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Objednávka na vybrané súbory údajov katastra nehnuteľností 
Odberateľ
Názov školy

Sídlo školy (presná adresa)

Meno zastupujúcej osoby

Bankové spojenie, č. účtu

IČO

DIČ

Požadovaný rozsah údajov
Názov okresu: 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
A. Údaje budú výhradne použité na: 4)  


študijné účely (vypracovanie záverečných prác, pedagogické účely, podklad k prednáške, k výučbe)

Názov záverečnej práce a meno študenta
 (v prípade ak budú údaje použité na tento účel)

Termín ukončenia záverečnej práce


B. Iný účel použitia údajov: 5)


Kontakt (tel.č.)

Kontakt (e-mail) 


V prípade, že tlačivo objednávky nebude kompletne vyplnené (pečiatka/podpis), Vaša objednávka nebude postúpená na vybavenie. 
Poznámky: 
V prípade väčšieho odberu  údajov priložte zoznam požadovaných údajov ako prílohu k objednávke.
Údaje sú poskytované v rozsahu celého katastrálneho územia.
   V prípade ak nemáme s fakultou/školou uzatvorenú Dohodu o spolupráci bude spísaná Zmluva na použitie údajov.

 Vyplňte požadované údaje (názov okresu, názov katastrálneho územia).
	 Zakrúžkujte alebo iným spôsobom vyznačte hodiace sa políčka.
	 Údaje sú dodávané spravidla s aktuálnosťou k: 31.3., 30.6., 30.9., 31.12. 
	 V tomto prípade bude poskytnutá 80% zľava z ceny údajov, ak máme s fakultou uzatvorenú Dohodu o spolupráci.
	 Vyplniť iba v prípade, ak pôjde o využitie údajov na iný účel ako je uvedený  v ods. A. V prípade komerčného využitia nového   
 mapového diela bude k cene údajov pripočítaná 100% prirážka.
 






Dátum:		
       	  				      			                                  pečiatka a podpis

