
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nitry 

č.4/2006 
o digitálnom spracovaní údajov pri zmenách stavieb a zariadení technickej infraštruktúry na 

území mesta Nitry 
v znení dodatku č. 1 

 
 

Mestské zastupiteľstvo v Nitre v zmysle § 6 ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších zmien a doplnkov a v nadväznosti na § 4 ods. 3 písm. a), f) a g) zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov sa uznieslo na vydaní tohto 
všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry č. 4/2006 o digitálnom spracovaní údajov pri zmenách 
stavieb a zariadení technickej infraštruktúry na území mesta Nitry 

 

§ 1 

Účel nariadenia 

(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“)  upravuje na území mesta Nitry:  
a) zásady poskytovania údajov pri zmenách stavieb a zariadení technickej infraštruktúry, 
b) postavenie právnických a fyzických osôb pri stavebnej činnosti, pri ktorých dochádza k 

zmenám stavieb a zariadení technickej infraštruktúry, 
c) spracovanie údajov zmien stavieb a zariadení technickej infraštruktúry, 
d) spravovanie údajov zmien stavieb a zariadení technickej infraštruktúry, 
e) povinnosť správcov stavieb a zariadení technickej infraštruktúry, 
f) poskytovanie užívateľských výstupov, 
g) evidenciu správcov technického vybavenia.  

(2) Toto všeobecne záväzné nariadenie platí pre katastrálne územia (ÚTJ) mesta Nitry (ďalej len 
„územie mesta“): 
a) Dolné Krškany  (ÚTJ č. 812021) 
b) Drážovce (ÚTJ č. 812854) 
c) Horné Krškany (ÚTJ č. 840076) 
d) Chrenová (ÚTJ č. 840378) 
e) Kynek (ÚTJ č. 840203) 
f) Mikov Dvor (ÚTJ č. 840564) 
g) Mlynárce (ÚTJ č. 840254) 

h) Nitra  (ÚTJ č. 839914) 
i) Párovské Háje (ÚTJ č. 840165) 
j) Veľké Janíkovce (ÚTJ č. 868035) 
k) Zobor (ÚTJ č. 840319) 

 
 

 
 

§ 2 

Zásady poskytovania údajov pri zmenách stavieb a zariadení technickej infraštruktúry 

(1) Poskytovaním údajov podľa tohto nariadenia sa rozumie: 
a) poskytnutie a predloženie výsledného operátu geodetického merania a zobrazenia 

skutočného vyhotovenia stavieb a zariadení v teréne, vypracovaného oprávnenou osobou 
vykonávať geodetické a kartografické činnosti s výstupmi aplikovateľnými v programovom 
prostredí MicroStation, 

b) odovzdanie dokumentácie geodetického elaborátu výsledného operátu merania a zobrazenia 
skutočného vyhotovenia stavby, alebo zariadenia, pri podzemných sieťach technického 
vybavenia merania vykonané ešte pred ich zakrytím. 

(2) Poskytnutím geodetického elaborátu podľa ods. 1/ sa rozumie jeho poskytnutie 1 krát v tlačovej 
forme potvrdenej oprávnenou osobou vykonávať geodetické a kartografické činnosti podľa 
osobitných predpisov a 1 krát na CD nosiči. 



(3) Geodetický elaborát z hľadiska obsahového rozsahu pre účely tohto nariadenia obsahuje textovú 
časť a grafickú časť s číselnými údajmi o polohe v súradniciach S-JTSK a výške v systéme 
BpV, technické parametre stavieb a zariadení vrátane základných identifikačných údajov: 
a) katastrálne územie mesta Nitry, 
b) názov stavby, prípadne zariadenia, 
c) miesto stavby – parcelné čísla pozemkov podľa operátu Katastra nehnuteľností, ktoré sú 

stavbou alebo zariadením priamo dotknuté,  
d) názov (meno a priezvisko), sídlo (adresa) stavebníka, 
e) názov (meno a priezvisko), sídlo (adresa) oprávneného geodeta a kartografa, ktorý 

vyhotovil geodetický elaborát,  
f) dátum vyhotovenia, 
g) triedu presnosti výsledku meraní v zmysle osobitných predpisov4). 
 

(4) Pre zabezpečenie aplikovateľnosti systému spracovaných údajov geodetického merania, musia 
byť v prípade potreby dodržané pokyny správcu údajov, (uvedené v prílohe č. 3 ),ktoré 
stanovujú postup a technológiu tvorby Geografického mestského informačného systému (ďalej 
len „GMIS“).  

