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Dodatok - SÚHLAS - 2011__01__40  

Príloha č. 1 
Súhlas s použitím digitálnych mapových podkladov 

Územie: Obec Dunajská Lužná {k.ú. Jánošíková, Nové Košariská, Nová Lipnica) - okres SC 

Spracovateľ: Oprávnený užívateľ:
 

 

 
 
 
 
 
MBKart- European Map Center International s.r.o. 
Ondavská 955/14 office : Domkárska 4 
SK-821 08 Bratislava 2        SK-821 05 Bratislava 2 
 IČO : 44 066 813  
IČ DPH: SK2022562487  
DIČ : 2022562487 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
Obec Dunajská Lužná 
Obecný úrad, Jánošíkovská 466/7, 

900 42 Dunajská Lužná 
IČO:       00400009 
IČ DPH: neplatca 
DIČ:       202066375

 
Prehlásenie 

Spracovateľ prehlasuje, že je oprávnený digitálne mapové dáta TOPO 5 000 v rozsahu podľa Zmluvy o spolupráci a tohto 
súhlasu predávať, udeľovať súhlas na využitie, a prevádzať Vlastnícke práva v prospech tretích strán. Na predmet zmluvy   
a vydaného súhlasu, jeho aktualizácie a použitie sa neviažu žiadne obmedzenia vyplývajúce zo zákona NR SR č. 618/2003 
Z.z„ Autorský zákon v platnom znení. 

Na základe plnenia čl. lll./bod2 Zmluvy o spolupráci a splnenia podmienok pre nákup digitálnych máp obce 
Dunajská Lužná udeľuje spracovateľ v plnom rozsahu Vlastnícke práva na predmet dodania a zároveň vydáva spracovateľ 
oprávnenému užívateľovi: 

 
súhlas 

s používaním digitálnych mapových podkladov TOPO 5 000 územia obce Dunajská Lužná 
(k.ú: Jánošíková, Nové Košariská, Nové Lipnica, v mierke 1 : 5000) na účely: 

 Využívanie digitálnych dát pre Interné potreby obce a Obecného úradu v analógovej aj digitálnej forme 

 Zabezpečovanie analógových a digitálnych výstupov pre potreby obce a Obecného úradu  

 Poskytovanie analógových a digitálnych výstupov tretím stranám za účelom zabezpečovania potrieb obce 

 Poskytovanie analógových a digitálnych výstupov tretím stranám za účelom zabezpečovania povinností obce 
a Obecného úradu vyplývajúcich z platnej legislatívy 

 
    Na vydaný súhlas sa nevzťahuje žiadne časové ani inak definované obmedzenie voči oprávnenému užívateľovi. 
 
V prípade použitia mapových podkladov TOPO 5 000 v súvislosti s činnosťami oprávneného užívateľa voči tretín stranám 
(objednávateľom) sa zaväzuje oprávnený užívateľ umiestniť informáciu pod mapy a mapové výrezy obsahujúce predmetné 
digitálne mapové podklady v znení: 
 

"Copyright: © obec Dunajská Lužná"  
"spracovateľ - mapový podklad TOPO 6 000: MBKart - E.M.C.I. s.r.o." 

 
V prípade použitia mapových podkladov TOPO 5 000 spoločne s vrstvou k.n., v súvislosti s činnosťami oprávneného 
užívateľa voči tretín stranám (objednávateľom) sa zaväzuje oprávnený užívateľ umiestniť informáciu pod mapy a mapové 
výrezv obsahujúce predmetné digitálne mapové podklady v znení: 

 

"Copyright: © obec Dunajská Lužná" 
© Urad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky"  

"spracovateľ- mapový podklad TOPO 6 000: MBKart-E.M.C.I. s.r.o." 
 
 

Oprávnený užívateľ sa zaväzuje dodržiavať podmienky v prospech spracovateľa podľa Autorského zákona 618/2003 Z z a to 
hlavne v zmysle poskytovania dát v prospech vydavateľských subjektov a reklamných agentúr. 

 

 

 

 

 

 

 

 


