
 

Zmluva 

o poskytovaní vybraných údajov z informačného systému katastra nehnuteľností 

 

 č. Správcu: 47/2022/LPO 

 č. Poskytovateľa: 9-102-2035/2021 

 č. Odberateľa: 267/2022/OSMaI. 

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a v súlade s § 69 ods. 11 a 12 zákona 

Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise 

vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam v znení neskorších predpisov (ďalej 

len „katastrálny zákon“), § 21 ods. 2 a 3 a § 22 zákona Národnej rady Slovenskej republiky                      

č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 

o geodézii a kartografii“), zákonom č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu 

pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-

Governmente) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 305/2013 Z. z.“), zákonom                     

č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „autorský zákon“), 

nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri 

spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 

95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane 

osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“)  

 

(ďalej len „Zmluva“) 

 

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 

Bankové spojenie Štátna pokladnica 

Číslo účtu- IBAN:   .................................................. 

(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 

Bankové spojenie       Štátna pokladnica 

Číslo účtu- IBAN:      ..................................................  

(ďalej len „Poskytovateľ“)  

(Správca a Poskytovateľ ďalej spolu aj „Dodávateľ“) 
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a 

 

2.  

Názov:  Žilinský samosprávny kraj  

Sídlo:   Komenského 48, 011 09 Žilina  

IČO:   34 808 427 

DIČ:   2021626695 

Zastúpený:  Ing. Erika Jurinová, predsedníčka ŽSK 

Bankové spojenie: Štátna pokladnica  

Číslo účtu - IBAN: ..................................................   

(ďalej len „Odberateľ“ alebo tiež „ŽSK“) 

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

 

Článok I 

Úvodné ustanovenia 

 

1.1 Informačný systém geodézie, kartografie a katastra je informačným systémom verejnej 

správy.  

 

1.2 Informačný systém geodézie, kartografie a katastra obsahuje 

  a) informačný systém geodetických základov, 

b) informačný systém katastra nehnuteľností, 

c) základnú bázu údajov pre geografický informačný systém. 

 

1.3 Vybrané údaje zo súboru popisných informácií katastra nehnuteľností a vybrané údaje zo 

súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností patria do informačného systému 

katastra nehnuteľností. 

 

1.4 Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky je podľa § 19 ods. 2 zákona 

o geodézii a kartografii správcom informačného systému geodézie, kartografie  a katastra. 

 

1.5 Poskytovateľ je právnická osoba zriadená správcom, ktorá je podľa § 19 ods. 2 zákona 

o geodézii a kartografii prevádzkovateľom informačného systému geodézie, kartografie  

a katastra. 

 

1.6 Agendový informačný systém Žilinského samosprávneho kraja tvoria nasledujúce 

softwarové nástroje: 

• Systém na správu majetku: XMatik.smart EAM od spoločnosti Sféra, a.s. so 

sídlom Karadžičova 2, 811 08 Bratislava – mestská časť Staré Mesto. Systém je 

zriadený a prevádzkovaný na úložiskách spoločnosti Sféra, a. s. mimo vnútornej 

dátovej infraštruktúry ŽSK. Systém XMatik.smart EAM je dostupný pre 

užívateľov v Úrade ŽSK a organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK cez 

štandardný internetový prehliadač (tzv. „Tenký klient“) a cez desktop inštaláciu 

pre pracovné počítače zodpovedných osôb XMatik.smart EAM (tzv. „Hrubý 

klient“). 

 

• On-premise inštalovaný program vo vlastníctve ŽSK (Aplikácia Windows 

Desktop: KOKEŠ od spoločnosti C G S spol. s r. o. so sídlom Včelárska 2, 821 05 

Bratislava, Aplikácia je inštalovaná a prevádzkovaná na úložisku ŽSK v rámci 
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vnútornej dátovej infraštruktúry ŽSK bez možnosti prístupu cez internet alebo tzv. 

„VPN pripojenie“ a bez prístupu poskytovateľa software k spracúvaným dátam). 

 

• On-premise inštalovaný program s licenciou vo vlastníctve ŽSK (Aplikácia 

Windows Desktop: Bentley Microstation Connect Edition od spoločnosti Bentley 

Systems International Limited, so sídlom Charlemont Street, Dublin 2, D02V 

N88, Írska republika, s nadstavbou iNGs_Geo (verzia 10.30 na Connect Edition) 

od spoločnosti iNGs spol. s r.o., Jašíkova 6, 821 03 Bratislava.  

Aplikácia je inštalovaná a prevádzkovaná na úložisku ŽSK v rámci vnútornej 

dátovej infraštruktúry ŽSK bez možnosti prístupu cez internet alebo tzv. „VPN 

pripojenie“ a bez prístupu poskytovateľa software k spracúvaným dátam 

 

(ďalej len „agendový informačný systém Odberateľa“).  

 

1.7 Odberateľ je právnická osoba, ktorej sa poskytnú vybrané údaje z informačného systému 

katastra nehnuteľností. Odberateľ prostredníctvom Integračnej platformy Žilinského 

samosprávneho kraja príjme vybrané údaje z informačného systému katastra 

nehnuteľností. Následne budú prevzaté do agendového informačného systému 

Odberateľa, a sprostredkované svojim zamestnancom a zamestnancom organizácií v jeho 

zriaďovateľskej pôsobnosti uvedeným v Prílohe č. 2 tejto Zmluvy, ktoré boli založené 

alebo zriadené v prospech výkonu činnosti Odberateľa a plnia úlohy vyplývajúce 

z osobitných právnych predpisov alebo na základe poverenia Odberateľa (ďalej len 

„Oprávnený subjekt“). 

