VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ A LICENČNÉ PODMIENKY

Výklad pojmov
Poskytovateľ:
Geodetický a kartografický ústav Bratislava, Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava, IČO: 17316219, ktorý je
štátnou rozpočtovou organizáciou zriadenou Úradom geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky,
Chlumeckého 2, P.O.Box 57, 820 12 Bratislava (ďalej aj „Úrad“), ktorý zároveň vykonáva dozor nad jeho
činnosťou.
Odberateľ:
fyzická alebo právnická osoba, ktorá si prostredníctvom Portálu objedná od Poskytovateľa Tovar.
Portál:
Portál produktov a služieb situovaný na nasledovnej adrese https://om.skgeodesy.sk.
Tovar:
produkty a/alebo služby poskytované a/alebo sprístupňované Poskytovateľom prostredníctvom Portálu.
Emailová adresa:
e-mailová adresa Odberateľa uvedená v registračnom formulári.

Úvodné ustanovenia
Tieto Všeobecné obchodné a licenčné podmienky (ďalej len „Podmienky“) tvoria neoddeliteľnú súčasť každej
Zmluvy o poskytnutí/ovaní
a/alebo sprístupňovaní Tovarov (ďalej len „Zmluva“) uzavretej medzi
Poskytovateľom na strane jednej a Odberateľom na strane druhej.
1.
1.1.

1.2.
1.3.

1.4.

2.
2.1.
2.2.
2.3.

Registrácia
Predpokladom vykonania záväznej objednávky a následného poskytnutia/ovania a/alebo sprístupnenia
Tovaru prostredníctvom Portálu je registrácia Odberateľa na Portáli, kde vyplní registračný formulár
podľa pokynov tam uvedených a následne ho odošle Poskytovateľovi.
Registrácia sa považuje za úspešne vykonanú momentom potvrdenia jej úspešnosti zo strany
Poskytovateľa.
Odberateľ, ktorý má nárok na bezplatné poskytnutie/ovanie a/alebo sprístupňovanie Tovaru alebo zľavu
z ceny Tovaru, po registrácii zašle poštou alebo elektronicky písomné čestné vyhlásene I. o tom, že
používateľ registrovaný na Portáli pod prihlasovacím menom je zamestnancom Odberateľa (štátneho
orgánu, štátnej rozpočtovej organizácie, obce, mesta, mestskej časti, iného oprávneného subjektu alebo
vysokej školy, univerzity, ktorá má s Poskytovateľom uzavretú účinnú zmluvu o spolupráci alebo
obdobnú zmluvu) alebo študentom vysokej školy alebo univerzity, na ktorú sa vzťahuje zľava na
základe uzavretej dohody o spolupráci (ďalej len „čestné vyhlásenie I.“). Registrácia bude využívaná
v zmysle platných Podmienok. Čestné vyhlásenie I. podpíše štatutár Odberateľa (alebo vedúci
katedry alebo dekan fakulty vysokej školy alebo univerzity) – príloha č. 1 Podmienok, v prípade miest
a obcí primátor alebo starosta – príloha č. 2 Podmienok. Ak Odberateľ využije možnosť zaslania
čestného vyhlásenia I. v elektronickej forme, podpíše ho elektronickým podpisom.
V prípade výskytu akýchkoľvek problémov s registráciou a nákupom na Portáli môže Odberateľ
kontaktovať Zákaznícke centrum Poskytovateľa.

Uzavretie Zmluvy
Riadne zaregistrovaný Odberateľ vyhotoví objednávku Tovaru na základe vlastnej a slobodnej vôle po
tom, čo sa s jeho obsahom a kvalitou oboznámi na Portáli.
Odberateľ objednávku vyhotoví vyplnením elektronického objednávkového formulára (ďalej len
"objednávka"), podľa pokynov uvedených na Portáli.
Odberateľom riadne vyhotovená a zaslaná objednávka, za predpokladu akceptácie Podmienok, je
návrhom na uzavretie Zmluvy a Odberateľ je ňou viazaný od momentu doručenia oznámenia
Poskytovateľa o tom, že Poskytovateľ túto objednávku akceptuje. Doručenie oznámenia podľa

1

2.4.

2.5.
2.6.
2.7.

2.8.
2.9.

2.10.

