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Dodatok č. 2 

k Zmluve o poskytovaní vybraných údajov z informačného systému katastra 

nehnuteľností č. Správcu: 5/2019/LPO, č. Poskytovateľa: 75-102-5127/2018 a č. 

Odberateľa: 1058/2019/IKT v znení dodatku č. 1 

(ďalej len „Dodatok č. 2“) 

 

medzi Zmluvnými stranami: 
 

1. 

Názov: Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky  

Sídlo: Chlumeckého 2, 820 12 Bratislava 212 
IČO: 00166260 

DIČ: 2020830240 
Zastúpený: Ing. Ján Mrva, predseda 
Bankové spojenie Štátna pokladnica 
Číslo účtu - IBAN:   SK40 8180 0000 0070 0006 3046   

 
(ďalej len „Správca“) 
 
a 

 

Názov: Geodetický a kartografický ústav Bratislava 

Sídlo: Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava  
IČO: 17316219 

DIČ: 2020838083 
Zastúpený: Mgr. Ľuboslav Michalík, riaditeľ 
Bankové spojenie Štátna pokladnica 
Číslo účtu - IBAN:   IBAN SK58 8180 0000 0070 0006 2334   

 
(ďalej len „Poskytovateľ“) 
(Správca a Poskytovateľ ďalej spolu aj „Dodávateľ“) 
 

a 
 
2. 
Názov:   Prešovský samosprávny kraj 

Sídlo:    Námestie mieru 2, 080 01 Prešov 
IČO:   37870475 
DIČ:    2021626332 
Zastúpený:   PaedDr. Milan Majerský PhD., predseda 

Bankové spojenie: Štátna pokladnica  
Číslo účtu - IBAN:   SK54 8180 0000 0070 0051 9082   
 
(ďalej len „Odberateľ“) 

 
(Správca, Poskytovateľ a Odberateľ ďalej spolu aj „Zmluvné strany“) 
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Článok I 

Predmet Dodatku č. 2 

 

 

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 2 k Zmluve o poskytovaní vybraných 
údajov z informačného systému katastra nehnuteľností č. Správcu: 5/2019/LPO,                                     
č. Poskytovateľa: 75-102-5127/2018 a č. Odberateľa: 1058/2019/IKT, uzatvorenej dňa 
19.12.2019, v znení dodatku č. 1, uzatvoreného dňa 18.12.2020, ktorým sa Zmluva mení a 

dopĺňa v nasledovnom znení: 
 
 
1. V Článku IV (Cena a čas plnenia) bod 4.1 sa vypúšťajú slová: „a § 3 ods. 4 písm. e) 

zákona č. 275/2006 Z. z.“. 
 

2. V Článku IV (Cena a čas plnenia) bod 4.2 písm. c) znie: 
 

„c) posledná dodávka za posledný kalendárny štvrťrok: k dátumu do 15.01.2025, s 
dátumom aktuálnosti údajov k 31.12.2024. V prípade, že Predmet zmluvy nebude možné z 
objektívnych príčin poskytnúť s dátumom aktuálnosti k 31.12.2024, poskytnú sa údaje 
podľa stavu k dátumu najbližšie k 31.12.2024.“. 

 
 

3. V Článku VIII (Doba trvania zmluvy) bod 8.1 znie: 
 

„8.1 Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to na dobu do 31. 12. 2024.“. 
 

 
4. V Článku VIII (Doba trvania zmluvy) bod 8.2 znie: 

 
„8.2 Zmluvné strany sa dohodli, že posledná dodávka Predmetu zmluvy sa poskytne 
Odberateľovi k dátumu do 15.01.2025, s dátumom aktuálnosti údajov k 31.12.2024 . V 
prípade, že Predmet zmluvy nebude možné z objektívnych príčin poskytnúť s dátumom 

aktuálnosti k 31.12.2024, poskytnú sa údaje podľa stavu k dátumu najbližšie k 
31.12.2024.“. 
 
 

Článok II 

 

1. Všetky práva a povinnosti Zmluvných strán podľa Zmluvy zostávajú nedotknuté 
a ustanovenia Zmluvy sa v plnom rozsahu použijú aj na plnenie podľa tohto Dodatku č.  2 , 

ak v tomto Dodatku č. 2 nie je uvedené inak. 
 
2. Dodatok č. 2 je vyhotovený v šiestich (6) vyhotoveniach s platnosťou originálu, pričom 

Správca obdrží tri (3) vyhotovenia, Odberateľ obdrží dve (2) vyhotovenia a  Poskytovateľ 
obdrží jedno (1) vyhotovenie. 

 
3. Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu Zmluvnými stranami a  účinnosť v deň 

nasledujúci po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády 
Slovenskej republiky. 
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4. Zmluvné strany po prečítaní Dodatku č. 2 vyhlasujú, že ho uzatvárajú slobodne, vážne, 

určite a zrozumiteľne, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, súhlasia s  jeho 

obsahom a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpisujú. 
 
 
 

 

Správca: 

 
V Bratislave 

 
dňa 8.12.2021 
 
 

  
              v. r. 
........................................ 
       Ing. Ján Mrva                  

          predseda 
 

Poskytovateľ: 

V Bratislave 

dňa 6.12.2021 

                  v. r. 
........................................ 

   Mgr. Ľuboslav Michalík     

                riaditeľ 

Odberateľ: 

V Prešove 

dňa 29.11.2021 

                v. r. 
........................................ 

   PaedDr. Milan Majerský PhD. 

      predseda  
 

   

    

   
 

 
 
Tento dodatok bol zverejnený dňa: 18.02.2022 

 

Tento dodatok nadobudol účinnosť dňa: 9.12.2021 

(prvé zverejnenie Správcom na CRZ dňa 8.12.2021) 

 
     
 


	Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní vybraných údajov z informačného systému katastra nehnuteľností
	Článok I Predmet Dodatku č. 2
	Článok II