 

1.8 Spracovateľom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá pre Odberateľa na základe 

písomnej zmluvy spracúva Predmet zmluvy podľa čl. II bod 2.2 Zmluvy za účelom podľa 

čl. III Zmluvy alebo poskytuje služby v oblasti informačných technológií na účely 

vytvárania, správy a rozvoja informačných systémov zabezpečujúcich výkon agendovej 

pôsobnosti Odberateľa (ďalej len „Spracovateľ“). Spracovateľom je spoločnosť Sféra, 

a.s. so sídlom Karadžičova 2, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 

35757736, DIČ: 2020212007, ktorá prevádzkuje agendový informačný systém 

Odberateľa na vzdialenom úložisku, ktoré nie je vo vlastníctve Odberateľa. 

 

Článok II 

Predmet zmluvy 

 

2.1 Správca poskytne Odberateľovi Predmet zmluvy podľa bodu 2.2 tohto článku Zmluvy  

prostredníctvom Poskytovateľa. 

 

2.2  Predmetom zmluvy je poskytnutie: 

 

a) vybraných údajov zo súboru popisných informácií katastra nehnuteľností v rozsahu, 

formáte a spôsobom podľa prílohy č. 1 „Špecifikácia a spôsob poskytovania údajov“ 

tejto Zmluvy, 
b)  vybraných údajov zo súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností 

v rozsahu, formáte a spôsobom podľa prílohy č. 1 „Špecifikácia a spôsob 

poskytovania údajov“ tejto Zmluvy 

 

(ďalej len „Predmet zmluvy“). 
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2.3 Rozsah poskytovaných vybraných údajov je určený podľa agendovej a územnej 

pôsobnosti Odberateľa a Oprávneného subjektu. Vybrané údaje z informačného systému 

katastra nehnuteľností budú poskytnuté v katastrálnych územiach v rozsahu Žilinského 

samosprávneho kraja. 

 

2.4  Predmet zmluvy sa poskytuje podľa stavu evidovaného v informačnom systéme katastra 

nehnuteľností. Poskytnuté vybrané údaje podľa bodu 2.2 tohto článku majú informatívny 

charakter a sú aktuálne k dátumu podľa čl. IV bod 4.2 tejto Zmluvy. 

 

Článok III 

Účel použitia Predmetu zmluvy 

 

3.1 Odberateľ použije Predmet zmluvy na účel plnenia agendovej pôsobnosti, a to podľa  

 

a) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších 

predpisov, ktorý definuje majetok vyššieho územného celku vrátane nehnuteľného 

majetku a zároveň § 7 určuje zaobchádzanie, resp. hospodárenie s týmto majetkom, 

pričom neoddeliteľnou súčasťou plnenia tohto zákona je identifikácia majetku vrátane 

nehnuteľného majetku vyššieho územného celku, t.j. aj Žilinského samosprávneho kraja, 

vrátane zabezpečenia majetkovoprávneho vyporiadavania nehnuteľností do vlastníctva 

vyššieho územného celku. S uvedeným je spojené aj plnenie povinností podľa zákona č. 

66/2009 Z. z. o niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod 

stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov, 

b) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších 

predpisov – podľa § 3d uvedeného zákona je vyšší územný celok, t. j. aj Žilinský 

samosprávny kraj, vlastník a správca ciest II. a III. triedy, pričom podmienkou 

efektívneho hospodárenia je identifikácia nehnuteľného majetku Žilinského 

samosprávneho kraja, a to za účelom majetkovoprávneho vyporiadania nehnuteľností pod 

cestami,    

c) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších 

predpisov  - podľa § 2 ods. 3 uvedeného zákona  plánovanie, prípravu a výstavbu ciest 

a miestnych komunikácií pre cestnú nemotorovú dopravu vo vlastníctve samosprávneho 

kraja zabezpečuje samosprávny kraj podľa štátnej koncepcie diaľnica ciest a v súlade 

s hlavnými smermi cestnej politiky a rozvoja cestného hospodárstva,   

d) zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších 

predpisov, podľa ktorého v súlade s § 4 ods. 1 písm. e) samosprávny kraj vykonáva 

investičnú činnosť a podnikateľskú činnosť, a to v záujme zabezpečenia potrieb 

obyvateľov samosprávneho kraja a rozvoja samosprávneho kraja, 

e) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

f) zákona  č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) 

v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích 

podkladoch a územnoplánovacej dokumentácií za účelom: 

• obstarávanie územnoplánovacích podkladov a udržiavanie ich aktuálneho stavu, 

• obstarávanie, spracovanie, prerokúvanie a schvaľovanie územnoplánovacej 

dokumentácie a udržiavanie jej aktuálneho stavu.  
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3.2 Oprávnený subjekt je oprávnený na prístup k poskytnutým údajom z informačného 

systému katastra nehnuteľností, ktoré sa bezprostredne týkajú nehnuteľností a práv 

k nehnuteľnostiam, ktoré sú mu zverené do správy. Uvedené údaje sú dostupné 

prostredníctvom agendového systému Odberateľa XMatik.smart EAM. 

 

3.3 Za účelom dôsledného plnenia agendovej pôsobnosti Odberateľa na príslušnom úseku 

verejnej správy vyplývajúcom z ustanovení právnych predpisov uvedených v bode 3.1 

tohto článku Zmluvy, zamestnanci Odberateľa a zamestnanci Oprávneného subjektu 

potrebujú k uvedeným činnostiam aj vybrané údaje zo súboru popisných informácií 

katastra nehnuteľností a vybrané údaje zo súboru geodetických informácií katastra 

nehnuteľností. Z uvedeného dôvodu Odberateľ a Oprávnený subjekt použije Predmet 

zmluvy výlučne k výkonu príslušného úseku verejnej správy svojimi zamestnancami 

podľa ustanovení právnych predpisov uvedených v bode 3.1 a 3.2 tohto článku Zmluvy.   