 

 

§ 3 

Postavenie právnických a fyzických osôb pri stavebnej činnosti 

(1) Fyzickou a právnickou osobou sa pre účely tohto nariadenia rozumie každá osoba, ktorá na 
území mesta obstaráva, realizuje alebo inak zabezpečuje výkon stavebnej činnosti, ktorej 
dôsledkom je zmena stavby alebo zariadenia technickej infraštruktúry v zmysle platnej 
legislatívy. 

(2) Zmenou stavieb a zariadení technickej infraštruktúry je zmena priestorovej polohy už 
existujúcej, alebo umiestnenie novej stavby resp. zariadenia pod povrchom, na povrchu, alebo 
nad povrchom verejného priestranstva, pozemkov a stavieb. 

(3) Na postavenie a povinnosti fyzických a právnických osôb pri stavebnej činnosti, v dôsledku 
ktorej dochádza k zmene stavieb a zariadení technickej infraštruktúry sa pre účely tohto 
nariadenia vzťahujú príslušné ustanovenia zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a 
stavebnom poriadku (stavebný zákon) a vykonávacích predpisov (napr. § 17 ods. 2 písm. b) 
vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z.). 

 
 

§ 4 

Spravovanie a spracovanie údajov 

(1) Správcom poskytnutých údajov o zmenách stavieb a technickej infraštruktúry podľa tohto 
nariadenia je Mesto Nitra (ďalej len „správca údajov“). 

(2) Správca údajov zabezpečuje priebežné zapracovanie poskytnutých údajov podľa tohto 
nariadenia do GMIS, prevádzku príslušných dátových súborov, ich zálohové archivovanie a 
poskytovanie užívateľských výstupov z týchto súborov podľa § 7 tohto nariadenia. 

(3) Správca údajov nezapracuje do GMIS údaje, ak tvoria predmet štátneho tajomstva alebo 
služobného tajomstva správcov stavieb a zariadení technickej infraštruktúry podľa osobitných 
predpisov1). 

 
 



§ 5 

Povinnosť správcov stavieb a zariadení technickej infraštruktúry na území mesta 

(1) Správca stavieb a zariadení technickej infraštruktúry je každá právnická a fyzická osoba, ktorá 
vlastní alebo obhospodaruje v rámci svojho predmetu činnosti stavby a zariadenia technickej 
infraštruktúry, nachádzajúce sa pod povrchom na povrchu, alebo nad povrchom verejného 
priestranstva, pozemkov a stavieb. 

(2) Pod stavbami a zariadeniami technickej infraštruktúry sa rozumie súbor vedení, stavebných 
a prevádzkových objektov a plôch, slúžiacich: zásobovaniu elektrickou energiou, teplom, 
plynom, vodou, verejným osvetlením a k odkanalizovaniu územia, pre telekomunikácie, 
káblovú televíziu, diaľkové káble, inžinierske stavby v zmysle § 43a ods.3) písmena a) až r) a 
drobné stavby v zmysle §139b ods. c) a d) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 
a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších zmien a doplnkov. 

(3) Správca stavieb a zariadení technickej infraštruktúry je povinný do 60 dní od nadobudnutia 
účinnosti tohto nariadenia, alebo odo dňa, kedy sa právnická alebo fyzická osoba stala správcom 
stavieb a zariadení technickej infraštruktúry, odovzdať správcovi údajov geografické podklady 
stavieb a zariadení technickej infraštruktúry ním spravovaných na území mesta. 

(4) Geografické podklady podľa ods. 3) tohto nariadenia sú údaje o polohe v súradniciach S-JTSK 
a výške v systéme BpV, vrátane technických parametrov stavieb a zariadení technickej 
infraštruktúry a základných identifikačných údajov: 
a) z vlastného informačného systému (v digitálnej forme) na počítačovom médiu, 
b) kópie mapovej časti technickej dokumentácie správcu, obsahujúce skutočný stav stavieb a 

zariadení s udaním presnej polohy, 
c) číselné údaje geodetickej časti dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby resp. 

zariadenia overené autorizovaným geodetom2).  
(5) Správca údajov zapracuje poskytnuté geografické podklady do GMIS a predloží ich správcovi 

stavieb a zariadení technickej infraštruktúry k overeniu. Po overení a odstránení prípadných 
nedostatkov je správca stavieb a zariadení technickej infraštruktúry povinný potvrdiť, že údaje 
vedené v GMIS súhlasia s jeho dokumentáciou. 