3.
3.1
3.2
3.3

3.4

3.5
3.6

3.7

3.8

4.
4.1.

predchádzajúcej vety sa považuje za prijatie návrhu na uzavretie Zmluvy zo strany Poskytovateľa
s tým, že oznámenie bude doručené na e-mailovú adresu Odberateľa uvedenú v objednávke.
Odoslaním riadne vyhotovenej objednávky Odberateľ vyjadruje súhlas s výškou ceny za objednaný
Tovar, s prípadnými nákladmi spojenými s dodaním Tovaru a s týmito Podmienkami. Riadne
vyhotovená a vybavená objednávka bude archivovaná na Portáli v časti “Zoznam objednávok“ po dobu
30 dní, do ktorej bude mať prístup Odberateľ po zadaní svojich prístupových údajov.
O aktuálnom stave vybavenia akceptovanej objednávky sa Odberateľ môže informovať na Portáli
v časti “Zoznam objednávok“.
Ak Odberateľ zistí nezrovnalosti vo svojej odoslanej objednávke, je oprávnený danú objednávku po
dohode s Poskytovateľom upraviť, prípadne ju zrušiť.
Po tom, ako bude akceptovaná objednávka vybavená (Tovar bude pre Odberateľa pripravený k odberu)
Poskytovateľ zašle Odberateľovi na e-mailovú adresu informáciu o tom, že Tovar je pripravený na
prevzatie, a to počas doby 30 dní odo dňa doručenia tohto oznámenia. Kedykoľvek počas 30 dňovej
lehoty je Poskytovateľ oprávnený upozorniť Odberateľa na to, že ku dňu zaslania takéhoto upozornenia
nebol Odberateľom Tovar prevzatý, spolu s výzvou na jeho prevzatie.
Poskytovateľ zverejní vybavenú objednávku v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády
Slovenskej republiky.
V prípade, ak Tovar nebude Odberateľom prevzatý v 30 dňovej lehote, Zmluva zaniká a Poskytovateľ
je oprávnený požadovať od Odberateľa zaplatenie paušálnej náhrady nákladov spojených s vybavením
objednávky v sume 36 €.
Poskytovateľ si vyhradzuje právo neakceptovať objednávku Odberateľa (neprijať návrh na uzavretie
Zmluvy). V takomto prípade Poskytovateľ zašle Odberateľovi na e-mailovú adresu dôvod
neakceptovania objednávky.

Cena a platobné podmienky
Odberateľ je povinný cenu objednaného Tovaru, fakturovanú podľa platného Cenníka Poskytovateľa
uverejneného na Portáli a na internetovej stránke Poskytovateľa www.gku.sk, riadne a včas zaplatiť.
Poskytovateľ nie je platcom dane z pridanej hodnoty.
Právo na bezplatné poskytnutie Tovaru (okrem prípadných dopravných nákladov) podľa bodu 1.3
Podmienok prináleží tomu Odberateľovi, ktorému to priznáva všeobecne záväzný právny predpis.
Ustanovenie/ia právneho predpisu/ov oprávňujúceho/ich Odberateľa na bezplatné poskytnutie Tovaru,
na účel plnenia úloh v rozsahu jeho územnej a agendovej pôsobnosti, Odberateľ uvedie v objednávke,
v časti podrobného popisu účelu použitia údajov. Uvedený Odberateľ je povinný takýto nárok
Poskytovateľovi preukázať, a to formou písomného čestného vyhlásenia I. podľa bodu 1.3 Podmienok.
Odberateľovi, ktorým je vysoká škola/univerzita a jej študenti, ktorá má s Poskytovateľom
uzavretú účinnú zmluvu o spolupráci alebo obdobnú zmluvu, Poskytovateľ poskytne zľavu vo výške
80% z ceny Tovaru, ak tento bude použitý na účel výučby, prípravy seminárnej, ročníkovej, záverečnej,
diplomovej alebo doktorandskej práce. Podmienkou na poskytnutie takejto zľavy je čestné vyhlásenie I.
podľa bodu 1.3 Podmienok, ktoré Odberateľ zašle Poskytovateľovi.
Ak je Odberateľovi poskytnutý Tovar na účel vydania Nového Diela na komerčné využitie, cena Tovaru
stanovená v Cenníku Poskytovateľa sa zvýši o 100 %.
Po potvrdení objednávky bude Poskytovateľom vystavená a Odberateľovi zaslaná faktúra v
elektronickej forme na e-mailovú adresu uvedenú v objednávke alebo ak Odberateľ v objednávke
uvedie, že žiada o zaslanie faktúry poštou, bude táto zaslaná na uvedenú korešpondenčnú adresu.
Faktúra sa považuje za doručenú Odberateľovi momentom jej odoslania Poskytovateľom a od
uvedeného dňa začína plynúť 14 dňová lehota jej splatnosti.
Odberateľ vykoná úhradu faktúry jedným z nasledujúcich spôsobov:
a. bezhotovostným prevodom na účet Poskytovateľa uvedený na faktúre, a to aj
prostredníctvom platobného terminálu v sídle Poskytovateľa alebo
b. úhradou ceny dobierky na príslušnej pošte alebo
c. hotovostnou platbou v pokladnici Poskytovateľa nachádzajúcej sa v jeho sídle.
Odberateľovi, ktorý nemá vysporiadané záväzky voči Poskytovateľovi je Poskytovateľ oprávnený
odmietnuť dodanie Tovaru, a to až do úplného vysporiadania splatných neuhradených záväzkov
Odberateľa.