 

3.4 Odberateľ použije Predmet zmluvy za účelom budovania vlastného geografického 

informačného systému GIS, ďalej zabezpečenia pasportizácie a správy majetku, 

podkladov na vysporiadanie pozemkov pod stavbami vo vlastníctve ŽSK, podklady pre 

majetkoprávne vysporiadania pre potreby investičných akcií, inventarizácie majetku 

a opravy údajov v katastri nehnuteľností. 

 

Článok IV 

Cena a čas  plnenia 

 

4.1  Predmet zmluvy sa Odberateľovi poskytne bezodplatne podľa § 69 ods. 13 katastrálneho 

zákona v spojení s § 17 ods. 6 zákona č. 305/2013 Z. z.   
 

4.2  Dodávateľ sa zaväzuje dodať Odberateľovi Predmet zmluvy spôsobom určeným v prílohe 

č. 1 „Špecifikácia a spôsob poskytovania údajov“ Zmluvy a v nasledovných intervaloch: 

 

a) 1. dodávka: do desiatich (10) pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto 

Zmluvy s dátumom aktuálnosti najbližším ku dňu nadobudnutia účinnosti tejto 

Zmluvy,     

b) ďalšia dodávka: pravidelne v štvrťročných intervaloch (kalendárne štvrťroky) do 

desiatich (10) pracovných dní prvého  mesiaca  nasledujúceho kalendárneho štvrťroka 

s dátumom aktuálnosti ku koncu posledného mesiaca predchádzajúceho kalendárneho 

štvrťroka, 

c) posledná dodávka za posledný kalendárny štvrťrok: k dátumu do 15.01.2025, 

s dátumom aktuálnosti údajov k 31.12.2024. V prípade, že Predmet zmluvy nebude 

možné z objektívnych príčin poskytnúť s dátumom aktuálnosti k 31.12.2024, poskytnú 

sa údaje podľa stavu k dátumu najbližšie k 31.12.2024. 

 

Článok V 

Spôsob plnenia 

 

5.1 Poskytovanie Predmetu zmluvy sa realizuje prostredníctvom webového servera 

zriadeného u Poskytovateľa, a to v rozsahu, formáte a spôsobom podľa Prílohy č. 1 

„Špecifikácia a spôsob poskytovania údajov“ tejto Zmluvy. 

 

5.2  Kontaktnými útvarmi na účely plnenia podľa tejto Zmluvy sú  

 



6/10 

 

a) za Poskytovateľa:  odbor centrálneho katastra nehnuteľností, 

b) za Odberateľa:  

oddelenie Nakladania s majetkom ŽSK: 

Ing. František Duračinský,  

Ing. Andrea Francistyová,  

Mária Zelná,  

Ing. Tomáš Nemec.  
 

5.3 Kontaktné útvary podľa bodu 5.2 tohto článku Zmluvy neodkladne určia kontaktné osoby 

na výmenu operatívnych informácií a informácií technologického riešenia poskytovania 

Predmetu zmluvy. Kontaktné útvary si kontaktné osoby navzájom písomne oznámia 

najneskôr do piatich (5) pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy. 

Kontaktné útvary sú povinné si navzájom písomne oznámiť každú zmenu kontaktných 

osôb najneskôr do piatich (5) pracovných dní odo dňa kedy zmena nastala. 

 

5.4 Vzájomná spolupráca medzi kontaktnými útvarmi v oblasti poskytovania Predmetu 

zmluvy sa zameria najmä na: 

 

a) vytváranie podmienok pre bezpečné a rýchle poskytovanie Predmetu zmluvy, 

b) poskytnutie súčinnosti a potrebných informácií pri poskytovaní Predmetu zmluvy. 

 

Článok VI 

Licenčné podmienky 

 

6.1 Predmet zmluvy alebo akákoľvek jeho časť požíva ochranu v zmysle autorského zákona. 

Správca na použitie Predmetu zmluvy alebo jeho časti udeľuje Odberateľovi nevýhradnú 

obmedzenú licenciu v nasledovnom rozsahu a za nasledovných podmienok: 

 

a) Odberateľ je oprávnený použiť Predmet zmluvy alebo akúkoľvek jeho časť v súlade so 

zákonom o geodézii a kartografii, katastrálnym zákonom, autorským zákonom 

všeobecným nariadením o ochrane údajov a zákonom o ochrane osobných údajov, 

v rozsahu svojej činnosti a na účel uvedený v článku III tejto Zmluvy. Odberateľ nie je 

oprávnený vykonávať akékoľvek zmeny Predmetu zmluvy. Odberateľ je povinný pri 

používaní Predmetu zmluvy zachovať nezmenený obsah Predmetu zmluvy a uvádzať 

dátum jeho aktuálnosti. Táto povinnosť platí rovnako pre Oprávnený subjekt a 

Spracovateľa. 

b) Odberateľ nie je oprávnený Predmet zmluvy v originálnej podobe, ani prístup k nemu 

poskytnúť ani sprístupniť ďalším fyzickým a právnickým osobám s výnimkou 

Spracovateľa. Táto povinnosť platí rovnako pre Spracovateľa. 

c) Odberateľ nie je oprávnený poskytnutý Predmet zmluvy zverejniť v originálnej 

podobe ako mu bol poskytnutý Dodávateľom. Odberateľ je oprávnený poskytnutý 

Predmet zmluvy zverejniť iba spôsobom podľa bodu 6.4 písm. b) tohto článku 

Zmluvy. Spracovateľ nie je oprávnený zverejniť poskytnuté vybrané údaje.  

d) Odberateľ nie je oprávnený udeliť odplatne ani bezodplatne, v časti alebo v celku, 

súhlas tretej osobe na použitie Predmetu zmluvy s výnimkou Oprávneného subjektu a 

Spracovateľa, ani nie je oprávnený udelenú licenciu postúpiť na tretiu osobu, a to ani 

v časti ani v celku. Neoprávnené šírenie vybraných údajov alebo ich častí 

je porušením katastrálneho zákona, vyhlášky ÚGKK SR č. 461/2009 Z. z., ktorou 

sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri 

nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny 
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zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška č. 461/2009 Z. 

z.“), všeobecného nariadenia o ochrane údajov a/alebo zákona o ochrane osobných 

údajov. Táto povinnosť platí rovnako pre Oprávnený subjekt a Spracovateľa. 

e) Licencia sa udeľuje bezodplatne, a to na dobu, na ktorú je táto Zmluva uzavretá. 

