Dohoda o využívaní prístupu do Portálu elektronických služieb katastra nehnuteľností
v rozsahu vyhľadávania cez celé územie Slovenskej republiky
č. dohody prevádzkovateľa .......................
č. dohody odberateľa .......................
Strany dohody
Názov:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:

Geodetický a kartografický ústav Bratislava
Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava 212
Mgr. Ľuboslav Michalík, riaditeľ
17316219
2020838083

(ďalej len „prevádzkovateľ“)
a
Názov:
...............................................................
Adresa/sídlo:
...............................................................
e-mail odberateľa:
...............................................................
Zastúpený:
...............................................................
IČO:
...............................................................
DIČ:
...............................................................
Meno a priezvisko užívateľa: ...............................................................
e-mail užívateľa (slúži aj ako prihlasovacie meno užívateľa): ....................................................
(ďalej len „odberateľ“)

uzatvárajú túto Dohodu o využívaní prístupu do Portálu elektronických služieb katastra
nehnuteľností v rozsahu celého územia Slovenskej republiky (ďalej len „dohoda“) podľa
zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení
neskorších predpisov, zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, v spojení s § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení
neskorších predpisov.

ČI. I
Predmet dohody
1.1

Prevádzkovateľ zabezpečí odberateľovi bezplatný prístup do Portálu elektronických
služieb katastra nehnuteľností (ďalej len „Portál ESKN“) na účel získania špecifickej
zostavy čísel listov vlastníctva, do ktorých je vpísaný nehnuteľný majetok osoby v
rozsahu celého územia Slovenskej republiky, podľa vyhľadávacieho kritéria, ktoré
definuje vlastníka alebo inú oprávnenú osobu, vrátane vyhľadávania prostredníctvom
rodného čísla (ďalej len „lustrácia“).

1.2

Prístup do Portálu ESKN bude použitý na získavanie údajov katastra nehnuteľností pre
potreby výkonu verejnej moci odberateľa v rámci jeho vecnej príslušnosti podľa zákona
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

Čl. II
Pravidlá používania
2.1

Údaje katastra nehnuteľností získané z Portálu ESKN (ďalej len „získané údaje“) majú
informatívny charakter, nie sú verejnou listinou a nie sú použiteľné na právne úkony.

2.2

Odberateľ sa zaväzuje, že získané údaje budú použité len v súlade so všeobecne
záväznými právnymi predpismi a v rozsahu jeho činnosti určenej všeobecne záväznými
právnymi predpismi.

2.3

Odberateľ sa zaväzuje, že oboznámi užívateľa s povinnosťami uvedenými v tejto
dohode.

2.4

Odberateľ zabezpečí, aby užívateľ neposkytoval získané údaje tretej osobe.

2.5

Odberateľ zabezpečí, aby užívateľ neposkytoval svoje prihlasovacie meno a heslo tretej
osobe.

2.6

Odberateľ zabezpečí, aby užívateľ v pravidelných polročných intervaloch menil svoje
heslo a uchovával ho tak, aby nemohlo dôjsť k jeho zneužitiu.

2.7

Odberateľ sa zaväzuje, že bude aktívne využívať prístup do Portálu ESKN v rozsahu
svojej činnosti najmä za účelom lustrácie. Odberateľ sa zaväzuje, že osobitnú
požiadavku na lustráciu, ktorú vykonáva prevádzkovateľ, bude adresovať
prevádzkovateľovi iba v prípade, že Portál ESKN bude mimo prevádzky súvisle
najmenej 10 pracovných dní alebo v prípade, že sa vyskytnú iné technické problémy na
strane prevádzkovateľa, ktoré znemožňujú vyhľadávanie prostredníctvom Portálu
ESKN súvisle najmenej 10 pracovných dní.

2.8

V prípade zistenia porušenia pravidiel uvedených v bodoch 2.2 až 2.7 tohto článku
prevádzkovateľ zablokuje odberateľovi jeho prístup do Portálu ESKN. Prevádzkovateľ
zašle odberateľovi písomnú informáciu o zablokovaní prístup na e-mailovú adresu
odberateľa. Prevádzkovateľ môže obnoviť prístup do Portálu ESKN na základe žiadosti
odberateľa, ak bude mať za preukázané, že nedôjde k ďalšiemu porušovaniu pravidiel.

ČI. III
Trvanie a zánik dohody
3.1

Táto dohoda sa uzatvára na dobu určitú, a to na dobu troch rokov odo dňa nadobudnutia
jej účinnosti.

3.2

Dohodu je možné predčasne skončiť:
•

písomnou dohodou strán dohody,

•
•

písomnou výpoveďou ktorejkoľvek strany dohody, a to aj bez uvedenia dôvodu,
pričom výpovedná lehota je jeden mesiac a začína plynúť prvým dňom mesiaca
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej strane dohody,
odstúpením prevádzkovateľa, ak
a) zistí opakované porušenie pravidiel uvedených v článku II bodoch 2.2 až 2.7
tejto dohody. Za opakované porušenie sa považuje, ak bude to isté pravidlo
porušené najmenej dvakrát v priebehu jedného roka.
b) zistí porušenie najmenej troch z pravidiel uvedených v článku II bodoch 2.2 až
2.7 tejto dohody v priebehu jedného roka.

3.3

Odstúpenie od dohody musí mať písomnú formu a musí sa v ňom uviesť dôvod
odstúpenia. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia tohto odstúpenia odberateľovi.
V prípade odstúpenia nie sú si strany dohody povinné vrátiť dovtedy poskytnuté
plnenia.

3.4

Písomnosti podľa bodu 3.2 a 3.3 tohto článku dohody sa doručujú na adresy zmluvných
strán uvedené v záhlaví tejto dohody, alebo na inú adresu písomne oznámenú niektorou
zmluvnou stranou druhej zmluvnej strane. Všetky takéto písomnosti sa doručujú poštou
vo forme doporučenej zásielky, pričom ak v dohode 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.

ČI. IV
Záverečné ustanovenia
4.1

Odberateľ vyhlasuje, že udeľuje prevádzkovateľovi súhlas so spracovaním jeho
osobných údajov, ktoré sú uvedené v tejto dohode, a to na účel udelenia prístupu do
Portálu ESKN a vedenia príslušnej evidencie prevádzkovateľom.

4.2.

Odberateľ vyhlasuje, že disponuje súhlasom užívateľa so spracovaním jeho osobných
údajov pre prevádzkovateľa, ktoré odberateľ uviedol v tejto dohode, a to na účel
udelenia prístupu do Portálu EKSN a vedenia príslušnej evidencie prevádzkovateľom.
Odberateľ berie na vedomie, že porušenie tohto ustanovenia je porušením zákona
č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
zo strany odberateľa.

4.3

Táto dohoda nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oprávnených zástupcov strán
dohody.

4.4

Táto dohoda nepodlieha povinnému zverejňovaniu v Centrálnom registri zmlúv
vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky.

4.5

Túto dohodu je možné meniť alebo dopĺňať len formou písomného dodatku,
podpísaného oprávnenými zástupcami strán dohody.

4.6

Táto dohoda je vyhotovená v dvoch rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých
prevádzkovateľ obdrží jeden rovnopis a odberateľ obdrží jeden rovnopis.

4.7

Strany dohody vyhlasujú, že si túto dohodu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak
súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú.

V Bratislave, dňa: ....................

V ..................................., dňa:....................

Za prevádzkovateľa:

Za odberateľa:

.................................................
Mgr. Ľuboslav Michalík
riaditeľ

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