Poskytnutie Tovaru a reklamácia
Odberateľovi bude Tovar poskytnutý po úhrade ceny Poskytovateľovi, a to:
a. priamym prebratím údajov z Portálu Odberateľom alebo
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elektronickou poštou (do 10 MB) alebo
prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. na nosiči dát CD/DVD Odberateľa alebo
na dobierku (v prípade podkladov v papierovej podobe, výtlačkov a iných tlačených dokumentov)
alebo
e. osobným odberom, a to výhradne po predchádzajúcej dohode s Poskytovateľom.
Služby WCS a WFS sú Odberateľovi sprístupnené podľa písm. a.) tohto bodu Poskytovateľom
najneskôr do 2 pracovných dní po prijatí platby (ceny) Poskytovateľom.
Objednávky sú Poskytovateľom vybavované priebežne, každý pracovný deň počas pracovného času.
Odberateľ môže reklamovať nesprávne vybavenie objednávky v lehote 7 pracovných dní od doručenia
Tovaru, a to prostredníctvom e-mailu alebo prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. alebo iným
vhodným spôsobom.
Reklamáciu Poskytovateľ vybaví ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní, v odôvodnených
prípadoch najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie
reklamácie má Odberateľ právo od Zmluvy odstúpiť.
b.
c.
d.

4.2.
4.3.

4.4.

5.
5.1.

5.2.
5.3.

5.4.

5.5.
5.6.

5.7.

5.8.