 

6.2 Odberateľ berie na vedomie, že 

 

a) autorské práva patria Správcovi a požívajú ochranu v zmysle príslušných ustanovení 

autorského zákona, ako aj zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších 

predpisov. Autorské práva nevznikajú Odberateľovi. Spôsob použitia Predmetu 

zmluvy je stanovený v Článku III tejto Zmluvy. Použitie Predmetu zmluvy v rozpore 

s touto Zmluvou a v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi môže mať 

závažné občianskoprávne, ale aj trestnoprávne následky, 

b) Predmetom tejto zmluvy nie je poskytnutie rodného čísla fyzických osôb a údaja 

o cene nehnuteľnosti, 

c) poskytnuté vybrané údaje majú informatívny charakter, 

d) Dodávateľ má počas účinnosti tejto Zmluvy právo na zmenu štruktúry poskytovaných 

vybraných údajov v nadväznosti na rozvoj informačného systému katastra 

nehnuteľností. Dodávateľ na plánovanú zmenu upozorní Odberateľa a zmenu realizuje 

so zachovaním primeraného prípravného obdobia pre Odberateľa. 
 

6.3 Správca a Poskytovateľ sú oprávnení kontrolovať dodržiavanie ustanovení tejto Zmluvy. 

Odberateľ je povinný najmä umožniť pracovníkom kontroly vstupovať do objektov, ktoré 

bezprostredne súvisia s predmetom kontroly, poskytnúť doklady a iné písomnosti 

a umožniť vyhotovovať fotokópie odobratých materiálov. 

 

6.4 Odberateľ sa zaväzuje, že: 

 

a) Predmet zmluvy použije iba v rozsahu svojej územnej a agendovej pôsobnosti, 

b) nové dielo a každú jeho rozmnoženinu vytvorenú z poskytnutého Predmetu zmluvy, 

najmä tlačové a obrazové výstupy, povinne označí doložkou „Informačný systém 

katastra nehnuteľností, Zdroj: Úrad geodézie, kartografie a katastra SR“, dátumom 

aktualizácie údajov a číslom tejto Zmluvy, ktoré jej pridelil Správca, 

c) získaním Predmetu zmluvy preberá na seba všetky povinnosti prevádzkovateľa 

informačného systému podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajov a/alebo 

zákona o ochrane osobných údajov a zabezpečí, že údaje, ktoré takto získal, bude 

využívať len na plnenie úloh ustanovených zákonom a na účel stanovený v čl. III 

Zmluvy. V súvislosti s používaním Predmetu zmluvy je Odberateľ povinný 

zachovávať mlčanlivosť o poskytnutých osobných údajoch. Odberateľ týmto zároveň 

čestne vyhlasuje, že uzatvorením tejto Zmluvy neporušuje ustanovenia všeobecného 

nariadenia o ochrane údajov a/alebo zákona o ochrane osobných údajov. Odberateľ 

zodpovedá Dodávateľovi za všetky škody, vrátane sankcií uložených príslušným 

orgánom verejnej moci, ak tento konštatuje, že v súvislosti s poskytovaním údajov 

z informačného systému katastra nehnuteľností Odberateľovi, Oprávnenému subjektu 

alebo Spracovateľovi došlo k porušeniu povinností podľa všeobecného nariadenia 

o ochrane údajov a/alebo zákona o ochrane osobných údajov. 

d) poskytne súčinnosť pri vykonávaní kontroly Správcom alebo Poskytovateľom 

zameranej na dodržiavanie podmienok Zmluvy, najmä umožní pracovníkom kontroly 

vstupovať do objektov, ktoré bezprostredne súvisia s predmetom kontroly, poskytne 

doklady a iné písomnosti a umožní vyhotovovať fotokópie odobratých materiálov, 
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e) použije získané údaje z informačného systému katastra nehnuteľností v súlade s čl. III 

tejto Zmluvy, nevyužije ich na propagačné a iné účely, ktoré by boli v rozpore 

s katastrálnym zákonom a zákonom o geodézii a kartografii a ostatnými všeobecne 

záväznými právnymi predpismi, 

f) neprevedie nijaké práva a povinnosti (záväzky) vyplývajúce z tejto Zmluvy, resp. jej 

časti na iný subjekt bez predchádzajúceho písomného súhlasu Správcu, 

g) v prípade vytvorenia informačného systému poskytne Poskytovateľovi na jeho 

požiadanie bezplatne údaje podľa § 20a písm. b) zákona o geodézii a kartografii, 

h) v prípade použitia Predmetu zmluvy v rámci vytvorenia tematického geografického 

informačného systému a jeho zverejnenia zabezpečí, aby súbory údajov boli 

zverejnené v pasívnej forme neoddeliteľnej od tematických vrstiev. 

 

6.5 Ustanovenia tohto článku Zmluvy sa vzťahujú na celý Predmet zmluvy, ktorým sa 

rozumejú súbory údajov, ako aj jednotlivé údaje.   

 

Článok VII 

Iné povinnosti 

 

7.1 Všetky povinnosti Odberateľa vyplývajúce z tejto Zmluvy, najmä článku VI, platia 

rovnako aj pre Oprávnený subjekt a Spracovateľa. 

