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Dodatok č. 3 

k Zmluve o poskytovaní vybraných údajov z informačného systému katastra 

nehnuteľností č. Správcu: 123/2018/LPO, č. Poskytovateľa: 89-102-7372/2018,                             

č. Odberateľa: PU SR 001/OIS/2019 v znení dodatku č. 1 a č. 2 

 

(ďalej len „Dodatok č. 3“) 

 

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 

 

(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 

 

(ďalej len „Poskytovateľ“) 

(Správca a Poskytovateľ ďalej spolu aj „Dodávateľ“) 

 

a 

2.  

Názov:  Pamiatkový úrad Slovenskej republiky  

Sídlo:   Cesta na Červený Most 6, 814 06 Bratislava 

IČO:   317 55 194 

DIČ:   2021491560 

IČ DPH:  nie je platcom DPH 

Zastúpený:  PhDr. Radoslav Ragač, generálny riaditeľ 

 

(ďalej len „Odberateľ“) 

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

 

Článok I 

Predmet Dodatku č. 3 

 

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 3 k Zmluve o poskytovaní vybraných 

údajov z informačného systému katastra nehnuteľností č. Správcu: 123/2018/LPO, č. 

Poskytovateľa: 89-102-7372/2018, č. Odberateľa: PU SR 001/OIS/2019, uzatvorenej dňa 

22.02.2019, v znení dodatku č. 1, uzatvoreného dňa 21.11.2019 (ďalej len „Zmluva“) 

a dodatku č. 2, uzatvoreného dňa 21.12.2020, ktorým sa Zmluva mení a dopĺňa 

v nasledovnom znení: 
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V Článku VII (Doba trvania zmluvy) bod 1. znie: 

 

„1. Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do 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. 3, 

ak v tomto Dodatku č. 3 nie je uvedené inak. 

 

2. Dodatok č. 3 je vyhotovený v siedmich (7) vyhotoveniach s platnosťou originálu, pričom 

Správca obdrží tri (3) vyhotovenia, Odberateľ obdrží dve (2) vyhotovenia a Poskytovateľ 

obdrží dve (2) vyhotovenia. 

 

3. Dodatok č. 3 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. 

 

4. Zmluvné strany po prečítaní Dodatku č. 3 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: Poskytovateľ: Odberateľ: 

 

V Bratislave V Bratislave V Bratislave 

 

dňa ...................... dňa ...................... dňa ...................... 

 

 

.......................................      .......................................               ........................................ 

       Ing. Ján Mrva                Mgr. Ľuboslav Michalík            PhDr. Radoslav Ragač, PhD. 

          predseda                     riaditeľ                 generálny riaditeľ   
     


