ZMLUVA
č. 2948/2011
o poskytnutí hromadných údajov z katastra nehnuteľností
Odberateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
So sídlom: Primaciálne nám 1, P. O. Box 192, 814 99 Bratislava 1
Zastúpený: doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc., primátor
Bankové spojenie: VÚB, a.s., č. účtu 6327012/0200
IČO: 00603481
DIČ: SK2020372596
(ďalej len odberateľ)
Dodávateľ: Katastrálny úrad v Bratislave
So sídlom: Chlumeckého 2, 821 03 Bratislava
Zastúpený: Ing. Oľga Stuparinová, prednostka
Bankové spojenie: Štátna pokladnica, č. ú. 7000063484/8180
IČO: 36 071 072
DIČ: 2021606290
(ďalej len dodávateľ)
uzatvárajú podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, § 69 zákona
č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv
k nehnuteľnostiam v znení neskorších predpisov (ďalej katastrálny zákon), § 21 zákona
č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov (ďalej zákon
o geodézii a kartografii) a § 7 zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach
súvisiacich s autorským právom v znení neskorších predpisov, túto zmluvu o poskytovaní
hromadných údajov z katastra nehnuteľností
Čl. I
Predmet zmluvy
1. Dodávateľ v zmysle § 61 Vyhlášky ÚGKK SR č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva
katastrálny zákon, poskytne odberateľovi údaje zo súboru geodetických informácií
katastra nehnuteľností (SGI KN) v stanovenom záväznom formáte grafických súborov
vektorovej katastrálnej mapy z katastrálnych území:
- Staré Mesto, okres Bratislava I,
- Ružinov, Nivy, Trnávka, Podunajské Biskupice, Vrakuňa, všetko okres Bratislava II,
- Nové Mesto, Vinohrady, Rača, Vajnory, všetko okres Bratislava III,
- Karlova Ves, Dúbravka, Lamač, Devín, Devínska Nová Ves, Záhorská Bystrica,
všetko okres Bratislava IV,
- Petržalka, Jarovce, Rusovce, Čunovo, všetko okres Bratislava V.
2. Dodávateľ sa zaväzuje, že odovzdá odberateľovi prostredníctvom Správy katastra pre
hlavné mesto SR Bratislavu, Ružová dolina č. 27, 821 09 Bratislava, na počítačových
médiách dodaných odberateľom súbory údajov z katastra nehnuteľností podľa bodu 1,
spolu s uvedením dátumu, ku ktorému údaje vykazujú aktuálnosť.
3. Dodávateľ poskytne odberateľovi údaje v rozsahu podľa bodu 1 tohto článku jednorazovo
na účel uvedený v čl. II. Údaje sa považujú za odovzdané dodávateľom a prevzaté
odberateľom dňom spísania dodacieho listu (protokolu) medzi príslušnou správou katastra
a odberateľom.

4. Odberateľ bol oboznámený s poskytovanými údajmi po stránke obsahu a kvality.
Čl. II
Účel použitia údajov
1. Odberateľ použije poskytnuté údaje výlučne:
a) ako podklad pre spracovanie internetovej mapy Bratislavy (GIS web-aplikácia),
ktorá bude zverejnená na oficiálnej internetovej stránke Hlavného mesta SR
Bratislavy,
b) pre účely upresnenia a aktualizácie tlačenej verzie mapy mesta Bratislava,
vyhotovenej na podklade digitálnej technickej mapy Bratislavy pre potreby
Hlavného mesta SR Bratislavy.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že odberateľ Hlavné mesto SR Bratislava je oprávnený údaje
katastrálneho operátu poskytnuté v zmysle tejto zmluvy poskytnúť len na účel dohodnutý
v ods. 1 tohto článku zmluvy svojmu zmluvne dohodnutému spracovateľovi kartografickej
časti, ktorým je spoločnosť Schubert & Franzke kartografické vydavateľstvo s.r.o.,
Nejedlého 71, 841 02 Bratislava, IČO 45291578 (ďalej zmluvne dohodnutý spracovateľ).
3. Odberateľ je povinný zabezpečiť u zmluvne dohodnutého spracovateľa dodržanie
príslušných podmienok použitia údajov vyplývajúcich z príslušných ustanovení čl. III
tejto zmluvy.
Čl. III
Podmienky použitia údajov
1. Získané údaje z operátu informačného systému katastra nehnuteľností odberateľ použije
výlučne len na účel uvedený v Čl. II ods. 1 písm. a) a b) tejto zmluvy.
2. Odberateľ sa ďalej zaväzuje:
a) zabezpečiť, že zmluvne dohodnutý spracovateľ nepoužije poskytnuté údaje katastra
nehnuteľností pre žiadnu inú činnosť ako tú, na ktorú mu boli tieto poskytnuté
a zároveň poskytnuté údaje nebude ďalej šíriť,
b) zabezpečiť, aby zmluvne dohodnutý spracovateľ bezodkladne po ukončení
dohodnutých prác, resp. ukončení zmluvného vzťahu s odberateľom trvalo zrušil vo
svojich databázach všetky odberateľom poskytnuté údaje katastra podľa tejto zmluvy,
c) vymedziť prístup k poskytnutým údajom katastra nehnuteľností oprávneným osobám,
d) zamedziť použitiu získaných údajov katastra nehnuteľností ďalšími fyzickými
a právnickými osobami v zmysle § 21 ods. 6 zákona o geodézii a kartografii.
Poskytnutie údajov katastra v zmysle čl. II, ods. 2 tejto zmluvy sa nepovažuje za
šírenie a použitie údajov v rozpore s touto zmluvou,
e) použiť súbory poskytnutých údajov katastra na tvorbu tematického geografického
informačného systému ako vrstvu ich aplikácie, pričom súbory môžu byť zverejnené
len v pasívnej forme neoddeliteľnej od tematickej aplikácie (v zmysle § 21 ods. 7
zákona o geodézii a kartografii),
f) nevykonávať zmeny v poskytnutých údajoch katastra nehnuteľností,
g) opatriť výstupy vyhotovené na podklade súboru geodetických informácií katastra
nehnuteľností ochrannou doložkou „Informačný systém katastra nehnuteľností
Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky“ spolu s uvedením dátumu
aktuálnosti údajov,
h) poskytnúť súčinnosť pri vykonávaní kontroly dodržiavania podmienok zmluvy.

3. Každé ďalšie použitie poskytnutých údajov katastra nehnuteľností je podmienené
uzavretím dodatku k tejto zmluve alebo uzavretím novej zmluvy medzi odberateľom
a dodávateľom.
4. Podmienky podľa odseku 1 a 2 sa vzťahujú na hromadné údaje a jednotlivé údaje.
Čl. IV
Cena a platobné podmienky
1. Údaje v rozsahu čl. I dodávateľ poskytne odberateľovi bezodplatne v zmysle § 11
ods. 3 písm. a) zákona č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších
predpisov a zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších
predpisov.
Čl. V
Zmluvné pokuty a sankcie
1. V prípade porušenia povinností stanovených bodmi v čl. II a čl. III tejto zmluvy má
dodávateľ právo odstúpiť od zmluvy. Nárok na náhradu škody týmto nie je dotknutý.
Odstúpenie je účinné dňom doručenia odberateľovi.
2. Sankcie z porušení ustanovení katastrálneho zákona a zákona o geodézii a kartografii
budú riešené orgánmi príslušnými v týchto zákonoch.
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. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade so zákonom č. 546/2010 Z. z., ktorým
sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
4. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých odberateľ dostane jedno
vyhotovenie, dodávateľ dostane dve vyhotovenia a jedno vyhotovenie dostane príslušná
správa katastra.