 

7.2 Odberateľ je povinný písomne zaviazať Oprávnený subjekt na použitie Predmetu zmluvy 

výhradne v rozsahu jeho územnej a agendovej pôsobnosti podľa čl. III tejto Zmluvy a na 

dodržiavanie podmienok ustanovených touto Zmluvou, predovšetkým pokiaľ ide 

o povinnosti uvedené v čl. VI bode 6.1 písm. a) až d) a v čl. VI bode 6.4 tejto Zmluvy.  

 

7.3 Ak sa ktorákoľvek zo Zmluvných strán dozvie o skutočnostiach, ktoré by podstatným 

spôsobom mohli ovplyvniť plnenie podľa tejto Zmluvy (napr. porucha výpočtového 

systému), je povinná prostredníctvom kontaktnej osoby bezodkladne informovať ostatné 

Zmluvné strany o týchto skutočnostiach. 

 

7.4 Správca ani Poskytovateľ nezodpovedajú za škody a následky, ktoré môžu vzniknúť 

z dôvodu nesprávnej interpretácie vybraných údajov v informačnom systéme Odberateľa, 

t.j. v dôsledku inej interpretácie, než akú umožňuje informačný systém katastra 

nehnuteľností. 

 

7.5 V prípade, že Predmet zmluvy bude pre Odberateľa spracovávať Spracovateľ, Odberateľ 

je povinný písomne zaviazať Spracovateľa na spracovanie Predmetu zmluvy výhradne v 

rozsahu územnej a agendovej pôsobnosti Odberateľa alebo Oprávneného subjektu, na 

účel ustanovený v čl. III tejto Zmluvy a na dodržiavanie podmienok ustanovených touto 

Zmluvou, predovšetkým pokiaľ ide o povinnosti uvedené v čl. VI bod 6.1 písm. a) až d) a 

v bode 6.4. tejto Zmluvy. Odberateľ je povinný písomne alebo elektronicky zaslať 

Správcovi a Poskytovateľovi kópiu zmluvy, uzatvorenej so Spracovateľom, najneskôr do 

pätnástich (15) kalendárnych dní odo dňa, od kedy nadobudne účinnosť zmluva medzi 

Odberateľom a Spracovateľom.  
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Článok VIII 

Doba trvania zmluvy 

 

8.1  Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to na dobu do 31.12.2024. 

 

8.2 Zmluvné strany sa dohodli, že posledná dodávka Predmetu zmluvy sa poskytne 

Odberateľovi k dátumu do 15.01.2025, s dátumom aktuálnosti údajov k 31.12.2024. 

V prípade, že Predmet zmluvy nebude možné z objektívnych príčin poskytnúť s dátumom 

aktuálnosti k 31.12.2024, poskytnú sa údaje podľa stavu k dátumu najbližšie 

k 31.12.2024. 

 

8.3  Zmluvné strany sa dohodli, že  Zmluvu možno predčasne ukončiť jedným 

z nasledujúcich spôsobov:  

 

a) písomnou dohodou uzatvorenou medzi Dodávateľom a Odberateľom,  

b)  písomným vypovedaním Zmluvy Dodávateľom, aj bez uvedenia dôvodu, pričom 

výpovedná lehota je tri (3) mesiace a začína plynúť prvým dňom mesiaca 

nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená Odberateľovi, 

c) písomným vypovedaním Zmluvy Dodávateľom v prípade, že Dodávateľ zmenou 

technických podmienok stratí spôsobilosť poskytovať Predmet zmluvy spôsobom 

dohodnutým v Zmluve, pričom výpovedná lehota je tri (3) mesiace a začína plynúť 

prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená 

Odberateľovi, 

d) písomným vypovedaním Zmluvy Odberateľom, aj bez uvedenia dôvodu. Odberateľ 

je povinný doručiť výpoveď Správcovi aj Poskytovateľovi. Výpovedná lehota je tri (3) 

mesiace a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom 

bola výpoveď doručená Správcovi. 

e) odstúpením od Zmluvy Odberateľom v prípade, že Dodávateľ nedodá Predmet zmluvy 

do piatich (5) pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty podľa v čl. IV bod 4.2. tejto 

Zmluvy, 

f)  odstúpením od Zmluvy Dodávateľom v prípade podstatného porušenia Zmluvy zo 

strany Odberateľa. Podstatným porušením Zmluvy sa rozumie porušenie povinností v 

čl. VI bod 6.1. písm. a) až d) alebo čl. VI bod 6.4. písm. a), e) a f) tejto Zmluvy. Pre 

vylúčenie pochybností porušením podmienok Odberateľom sa rozumie aj ich 

porušenie ktorýmkoľvek Oprávneným subjektom alebo Spracovateľom, t. j. ak 

Oprávnený subjekt alebo Spracovateľ konal v rozpore s ustanoveniami tejto Zmluvy, a 

to aj v tom prípade, pokiaľ Oprávnený subjekt alebo Spracovateľ nebol zaviazaný na 

dodržiavanie ustanovení tejto Zmluvy podľa čl. VII bod 7.2 alebo 7.5 tejto Zmluvy. 

 

8.4 Odstúpenie od Zmluvy musí mať písomnú formu a musí sa v ňom uviesť dôvod 

odstúpenia. Odberateľ je povinný odstúpenie od Zmluvy doručiť Správcovi 

aj Poskytovateľovi, pričom účinky odstúpenia od Zmluvy nastanú dňom doručenia tohto 

odstúpenia Správcovi. Dodávateľ je povinný odstúpenie od Zmluvy doručiť 

Odberateľovi, pričom účinky odstúpenia od Zmluvy nastanú dňom doručenia tohto 

odstúpenia Odberateľovi. Odstúpením od Zmluvy nezaniká nárok na náhradu škody. 

V prípade odstúpenia od Zmluvy nie sú si Zmluvné strany povinné vrátiť dovtedy 

poskytnuté plnenia.  
 

