Geodetický a kartografický ústav Bratislava
Pondelok:                                                                                                                                           
8:00
˗
13:00
Chlumeckého 4
Utorok:                                                                                                                                  
8:00
˗
13:00
827 45 Bratislava
Streda:                                                                                                                                
8:00
˗
15:00
E-mail: gkuzc@skgeodesy.sk
Štvrtok:                                                                                                         
8:00
˗
13:00

Piatok:
8:00
˗
12:00

Strana 2 z 2

Geodetický a kartografický ústav Bratislava
Chlumeckého 4
827 45 Bratislava
E-mail: gkuzc@skgeodesy.sk

Strana 1 z 1
Objednávka na vybrané súbory údajov katastra nehnuteľností 
Odberateľ
Názov

Sídlo (presná adresa)

Meno zastupujúcej osoby

Bankové spojenie, č. účtu

IČO

DIČ

Požadovaný rozsah údajov
Názov okresu/kraja: 1)  
Názov katastrálneho územia: 1)  
	

	Požadované údaje a termín ich dodania
Údaje zo súboru popisných informácií katastra nehnuteľností (SPI KN) vo formáte DBF 

Áno 2)  
Nie 2)  
Údaje zo súboru popisných informácií katastra nehnuteľností (SPI KN) vo formáte FPU (FUVI) 
Áno 2)  
Nie 2)  
Údaje zo súboru geodetických informácií katastra nehnuteľnosti (SGI KN) vo formáte VGI 
Áno 2)  
Nie 2)  

register „C“ 2)  
register „E“ 2)  

Dodanie údajov 3)  
Jednorázovo 2)  
Štvrťročne 2)   
Polročne 2)   
Každoročne 2)   
	Účel použitia údajov
Účel použitia údajov




Názov nového diela
(mapové dielo, projekt, územný plán, štúdia ...)



Koncový užívateľ nového diela

Termín vytvorenia nového diela 
(termín vydania nového mapového diela alebo termín ukončenia spracovania údajov)

Komerčné využitie nového mapového diela 4)  
ÁNO 2)
NIE 2)
Kontakt (tel.č.)

Kontakt (e-mail) 


V prípade, že tlačivo objednávky nebude kompletne vyplnené, Vaša objednávka nebude postúpená na vybavenie. Po prijatí objednávky Vám bude e-mailom zaslaný návrh zmluvy a faktúra.   
Poznámky: 
V prípade väčšieho odberu  údajov priložte zoznam požadovaných údajov ako prílohu k objednávke.
Údaje sú poskytované v rozsahu celého katastrálneho územia.

 Vyplňte požadované údaje (názov okresu, názov katastrálneho územia; v prípade požadovaného  rozsahu údajov za celú republiku, 
 uviesť do názvu okresu/kraja text  „celá SR“. )
	 Zakrúžkujte alebo iným spôsobom vyznačte hodiace sa políčka.
	 Údaje sú dodávané spravidla s aktuálnosťou k: 31.3., 30.6., 30.9., 31.12. 
	 V prípade, ak budú údaje použité na tento účel bude k cene údajov pripočítaná 100% prirážka.







Dátum:	.............................
       	  				      			                                  pečiatka a podpis