5.9

Ostatné dojednania
Odberateľ je povinný zabezpečiť ochranu svojich prístupových údajov na Portál tak, aby nedošlo k ich
zneužitiu alebo akémukoľvek neoprávnenému použitiu. V prípade porušenia tejto povinnosti zodpovedá
Poskytovateľovi za vzniknutú škodu.
Odberateľ dodaný Tovar neposkytne tretím osobám pre žiadne použitie v súlade s § 21 ods. 6 zákona
NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov.
Vzhľadom na to, že dodaný Tovar požívajúci ochranu podľa zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon
(ďalej len „Autorský zákon“) nie je možné vrátiť a vzhľadom na to, že Odberateľ mal možnosť pred
vykonaním záväznej objednávky si Tovar riadne prezrieť a oboznámiť sa s ním, Odberateľovi
neprináleží nárok po úhrade ceny Tovaru a po jeho dodaní žiadať vrátenie uhradenej ceny.
Poskytovateľ je oprávnený jednostranne kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia
dôvodu ako aj v akomkoľvek rozsahu (úplne alebo čiastočne) meniť:
a. Podmienky,
b. Podmienky pre používanie Portálu (napr. podmienky registrácie a iné),
c. Cenník.
Zmenené Podmienky a/alebo podmienky pre používanie Portálu a/alebo Cenník sú záväzné od
momentu ich zverejnenia na Portáli alebo od momentu ich zverejnenia na webe Poskytovateľa, okrem
prípadu ak samotné Podmienky a/alebo podmienky pre používanie Portálu a/alebo Cenník budú
obsahovať iný moment ich záväznosti.
Poskytovateľ je oprávnený jednostranne kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu alebo bez dôvodu ako aj
v akomkoľvek rozsahu zrušiť alebo obmedziť služby Portálu.
Poskytovateľ nezodpovedá najmä za:
a. akúkoľvek škodu (priamu a/alebo nepriamu a/alebo za ušlý zisk) v súvislosti s užívaním Portálu,
b. škodu spôsobenú informáciami alebo súbormi šírenými Odberateľom, vrátane škody spôsobenej
informáciami alebo súbormi, ktorých šírenie Odberateľ sprostredkoval prostredníctvom Portálu,
c. škodu spôsobenú informáciami alebo súbormi šírenými tretími osobami, ako aj škodu spôsobenú
nesprávnosťou alebo neúplnosťou informácií, získaných Odberateľom prostredníctvom Portálu,
d. škodu spôsobenú neoprávneným použitím alebo zneužitím prístupových údajov do Portálu,
e. škodu spôsobenú zmenou podmienok užívania Portálu, pozastavením, zmenou služieb Portálu
alebo zrušením Portálu,
f.
škodu spôsobenú zrušením prístupu Odberateľa k Portálu zo strany Poskytovateľa, v prípade, ak
Odberateľ porušil Zmluvu a/alebo všeobecné záväzný právny predpis týkajúci sa používania
Tovaru a/alebo nakladania s Tovarom, Podmienky, prípadne iné predpisy a/alebo pokyny týkajúce
sa používania Portálu a /alebo iné predpisy upravujúce používanie Tovaru a/alebo nakladanie
s Tovarom.
V prípade porušenia akejkoľvek povinnosti Odberateľa uvedenej v týchto Podmienkach je Odberateľ
povinný zaplatiť Poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 50 % z ceny Tovaru počítanej bez zľavy.
Zaplatením pokuty nie je dotknutý nárok Poskytovateľa na náhradu škody.
Poskytovateľ je oprávnený u Odberateľa vykonávať fyzické kontroly dodržiavania podmienok zmluvy
v súlade so zákonom NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov, v
súlade so zákonom č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ich vykonávacích predpisov. Odberateľ je pri tom
povinný poskytnúť Poskytovateľovi požadovanú súčinnosť.
Poskytovanie a sprístupňovanie údajov z Informačného systému katastra nehnuteľností (ďalej
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len „ISKN“)
Vybrané údaje z ISKN sa Odberateľovi poskytujú alebo sprístupňujú v rozsahu jeho územnej
a agendovej pôsobnosti nevyhnutne potrebnom na plnenie jeho úloh alebo povinností. Orgánu verejnej
moci sa údaje z ISKN poskytujú podľa čl. VI ods. 1 smernice na poskytovanie a sprístupňovanie údajov
z ISKN v tvare umožňujúcom strojové spracovanie, vydanej Úradom, účinnej dňom 1.9.2017 (ďalej len