8.5 V prípade ukončenia Zmluvy dohodou alebo vypovedaním nezaniká povinnosť 

Zmluvných strán dodržať všetky záväzky, ktoré vznikli pred ukončením Zmluvy. 
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Článok IX 

Záverečné ustanovenia 

 

9.1  Písomnosti podľa tejto Zmluvy sa doručujú na adresy Zmluvných strán uvedené v záhlaví 

tejto Zmluvy, alebo na inú adresu písomne oznámenú niektorou Zmluvnou stranou 

ostatným Zmluvným stranám. Všetky takéto písomnosti sa doručujú poštou vo forme 

doporučenej zásielky, pričom ak v Zmluve nie je uvedené inak, pre plynutie lehôt 

a posúdenie právnych účinkov jednotlivých písomných právnych úkonov je rozhodujúci 

deň prevzatia písomnosti adresátom vyznačený na doručenke. Ak sa zásielka 

z akéhokoľvek dôvodu vráti odosielateľovi, považuje sa deň jej vrátenia za deň doručenia 

písomnosti, a to aj vtedy, ak sa adresát o odoslaní zásielky a jej prípadnom uložení 

na pošte nedozvedel. Zásielka sa považuje za doručenú aj dňom odmietnutia jej prevzatia. 

 

9.2 Práva a povinnosti touto Zmluvou zvlášť neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami 

Obchodného zákonníka, autorského zákona, všeobecného nariadenia o ochrane údajov 

a/alebo zákona o ochrane osobných údajov a ostatných všeobecne záväzných právnych 

predpisov platných na území Slovenskej republiky. 

 

9.3  Zmluva sa vyhotovuje v  siedmich (7) vyhotoveniach s platnosťou originálu, pričom 

Správca obdrží tri (3) vyhotovenia Zmluvy, Odberateľ obdrží tri (3) vyhotovenia Zmluvy 

a Poskytovateľ obdrží jedno (1) vyhotovenie Zmluvy.  

 

9.4  Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu Zmluvnými stranami a účinnosť v deň 

nasledujúci po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády 

SR. 

 

9.5 Túto Zmluvu možno meniť a dopĺňať len očíslovanými písomnými dodatkami 

podpísanými oprávnenými zástupcami Zmluvných strán. 

 

9.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že Zmluvu uzatvorili slobodne a vážne, prečítali ju, 

porozumeli jej a nemajú proti jej forme a obsahu žiadne výhrady, čo potvrdzujú 

vlastnoručnými podpismi. 

 

9.7  Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú nasledovné prílohy: 

Príloha č. 1  – Špecifikácia a spôsob poskytovania údajov  

Príloha č. 2 – organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Odberateľa za účelom prístupu 

k poskytnutým údajom z informačného systému katastra nehnuteľností podľa tejto 

Zmluvy 

 

Správca    Poskytovateľ:   Odberateľ: 

V Bratislave    V Bratislave    V Žiline 

 

dňa 08.09.2022   dňa 07.09.2022   dňa 19.08.2022

    

            

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

Ing. Ján Mrva                    Mgr. Ľuboslav Michalík        Ing. Erika Jurinová 

     predseda             riaditeľ                                      predsedníčka  
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Príloha č. 1  – Špecifikácia a spôsob poskytovania údajov 

 

k Zmluve o poskytovaní vybraných údajov z informačného systému katastra 

nehnuteľností 

 č. Správcu: 47/2022/LPO 

 č. Poskytovateľa: 9-102-2035/2021 

 č. Odberateľa: 267/2022/OSMaI 

1. Špecifikácia rozsahu a formátu vybraných údajov 

 

Vybrané údaje zo súboru popisných informácií sú údaje o nehnuteľnostiach, údaje 

o vlastníkoch a iných oprávnených osobách a údaje o právach k nehnuteľnostiam 

usporiadané v údajových skupinách KN-CS, KN-EP, KN-PA, KN-PK, KN-VL, KN-BP, 

KN-PV, KN-LV. Neposkytujú sa rodné čísla a údaje o cene nehnuteľnosti. Údaje budú 

poskytované vo formáte DBF z územia Žilinského  samosprávneho kraja. 

 

Vybrané údaje zo súboru geodetických informácií sú grafické súbory vektorovej 

katastrálnej mapy a grafické súbory vektorovej mapy určeného operátu. Údaje budú 

poskytované vo formáte údajov na výmenu grafických informácií vektorových máp VGI 

z územia Žilinského samosprávneho kraja, ktoré má Poskytovateľ v danom momente 

dodania k dispozícii. 
 

2. Spôsob poskytovania vybraných údajov 

 

Poskytovateľ dodá Odberateľovi prostredníctvom zabezpečeného webového servera 

zriadeného u Poskytovateľa Predmet zmluvy podľa čl. II bod 2.2 Zmluvy v termínoch 

podľa čl. IV bod 4.2 tejto Zmluvy.  

 

Poskytovanie údajov prebieha tak, že vo webovej aplikácii GKÚ bude pre odberateľa 

zriadené užívateľské konto. GKÚ povolí prístup odberateľovi na aplikáciu verejnej IP 

adrese odberateľa. Odberateľ si stiahne 1 ZIP balík údajov SPI a SGI.   

 

 Odberateľ je do siedmich (7) pracovných dní po nadobudnutí účinnosti Zmluvy povinný 

oznámiť kontaktnej osobe Poskytovateľa IP adresu, z ktorej bude pristupovať k webovému 

serveru zriadenému u Poskytovateľa a meno zodpovednej osoby. 

 

Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností, proces poskytnutia Predmetu zmluvy podľa čl. II 

bod 2.2 Zmluvy je ukončený zo strany Dodávateľa uložením Predmetu zmluvy podľa čl. II 

bod 2.2 do adresára zriadeného pre Odberateľa na webovom serveri Poskytovateľa. 

