
Dodatok č. 3
k zmluve č. 48/2009 o poskytovaní súborov údajov z automatizovaného informačného

systému geodézic, kartogratic a katastra

Objednávateľ:
So sídlom:
Zastúpený:
Bankové spojenie:
IČO/DIČ:

Dodávateľ:
So sídlom:
Zastúpený:
Bankové spojenie:
IČO/DIČ:

Mesto Bytča - Mestský úrad Bytča

Námestie SR č. l, 01438 Bytča
Miroslav Minárčik, primátor mesta
Oexia banka Slovensko, a. S., Č. ú.: 0367648006/5600
321192/2020626399
(ďalej len "objednávateľ")

Katastrálny úrad v Žiline
Hollého 7,011 81 Žilina
JUDr. Martin Sočuvka, prednosta
Štátna pokladnica, č. ú.: 7000004409/8180
37808095/2021618137
(ďalej len ..dodávateľ")

uzatvárajú podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka. § 21 zákona Národnej rady Slovenskej
republiky Č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v zneni neskorších predpisov a § 7 ods. 2
zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. ól g/2003 l..l. o autorskom práve a právach
súvisiacich s autorským právom v znení neskorších predpisov. túto zmluvu o poskytnutí
súborov údajov z automatizovaného informačného systému gcodézie. kartograJie II katastra.

Čl. I
Predmet zmluvy

1. Dodávateľ poskytne objednávateľovi tieto údaje z katastrálnych území Hliník nad
Váhom, Hrabové, Malá Bytča, Mikšová, Pšurnovice a Veľká Bytča:

a) databázu súboru popisných informácií katastra nehnuteľností 'z uvedených
katastrálnych území. vo forme súboruv na eQ v záväznom formáte údajov na vymenu
informácií (FÚVl).

b) vektorovú katastráInu mapu (ďalej VK.M) s kódom kvality 1 z katastrálneho územia
Hliník nad Váhom, VK.M s kódom kvality 1 z kaiastrálneho územia Malá Bytča
a VKM s kódom kvality 3 z katastrálncho územia Pšurnovicc. vo forme súborov na CD
v záväznom formáte údajov na výmenu informácií (VUl).

2. Dodávateľ sa zaväzuje. že prostredníctvom Správy katastra Bytča, Zámok č. 10"',
014 01 Bytča odovzdá objednávateľovi oproti plldpisll súbory údajo . ? katistra
nehnuteľností na počítačových médiách dodaných objednávateľom podľa ('l. l bodu l
a k poskytnutým súborom údajov uvedie dátum ich aktuálnosti.
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