„smernica“).
5.9.2
Odberateľ je povinný v objednávke, v časti podrobného popisu účelu použitia údajov uviesť účel
použitia údajov, s uvedením ustanovenia/í všeobecne záväzného/ych právneho/ych predpisu/ov.
5.9.3
Objednávateľovi môžu byť poskytnuté/ované a/alebo sprístupňované aj vybrané údaje podľa čl. IV ods.
3 alebo ods. 4 smernice, ak
a) mu spracovanie osobných údajov ustanovuje osobitný predpis a na účel, na ktorý sa tieto údaje
poskytujú alebo sprístupňujú v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov,
b) má súhlas dotknutých osôb na spracovanie osobných údajov a na účel uvedený v tomto súhlase,
c) má postavenie sprostredkovateľa podľa § 8 zákona o ochrane osobných údajov.
5.9.4
Ak Odberateľ nepreukáže splnenie oprávnenia podľa bodu 5.9.3 Podmienok, údaje podľa čl. IV ods. 3
písm. a) druhý bod (právne vzťahy) smernice sa poskytujú alebo sprístupňujú v obmedzenom znení,
a to napríklad iba označenie „ťarcha“ alebo „poznámka“ bez úplného znenia ich obsahu.
5.9.5
Oprávnenie podľa bodu 5.9.3 písm. a) a b) Podmienok sa preukazuje písomným čestným vyhlásením
II. – príloha č. 3 Podmienok. Odberateľa o tom, že neporušuje ustanovenia zákona o ochrane
osobných údajov (ďalej len „čestné vyhlásenie II.“). Oprávnenie podľa bodu 5.9.3 písm. c)
sa preukazuje písomným čestným vyhlásením II. – príloha č. 4 Podmienok. Odberateľa. Ak Odberateľ
využije možnosť zaslania čestného vyhlásenia II. v elektronickej forme, podpíše ho elektronickým
podpisom.
5.9.6
Údaje nesmú byť použité na komerčné a ani na iné účely, ktoré by boli v rozpore so zákonom 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 a zákonom NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii
a kartografii v znení neskorších predpisov. Neoprávnené šírenie údajov je tiež porušením zákona č.
18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
5.9.7
Odberateľ sa zaväzuje:
a) vymedziť prístup k údajom katastra nehnuteľností len oprávneným osobám,
b) údaje zo súboru popisných informácií viesť oddelene od iných informácií a údaje zo súboru
geodetických informácií využívať len na lokalizáciu ostatných informácií systému,
c) nevykonávať zmeny v poskytnutých údajoch katastra nehnuteľností,
d) opatriť výstupy vyhotovené na podklade súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností
ochrannou doložkou „Informačný systém katastra nehnuteľností © Úrad geodézie, kartografie a katastra
Slovenskej republiky“ číslom objednávky a dátumom aktuálnosti údajov,
e) poskytnúť súčinnosť pri vykonávaní kontroly Úradom a Poskytovateľom o dodržiavaní podmienok
použitia poskytnutých údajov,
f) zamedziť použitiu získaných údajov ďalšími fyzickými a právnickými osobami v súlade s § 21 ods. 6
zákona NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov,
h) v prípade použitia súborov údajov v rámci vytvorenia tematického geografického informačného
systému a jeho zverejnenia zabezpečiť, aby súbory údajov boli zverejnené v pasívnej forme
neoddeliteľnej od tematických vrstiev,
i) v prípade poskytnutia údajov spracovateľovi, zmluvne zaviazať spracovateľa na využívanie údajov
výhradne na daný účel stanovený v zmluve a len za podmienok stanovených v bode 5.9.1. až 5.9.3.
Podmienok.
5.9.8
Aktualizáciu údajov SPI a SGI Poskytovateľ zaručuje v mesačných intervaloch (v období od januára do
marca sa údaje neaktualizujú z dôvodu umožnenia nákupu údajov ku koncu predchádzajúceho roka
potrebných na daňové účely).
5.9.9
Poskytnuté údaje z ISKN majú informatívny charakter.
5.9.10 Ak výška hodnoty v objednávke uvedených údajov z ISKN je vyššia ako 20.000,- eur, údaje z ISKN
budú poskytnuté alebo sprístupnené na základe písomnej zmluvy medzi Úradom, Poskytovateľom
a Objednávateľom.
5.9.1
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6.
6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

