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ÚRAD GEODÉZIE, KARTOGRAFIE A KATASTRA SR

GEODETICKÝ A KARTOGRAFICKÝ ÚSTAV BRATISLAVA
č. j. ÚGKK SR: OKI - 1906/2013-384
č. j. GKÚ Bratislava: 11 – 143 / 2013

Dodatok č. 1 ku Kontraktu
o realizácii geodetických, kartografických a katastrálnych
služieb a plnení edičného plánu ÚGKK SR na rok 2013

Bratislava, 25.marca 2013

1. Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ako
ústredný orgán štátnej správy na úseku geodézie, kartografie a katastra nehnuteľností,
ako objednávateľ a odberateľ
sídlo: Chlumeckého 2, 820 12 Bratislava
IČO: 166 260
zastúpený: Ing. Mária Frindrichová, predsedníčka
a
2. Geodetický a kartografický ústav Bratislava (ďalej len „ústav“), ako štátna rozpočtová
organizácia ako dodávateľa
sídlo: Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava
IČO: 17316219
zastúpený: Ing. Juraj Celler, riaditeľ

Článok 1
Kontrakt o realizácii geodetických, kartografických a katastrálnych služieb a plnení
edičného plánu ÚGKK SR na rok 2013 (ďalej len „kontrakt“) bol uzavretý pod č. j. ÚGKK SR:
OKI – 521/2013 a č. j. GKÚ – 2-24/2013 dňa 28.01.2013.

Článok 2
Predmet dodatku
V súlade s § 9 ods. 2 kontraktu mení:
1. V Prílohe č. 5 – priority na rok 2013 pre GKÚ zapracované do projektov:
bod č. 12 nasledovne:
Obnova katastrálneho operátu novým mapovaním v pôsobnosti Správy katastra Banská
Bystrica v okrese Revúca pre k. ú. Starňa – intravilán; Bratislava v okrese Senec pre k. ú.
Bernolákovo – intravilán; Košice v okrese Košice okolie pre k. ú. Nižná Hutka.
2. V projekte č. 222 /2013 sa v bode 1.2. úloha O 84.11.11.15.10 nasledovne:
Katastrálne územia :
z lokality Hriňová (intravilán) okres Detva na lokalitu Starňa (intravilán) okres Revúca
Bernolákovo (intravilán) okres Senec – sa nemení
z lokality Šaca okres Košice na lokalitu Nižná Hutka okres Košice okolie.

Článok 3
Spôsob zverejnenia Dodatku č. 1 ku kontraktu
Dodatok č. 1 sa zverejní na internetovej stránke úradu (www.geodesy.gov.sk)
a internetovej stránke ústavu (www.gku.sk), najneskôr do 10 dní po uzavretí Dodatku č. 1
kontraktu.

Článok 4
Záverečné ustanovenia
1. Ostatné časti kontraktu uzavretého 28.01.2013 zostávajú nezmenené.
2. Dodatok č. 1 ku kontraktu sa stáva platným po podpise zástupcov zúčastnených strán
a účinným nasledujúci deň po zverejnení v Centrálnom registri zmlúv úradu vlády SR
(CRZ).
3. Dodatok č. 1 ku kontraktu sa vyhotovuje v 3 prvopisoch. Dva prvopisy obdrží úrad,
tretí ústav.
V Bratislave dňa : 8.4.2013
Za ÚGKK SR:

Ing. Mária Frindrichová
predsedníčka ÚGKK SR

V Bratislave dňa : 8.4.2013
Za GKÚ Bratislava:

Ing. Juraj Celler
riaditeľ GKÚ

GEODETICKÝ A KARTOGRAFICKÝ ÚSTAV BRATISLAVA

D O D A T O K č. 1
k Skrátenému vykonávaciemu projektu č. 222/2013
Č.úlohy:

O 84.11.11.15 – Služby pri obnove katastrálneho operátu

Týmto dodatkom sa mení pôvodný Skrátený vykonávací projekt v nasledovnom bode:
1.2. Rozsah úloh:

O 84.11.11.15.51 Vyhotovenie duplikátu katastrálnej mapy v analógovej forme, pri obnove
katastrálneho operátu vyhotovením duplikátu platného stavu:
- vektorizácia rastrového obrazu platnej analógovej katastrálnej mapy,
- aktualizácia zákresu v mape v súlade s popisnými informáciami katastra nehnuteľností,
- kontrola spracovaného mapového listu a udelenie imprimaturu na tlač mapového listu.
Počet mapových listov: 97 ks, nomenklatúry mapových listov sú uvedené v prílohe č. 1 tohto
projektu.
O 84.11.11.15.9 Implementácia číselných výsledkov merania do jedného súboru:
- vyhotovenie príložnej mapy z číselných výsledkov merania v katastrálnach územiach
s vektorovou katastrálnou mapou nečíselnou,
- aktualizácia príložnej mapy v súlade s popisnými informáciami katastra nehnuteľností.
O 84.11.11.15.52 Vyhotovenie duplikátu katastrálnej mapy v digitálnej forme, pri obnove
katastrálneho operátu vyhotovením duplikátu platného stavu:
vyhotovenie vektorovej katastrálnej mapy prevodom existujúceho súboru geodetických
informácií do grafického systému KOKEŠ,
aktualizácia vektorovej katastrálnej mapy v súlade s popisnými informáciami katastra
nehnuteľností,
- kontrola topológie a úplnosti vrstiev, autorizačné overenie.
Rozsah úlohy je uvedený v prílohe č. 2 tohto projektu.
O 84.11.11.15.10 Obnova katastrálneho operátu novým mapovaním: priorita č. 12
- budovanie a určovanie PGB pre klasické spracovanie,
- miestne prešetrovanie priebehu hraníc, stavieb a iných údajov katastra,
- meranie hraníc, stavieb a iných predmetov evidovaných v katastri nehnuteľností,
- vyhotovenie vektorovej katastrálnej mapy a geodetickej dokumentácie,
- vyhotovenie nového súboru popisných informácií,
- konanie o námietkach.
Katastrálne územia: Starňa (intravilán) – okres Revúca
Bernolákovo (intravilán) – okres Senec
Nižná Hutka – okres Košice okolie
Dôvod zmeny plánu:

Dňa 21.3.2013 listom č. OKI-1795/2013-384, Dodatkom č. 2 boli schválili nové priority rezortu
geodézie, kartografie a katastra SR pre rok 2013. Zmenou priority č. 12 sa menili lokality
katastrálnych území v úlohe OKO NM.
Za GKÚ Bratislava

Za ÚGKK SR:

