
Zmluva 
č. 6/2011  

o poskytnutí hromadných údajov z katastra nehnuteľností 
 

Odberateľ:      LH Projekt – SK, s.r.o. 
So sídlom:         8. mája  č.  4387/15, 921 01  Piešťany 
Zastúpený:         konateľom spoločnosti – Ing. Ivanom Gregušom 
Bankové spojenie:  ČSOB a.s., pobočka Piešťany 
Číslo účtu:              4003817698/7500 
IČ DPH:                  SK 2022215140 
DIČ:                        2022215140 
IČO:                     6 615 919 
 

Dodávateľ:      Katastrálny úrad v Trenčíne, Správa katastra Myjava 
So sídlom:               Moravská č. 1, 907 01  Myjava   
Zastúpený:              na základe poverenia Katastrálneho úradu v Trenčíne, riaditeľkou  
                                Správy katastra Myjava - Ing. Vierou Nemcovou 
IČO:                        36125474 
 

uzatvárajú 
 

 
podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka, Vyhlášky ÚGKK SR č. 461/2009 Z.z., ktorou sa 
vykonáva zákon 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, zákona NR 
SR č. 618/2003 Z.z o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský 
zákon), zákona NR SR č. 428/2002 Z.z  o ochrane osobných údajov v znení neskorších 
predpisov a zákona NR SR č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej správy 
v znení neskorších predpisov túto zmluvu o poskytovaní hromadných údajov z katastra 
nehnuteľností. 
 

Čl. I 
Predmet zmluvy 

 

1.  Dodávateľ poskytne odberateľovi z katastrálneho územia Kostolné a Hrašné hromadné 
údaje katastra nehnuteľností poskytnutím databázy zo súboru písomných a grafických 
informácií  katastra nehnuteľností Správy katastra  Myjava a to  vo formáte FUVI a VGI  
záznamov na CD nosičoch. 

2.  Dodávateľ sa zaväzuje, že odovzdá odberateľovi na počítačových médiách dodaných 
odberateľom súbory údajov z katastra nehnuteľností a k poskytnutým údajom uvedie  
dátum ich aktuálnosti. 

 
Čl. II. 

Účel použitia údajov 
 

Odberateľ použije údaje len pre vlastnú potrebu za účelom vyhotovenia programu 
starostlivosti o lesy (lesný hospodársky plán) na LC Stará Turá v zmysle Zmluvy o dielo 
podpísanej vo Zvolene dňa 02.12.2010 a v Piešťanoch dňa 29.11.2010 medzi Národným 
lesníckym centrom vo Zvolene, ako  objednávateľom a LH Projekt – SK, s.r.o., Piešťany, ako 
zhotoviteľom.  
 
 
 



 