7.

Licenčné podmienky
Ak Tovar alebo akákoľvek jeho časť požíva ochranu podľa Autorského zákona, Poskytovateľ na
použitie takéhoto Tovaru alebo jeho časti udeľuje Odberateľovi nevýhradnú obmedzenú licenciu
v nasledovnom rozsahu a za nasledovných podmienok:
a. Odberateľ je oprávnený použiť Tovar alebo akúkoľvek jeho časť v súlade so zákonom NR SR č.
215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov a vyhláškou Úradu geodézie,
kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 300/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o geodézii
a kartografii v znení neskorších predpisov a Autorským zákonom, a to len na území Slovenskej
republiky a len pre vlastnú potrebu a výhradne na účel a spôsobom, ktorý bol uvedený
v objednávke akceptovanej Poskytovateľom. Odberateľ nie je oprávnený akýmkoľvek spôsobom
a v žiadnom rozsahu upraviť alebo spracovať alebo inak meniť Tovar alebo akúkoľvek jeho časť,
b. Odberateľ nie je oprávnený udeliť odplatne ani bezodplatne, v časti alebo v celku súhlas tretej
osobe na použitie Tovaru ani nie je oprávnený udelenú licenciu postúpiť na tretiu osobu a to ani
v časti,
c. licencia sa udeľuje bezodplatne na dobu určitú, a to na 1 rok odo dňa uvedeného v dodacom liste
k Tovaru.
Odberateľ berie na vedomie, že autorské práva požívajú ochranu podľa príslušných ustanovení
autorského zákona, ako aj zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov.
Použitie Tovaru v rozpore s týmito Podmienkami a v rozpore so všeobecne záväznými právnymi
predpismi môže mať závažné občianskoprávne, ale aj trestnoprávne následky.
Ak výsledkom úpravy a/alebo spracovania a/alebo inej zmeny Tovaru vykonanej Odberateľom so
súhlasom Poskytovateľa bude Nové Dielo požívajúce ochranu podľa Autorského zákona, Odberateľ
týmto udeľuje Poskytovateľovi súhlas (licenciu) použiť takéto Nové Dielo nasledovne:
v neobmedzenom rozsahu (bez územného a vecného obmedzenia) na celú dobu trvania majetkových
práv. Poskytovateľ nie je povinný za poskytnutie licencie zaplatiť Odberateľovi odmenu. Zmluvné
strany vyhlasujú, že poskytnutie licencie je v takomto prípade bezodplatné. Poskytovateľ je oprávnený
použiť takéto Nové Dielo predovšetkým spôsobom v rozsahu podľa § 19 a nasl. Autorského zákona,
ako aj akýmkoľvek iným spôsobom známym v rozhodnom čase zohľadňujúc povahu Nového Diela.
Odberateľ poskytuje licenciu ako nevýhradnú. Odberateľ udeľuje Poskytovateľovi ako nadobúdateľovi
licencie súhlas na použitie Nového Diela a Poskytovateľ je oprávnený udeliť odplatne alebo
bezodplatne, v časti alebo v celku súhlas tretej osobe na použitie Nového Diela spôsobom podľa tohto
odseku v rozsahu udelenej licencie (sublicencia). Odberateľ týmto udeľuje predchádzajúci písomný
súhlas Poskytovateľovi na odplatné alebo bezodplatné postúpenie licencie a to časti alebo v celku na
tretiu osobu. Nové Dielo a každá jeho rozmnoženina vytvorená Odberateľom
a) z údajov ISKN musí obsahovať doložku „Informačný systém katastra nehnuteľností © Úrad
geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky“, číslo objednávky a dátum aktuálnosti
údajov,
b) z údajov ZBGIS musí obsahovať doložku „ZBGIS® Úrad geodézie, kartografie a katastra
Slovenskej republiky“ a číslo objednávky.
V prípade vytvorenia Nového Diela odovzdá Odberateľ Poskytovateľovi v súlade s § 12 zákona NR SR
č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov do 30 dní od jeho vydania
bezplatne na vlastné náklady dve kópie v analógovej forme a jednu kópiu v digitálnej forme. Termín
vydania Nového kartografického diela bude uvedený na objednávke. Zmenu termínu je Odberateľ
povinný písomne oznámiť Poskytovateľovi.
V prípade tvorby informačného systému sú štátne orgány, štátne rozpočtové organizácie, obce a VÚC
v súlade s § 20a zákona NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov
povinné Poskytovateľovi bezplatne poskytnúť údaje o objektoch a ich vlastnostiach podľa katalógu
tried objektov a raz ročne poskytovať aktualizáciu údajov o objektoch, ktoré sú obsahom základnej bázy
údajov pre geografický informačný systém.
Ochrana osobných údajov Odberateľa
Informácie podľa § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
Osobné údaje obsiahnuté v Portáli produktov a služieb
(link: http://www.gku.sk/files/gku/produkty-sluzby/informacie_portal_produktov.pdf )
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8.
8.1.
8.2.
8.3.

Záverečné ustanovenia
Tieto Podmienky sú platné dňom 18.5.2018 a účinné dňom 25.5.2018.
Tieto Podmienky, nadobudnutím účinnosti, nahrádzajú Všeobecné obchodné a licenčné podmienky zo
dňa 31.8.2017.
Právne vzťahy medzi Poskytovateľom a Odberateľom sa riadia Zmluvou, Podmienkami, Obchodným
zákonníkom a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
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Príloha č. 1

ČESTNÉ VYHLÁSENIE
Odberateľ (štátny orgán/štátna rozpočtová organizácia/vysoká škola/univerzita)
Názov
Sídlo/Adresa
IČO
DIČ
Meno, priezvisko, titul osoby
oprávnenej konať v mene
Odberateľa
Telefonický kontakt
E-mailová adresa
Meno, priezvisko, titul
používateľa (zamestnanca
alebo študenta)
Týmto prehlasujem, že používateľ registrovaný na Portáli produktov a služieb pod prihlasovacím menom
...........................................................................1)
je zamestnancom/študentom2) Odberateľa a zároveň prehlasujem, že registrácia bude využívaná v zmysle
platných Všeobecných obchodných a licenčných podmienok Geodetického a kartografického ústavu
Bratislava.