 

 
 

 
 

 

 



Príloha č. 2 k Zmluve 267/2022/OSMaI

IČO Obchodný názov Ulica Popisné č. Súpisné č. PSČ Obec

42054575 Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja Martina Rázusa 104 1137 010 01 Žilina

36426032 Letisková spoločnosť Žilina, a.s. Dolný Hričov 490 013 41 Dolný Hričov

51110369 Integrovaná doprava Žilinského kraja, s.r.o. Pri Rajčianke 43 2900 010 01 Žilina

36145211 Bábkové divadlo Žilina Kuzmányho 6 011 37 Žilina

36145301 Slovenské komorné divadlo Martin Divadelná 1 036 80 Martin

36145084 Krajská hvezdáreň v Žiline Horný Val 20 012 42 Žilina

00185752 Krajská knižnica v Žiline A. Bernoláka 47 011 77 Žilina

36145181 Krajské kultúrne stredisko v Žiline Horný Val 20 011 82 Žilina

36145271 Kysucká galéria v Oščadnici Oščadnica 13 023 01 Oščadnica

36145068 Kysucká knižnica v Čadci 17. novembra 1258 022 01 Čadca

36145203 Kysucké kultúrne stredisko v Čadci Moyzesova 50 022 01 Čadca

36145076 Kysucké múzeum Moyzesova 50 022 01 Čadca

36145238 Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa v Liptovskom Mikuláši Tranovského 3 031 01 Liptovský Mikuláš

36145220 Liptovská knižnica Gašpara Fejérpataky - Belopotockého v Liptovskom Mikuláši Štúrova 56 031 80 Liptovský Mikuláš

36145246 Liptovské kultúrne stredisko v Liptovskom Mikuláši Ul. 1. mája 196 031 01 Liptovský Mikuláš

35993154 Liptovské múzeum Námestie Š. N. Hýroša 10 034 50 Ružomberok

36145050 Oravská galéria v Dolnom Kubíne Hviezdoslavovo námestie 11 026 01 Dolný Kubín

36145262 Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne Samuela Nováka 2 1763 026 01 Dolný Kubín

36145254 Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne Bysterecká 55 1263 026 01 Dolný Kubín

36145106 Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava Hviezdoslavovo námestie 7 026 01 Dolný Kubín

36145190 Považská galéria umenia v Žiline M. R. Štefánika 2 010 01 Žilina

36145173 Považské múzeum Topoľová 1 010 03 Žilina

36145327 Turčianska galéria v Martine Daxnerova 2 036 01 Martin

36145319 Turčianska knižnica v Martine Divadelná 5 4619 036 01 Martin

36145335 Turčianske kultúrne stredisko v Martine Divadelná 3 656 036 01 Martin

00647799 Centrum sociálnych služieb ANIMA Jefremovská 634 031 04 Liptovský Mikuláš

17060664 Centrum sociálnych služieb Brezovec M. Hattalu 2161 026 01 Dolný Kubín

42348901 Centrum sociálnych služieb EDEN Sady M. R. Štefánika 3 66 033 01 Liptovský Hrádok

00632481 Centrum sociálnych služieb Fantázia Belanského 8 12 024 01 Kysucké Nové Mesto

00647748 Centrum sociálnych služieb HARMÓNIA Republiky 22 010 01 Žilina

31914039 Centrum sociálnych služieb Horelica Horelica 107 022 01 Čadca

00651443 Centrum sociálnych služieb Horný Turiec Banská 19 533 039 19 Turčianske Teplice

00632511 Centrum sociálnych služieb Kamence Štúrova 61 1210 024 01 Kysucké Nové Mesto

00651435 Centrum sociálnych služieb Ľadoveň J. Mazúra 34 5211 036 01 Martin

00647756 Centrum sociálnych služieb Letokruhy Karpatská 9 3117 010 08 Žilina

00647781 LIKAVA – centrum sociálnych služieb Likavka 9 034 95 Likavka

17066735 Centrum sociálnych služieb LÚČ Hlboká cesta 7 1635 010 01 Žilina

00632783 Centrum sociálnych služieb ORAVA Medvedzie 136 027 44 Tvrdošín

00632520 Centrum sociálnych služieb PARK Hviezdoslavova 918 022 01 Čadca

00622214 Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ Ul. Matúškova 1631 026 01 Dolný Kubín

00632473 Centrum sociálnych služieb Slniečko Oščadnica 1464 023 01 Oščadnica

00647675 Centrum sociálnych služieb STRANÍK Na Straník 24 335 013 01 Teplička nad Váhom

00632830 Centrum sociálnych služieb STUDIENKA Novoť 976 029 55 Novoť

00647683 Centrum sociálnych služieb TAU Turie 296 013 12 Turie

00623521 Centrum sociálnych služieb Terchová Andreja Hlinku 8 234 013 06 Terchová

00647802 TROJLÍSTOK – centrum sociálnych služieb Riadok 8 034 01 Ružomberok

00632848 Centrum sociálnych služieb Zákamenné Zákamenné 559  029 56 Zákamenné

00632503 Centrum sociálnych služieb Žarec M. R. Štefánika 13 2533 022 01 Čadca

00647764 Domov sociálnych služieb a špecializované zariadenie Liptovský Hrádok Pod Lipami 16 105 033 01 Liptovský Hrádok

30225591 Domov sociálnych služieb Méta J. Palkoviča 1 4010 036 01 Martin

00647691 Domov sociálnych služieb SYNNÓMIA Sv. Gorazda 3 2978 010 08 Žilina

00160555 Gymnázium Štefánikova 4 219 014 44 Bytča

00160571 Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava Hviezdoslavovo námestie 18 026 01 Dolný Kubín

