
Zmluva
č.6/2011 -  SK ZM zo dňa 13.1.2011 

o poskytovaní hromadných údajov z katastra nehnuteľností

Odberateľ : Obec Žitavany 
So sídlom : Športová ulica č. 5, 951 97 Žitavany 
Zastúpený : p. JLirajom Obeilom -  starostom obce 
IČO: 37869451

Dodávateľ : Katastrálny úrad v Nitre 
So sídlom : Šleíánikova Ir. 69. 949 01 Nitra 
Zastúpený : .lUDr. Eva Belanová - prednostka 
IČO:  ̂ 37860381
Oprávnený rokovať vo veciach technických: hig. Marek Illéš -  riaditeľ Správa katastra Zlaté 
iVIoravce

Uzatvárajú podľa  ̂ 269 ods.2 Obchodného zákonníka a zákona NR SR č. 618/2003 Z. z. 
(Autorský zákon) túto zmluvu o poskytovaní hromadných údajov.

Čl.I 
Predmet zmluvy

Dodávateľ poskytne odberateľovi tieto údaje z katastrálneho územia Knažíce 
v pôsobnosti Správy katastra v Zlatých Moravciach:

zo súboru geodetických infomiácií katastra nehnuteľností ~ vektorové katastrálne 
mapy nečiselné zapísané na základe ROEP (KN.vgi, UO.vgi) 

ako súbory na magnetických nosičoch v zmysle Smernice ÚGICK SR na prevádzkovanie 
Automatizovaného informačného 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 ČI. 1. vo ľormáte danom 

§ 11 Smernice a k poskytnutým údajom uvedie dátum ich aktuálnosti. Súbor>' údajov budú 
poskytnuté prostredníctvom Správy katastra Zlaté Moravce.

ČI. II
Účel použitia údajov

Odberateľ použije údaje len pre vlastnú potrebu a to v rozsahu jednej inštalácie na 
budovanie vlastného informačného systému.

ČI. III
Podmienky použitia údajov

1. Od b e ra te ľ sa z a \'äz uj e :
a) vymedzit* prístup k údajom katastra nehnuteľností v informačnom systéme len 

oprá\'neným osobám.



J.

4.

5.

b) zabezpečiť, aby údaje súboru popisných informácií katastra v informačnom systéme 
boli vedené oddelene od iných informácií a údaje súboru geodetických informácií boli 
využité len na lokaJizáciu ostatných infonnácií systému.

c) vylúčif 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. o geodézii a kartografii, zákonom č. 162/1995 Z.z. 
(katastráhiy zákon), 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 výstupy vyhotovené na podklade súboru geodetických informácií katastra 

nehnuteľností ochrannou doložkou Jn fonnačnv svsfém katastra nehnuíeľnosli Úrad 
iziiOLléiie, kaľíosiľafie a katastra Slovenskej repubU W " a dátumom aJ^tuálnosti údajov

Podmienky podľa odseku 1 sa vzťahujú na hromadné údaje a jednotlivé údaje.
Údaje uvedené v čl. I sa poskytnú i e J  c n krát ročne na účel uvedený v čl. 11 na základe 
písomnej požiadavky adresovanej Správe katastra Zlaté Moravce spolu s magnetickým 
nosičom.
Každé ďalšie použitie údajov je  podmienené uzavretím dodatku k tejto zmluve alebo 
uzavretím novej zmluvy medzi dodávateľom a odberateľom.
Za porušenie ustanovení čl. 111. písm. c) bude odberateľovi uložená pokuta v zmysle 
 ̂ 23 - 2 6  zákona NR SR č. 215/1995 Z.z. v znení zákona č. 600/2008 Z.z.

Cl. IV 
Cena

Údaje v rozsahu uvedenom v čl. 1 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. 600/2008 Z. z.

Čl. 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. ľáU' /.nihjva sa u/atvára na dobu troch rokov odo dnu poclpísLinia k jio  /iníuv> (':'inm;i

nvini sinuKiiui.

V Žitavanoch, dňa 13.1.2011

odberateľa :
{podpis, odtlačok úradnej pečiatky)

V Nitre, dňa
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Za dodávateľa :
(podpis, odtlačok úradnej pečiatk\)