V .................................dňa ...................

............................................
podpis, odtlačok pečiatky3)

Poznámky:
1)

prihlasovacie meno používateľa uvedené pri registrácií na Portáli produktov a služieb
vyškrtnúť nehodiace
3) vlastnoručný podpis osoby oprávnenej konať v mene Odberateľa (štatutár, vedúci katedry alebo
dekan fakulty) a odtlačok pečiatky Odberateľa
2)
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Príloha č. 2

ČESTNÉ VYHLÁSENIE
Odberateľ (obec/mesto/mestská časť)
Názov
Sídlo/Adresa
Okres
Meno osoby oprávnenej
konať v mene Odberateľa1)
Meno používateľa2)
IČO
DIČ
Telefonický kontakt
používateľa
E-mailová adresa odberateľa

Týmto prehlasujem, že používateľ registrovaný na Portáli produktov a služieb pod prihlasovacím menom
...........................................................................3)
je zamestnancom Odberateľa a zároveň prehlasujem, že registrácia bude využívaná v zmysle platných
Všeobecných obchodných a licenčných podmienok Geodetického a kartografického ústavu Bratislava.

V ................................... dňa ...................

............................................
podpis, odtlačok pečiatky 4)

Poznámky:
1)
2)
3)

meno starostu obce/mestskej časti, primátora
meno osoby, ktorá bude údaje využívať (resp. s údajmi pracovať)
prihlasovacie meno uvedené pri registrácií na Portáli produktov a služieb
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4)

vlastnoručný podpis osoby oprávnenej konať v mene Odberateľa (starosta obce/mestskej časti,
primátor) a odtlačok pečiatky Odberateľa
Príloha č. 3

ČESTNÉ VYHLÁSENIE II
Odberateľ ................... (uvedú sa identifikačné údaje odberateľa podľa registrácie na Portáli produktov
a služieb, názov, sídlo, IČO) týmto čestne vyhlasujem, že uzatvorením zmluvy (doplní sa číslo
objednávky) som neporušil ustanovenia zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V ....................... dňa .......................

.....................................................................
meno, priezvisko, funkcia, odtlačok pečiatky
vlastnoručný podpis

Odberateľ si je vedomý právnych dôsledok nepravdivého vyhlásenia o skutočnostiach
uvedených v predchádzajúcich odsekoch, vrátane prípadných trestnoprávnych dôsledkov.
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Príloha č. 4

ČESTNÉ VYHLÁSENIE II
Odberateľ ................ (uvedú sa identifikačné údaje odberateľa podľa registrácie na Portáli produktov
a služieb, názov, sídlo, IČO) týmto čestne vyhlasujem, že podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov som oprávnený údaje z ISKN,
poskytnuté na základe zmluvy (doplní sa číslo objednávky) spracúvať v rovnakom rozsahu,
v akom by toto právo patrilo koncovému užívateľovi.
Zároveň čestne vyhlasujem, že vykonávam spracúvanie osobných údajov v prospech
koncového užívateľa, ktorým je ........................... (je potrebné doplniť konkrétny subjekt, resp.
subjekty, ktoré majú oprávnenie spracúvať osobné údaje – napr. banka podľa § 93a zákona č. 483/2001 Z. z. o
bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, poľnohospodárske družstvo
podľa zákona č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných
pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, pričom súhlas dotknutej osoby na
spracúvanie osobných údajov vyplýva z nájomnej zmluvy, energetické spoločnosti podľa zákona č. 251/2012 Z. z.
o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).

V ....................... dňa .......................

.....................................................................
meno, priezvisko, funkcia, odtlačok pečiatky
vlastnoručný podpis

Odberateľ si je vedomý právnych dôsledok nepravdivého vyhlásenia o skutočnostiach
uvedených v predchádzajúcich odsekoch, vrátane prípadných trestnoprávnych dôsledkov.
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