00160903 Gymnázium Hlinská 29 011 80 Žilina

00626261 Gymnázium Jozefa Lettricha J. Lettricha 2 036 01 Martin

00160652 Gymnázium Jesenského 2243 024 01 Kysucké Nové Mesto

00160661 Gymnázium Hradná 23 033 01 Liptovský Hrádok

00160679 Gymnázium Michala Miloslava Hodžu M. M. Hodžu 860 031 36 Liptovský Mikuláš

00160717 Gymnázium Antona Bernoláka Ul. Mieru 23 307 029 01 Námestovo

00160776 Gymnázium Javorová 5 015 21 Rajec

00160792 Gymnázium Š. Moyzesa 21 034 01 Ružomberok

00160849 Gymnázium Ľ. Štúra 35 023 54 Turzovka

00626848 Gymnázium Školská 027 44 Tvrdošín

00160890 Gymnázium Veľká okružná 22 010 01 Žilina

00160695 Gymnázium Viliama Paulinyho - Tótha Malá hora 3 036 01 Martin

31914551 Gymnázium Varšavská cesta 1 010 08 Žilina

00893528 Hotelová akadémia Čs. brigády 1804 013 01 Liptovský Mikuláš

00158623 Hotelová akadémia Hlinská 31 010 01 Žilina

00215597 Jazyková škola Veľká okružná 24 010 01 Žilina

00162752 Konzervatórium J. M. Hurbana 48 010 01 Žilina

00162043 Obchodná akadémia Dušana Metoda Janotu 17. novembra 2701 022 01 Čadca

00162051 Obchodná akadémia Radlinského 55 1725 026 01 Dolný Kubín

31926754 Obchodná akadémia Nábrežie K. Petroviča 1571 031 47 Liptovský Mikuláš

00162078 Obchodná akadémia Bernolákova 2 036 37 Martin

30232953 Obchodná akadémia Scota Viatora 4 034 01 Ružomberok

00162124 Obchodná akadémia Veľká okružná 32 011 57 Žilina

17055211 Stredná odborná škola dopravná Zelená 2 036 08 Priekopa



00651117 Stredná odborná škola dopravná Rosinská cesta 2 010 08 Žilina

00891835 Stredná odborná škola drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou 1642 023 02 Krásno nad Kysucou

00893170 Stredná odborná škola elektrotechnická Celiny 536 033 01 Liptovský Hrádok

17055377 Stredná odborná škola elektrotechnická Komenského 50 010 01 Žilina

00162701 Stredná odborná škola lesnícka a drevárska Jozefa Dekreta Matejovie Hradná 534 033 14 Liptovský Hrádok

00517801 Stredná odborná škola lesnícka Medvedzie 135 027 44 Tvrdošín

00695041 Stredná odborná škola obchodu a služieb 17. novembra 2579 022 01 Čadca

00158518 Stredná odborná škola obchodu a služieb Pelhřimovská 10 1186 026 01 Dolný Kubín

00158551 Stredná odborná škola obchodu a služieb Stavbárska 11 036 80 Martin

00162817 Stredná odborná škola pedagogická SNP 116 509 039 01 Turčianske Teplice

17053846 Stredná odborná škola podnikania a služieb Hattalova 33 968 029 01 Námestovo

00893544 Stredná odborná škola podnikania Sasinkova 45 010 01 Žilina

00162558 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Predmestská 82 010 01 Žilina

00891479 Stredná odborná škola polytechnická Jelšavská 404 026 01 Dolný Kubín - Kňažia

00491942 Stredná odborná škola polytechnická Demänovská cesta 669 031 01 Liptovský Mikuláš

00891894 Stredná odborná škola polytechnická Sládkovičova 104 034 01 Ružomberok

00695092 Stredná odborná škola stavebná Školská 8 031 45 Liptovský Mikuláš

00893226 Stredná odborná škola stavebná Tulipánová 2 011 62 Žilina

17053722 Stredná odborná škola strojnícka Športová 837 024 01 Kysucké Nové Mesto

00891452 Stredná odborná škola technická Okružná 693 022 01 Čadca

17050502 Stredná odborná škola technická Komenského 37 496 029 01 Námestovo

00158615 Spojená škola Hlavná 2 010 09 Bytčica

17050499 Spojená škola Československej armády 24 036 01 Martin

17050448 Spojená škola Hattalova 471 027 43 Nižná

00894826 Spojená škola Scota Viatora 8 034 01 Ružomberok

53948998 Stredná priemyselná škola informačných technológií Ignáca Gessaya Medvedzie 1 133 027 44 Tvrdošín

00695106 Spojená škola Rosinská cesta 4 010 08 Žilina

51906201 Stredná priemyselná škola informačných technológií Nábrežná 1325 024 01 Kysucké Nové Mesto

00161691 Stredná priemyselná škola stavebná Veľká okružná 25 010 01 Žilina

00161578 Stredná priemyselná škola technická Novomeského 24 5 036 36 Martin

00161551 Škola umeleckého priemyslu Scota Viatora 6 034 01 Ružomberok

00607045 Stredná zdravotnícka škola M. Hattalu 2149 026 01 Dolný Kubín

00607037 Stredná zdravotnícka škola Vrbická 843 031 01 Liptovský Mikuláš

00607061 Stredná zdravotnícka škola Hlboká cesta 23 010 01 Žilina

00634905 Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégeho Dolný Kubín Nemocničná 10 1944 026 01 Dolný Kubín

00634891 Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená Mieru 16 549 028 01 Trstená

17335469 Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca Palárikova 2311 022 16 Čadca

17336163 Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš Palúčanská 25 031 23 Liptovský Mikuláš

00634875 Oravská poliklinika Námestovo Červeného kríža 30 62 029 01 Námestovo

51969793 Sociálno-ekonomický podnik ŽSK, s.r.o. r. s. p. Komenského 48 2622 011 09 Žilina

51844508 Nadácia ŽSK pre podporu rodiny Ulica republiky 1 011 01 Žilina

37905783 Rozvojová agentúra Žilinského samosprávneho kraja, n. o. Komenského 48 2622 011 09 Žilina


