodatku k tejto zmluve alebo
uzavretím novej zmluvy medzi dodávateľom a odberateľom.
5. Za porušenie ustanovení či. III. písm. c) bude odberateľovi uložená pokuta v zmysle §
23 - 26 zákona NR SR č. 215/1995 Z.z. v znení zákona č. 423/2003 Z.z.

ČI. IV
Cena
Údaje v rozsahu uvedenom včl. I budú poskytnuté bezplatne v súlade s § 11 ods. 3
zákona NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení zákona č. 423/2003 Z.z.
ČI. V
Záverečné ustanovenia
1. Autorské práva Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
k poskytnutým údajom neprechádzajú na odberateľa
2. Zmluvu možno meniť len písomnými dodatkami oboch zmluvných strán
3. Zmluva nadobúda účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami
4. Zmluva je vyhotovená vo dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana dostane
po jednom vyhotovení
5. Táto zmluva sa uzatvára na dobu troch rokov odo dna podpísania tejto zmluvy oboma
zmluvnými stranami.

V Nitre,

d ň a 26.3.2009

Za odberateľa:
(podpis, odtlačok úradnej pečiatky)

Za dodávateľa:
(podpis, odtlačok úradnej pečiatky)