(6) Správca stavieb a zariadení technickej infraštruktúry na území mesta je povinný do 30 dní od 
nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia, alebo odo dňa, kedy sa právnická alebo fyzická osoba 
stala správcom, odovzdať správcovi údajov evidenčný list správcu stavieb a zariadení technickej 
infraštruktúry (podľa prílohy č. 2). 

 

 

§ 6 

Evidencia správcov technického vybavenia na území mesta 

(1) Správca údajov vedie evidenciu správcov stavieb a zariadení technickej infraštruktúry podľa 
tohto nariadenia na podklade evidenčných listov. 

(2) Zmenu údajov v evidenčnom liste je povinný správca stavieb a zariadení technickej 
infraštruktúry písomne doručiť správcovi údajov do 30 dní odo dňa vzniku zmeny. 

(3) Prijatie evidenčného listu alebo údajov o zmene potvrdí správcovi stavieb a zariadení technickej 
infraštruktúry správca údajov písomne do 30 dní od ich doručenia. 

(4) Evidenčný list obsahuje: 
a) názov (meno a priezvisko), sídlo (adresa) správcu stavieb a zariadení technickej 

infraštruktúry , 
b) názov (meno a priezvisko), sídlo (adresa) nadriadeného orgánu správcu stavieb a zariadení 

technickej infraštruktúry, 



c) prehľad stavieb a zariadení v správe, 
d) meno, funkčné zaradenie, adresa, telefónny príp. emailový kontakt na pracovníka 

zodpovedného za technickú dokumentáciu stavieb a zariadení technickej infraštruktúry na 
území mesta, 

e) meno, funkčné zaradenie a adresa, telefónny príp. emailový kontakt na pracovníka 
zodpovedného za overenie geografických podkladov podľa § 5 ods. 5) tohto nariadenia. 

 
 

§ 7 

Poskytovanie užívateľských výstupov 

(1) Údaje z GMIS správca údajov poskytuje formou užívateľských výstupov na základe: 
a) objednávky v maximálnom rozsahu záujmového územia do 1 ha, 
b) zmluvy pri rozsahu záujmového územia väčšom ako 1 ha 

(2) Obsahom užívateľských výstupov sú údaje o stavbách a zariadeniach technickej infraštruktúry 
na území mesta v rozsahu dát uložených v dátových súboroch GMIS. Užívateľ určuje výber 
dostupných údajov a vymedzuje príslušnú časť záujmového územia mesta. 

(3) Užívateľské výstupy sa poskytujú vo forme: 
a) záznamov vybraných údajov na počítačovom médiu – digitálna forma s voliteľným 

obsahom 
b) grafických výstupov vybraných údajov – analógová forma s voliteľným obsahom 

limitovaná formátom  A0 
c) informácie formou nahliadnutia do údajov GMIS (monitor ev. analógová mapa). 

(4) Užívateľské výstupy majú informatívny charakter a nenahrádzajú vyjadrenia správcov stavieb 
a zariadení  ......technickej infraštruktúry. 

 

§ 8 

Úhrada za poskytovanie užívateľských výstupov 

(1) Užívateľské výstupy správca údajov poskytuje: 
a) odplatne právnickým osobám a fyzickým osobám pri splnení ustanovenia osobitného 

predpisu5) na podklade cenníka (príloha č. 1) 
b) bezodplatne za podmienky vzájomnosti: 
− mestským organizáciám zriadeným mestom len pre vlastné potreby, 
− orgánom miestnej štátnej správy a regionálnej samosprávy pre plnenie ich úloh bez 

poskytnutia údajov tretej osobe, 
− členom Združenia pre tvorbu a aktualizáciu DTM Mesta Nitry jedenkrát v kalendárnom 

roku. 

 

§ 9 

Sankcie 

1. Porušenie ustanovení tohto VZN fyzickou osobou je priestupkom podľa zákona č. 372/1990 
Zb. o priestupkoch v znení neskorších zmien a doplnkov. 

2. Za porušenie tohto VZN možno v zmysle § 46 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení 
neskorších zmien a doplnkov uložiť v blokovom konaní blokovú pokutu do výšky 33,-€ 
príslušníkmi Mestskej polície v Nitre. 



3. Právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá poruší toto VZN môže 
primátor mesta v súlade s § 13 ods. 9 písm. a) a b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších zmien a doplnkov uložiť pokutu do výšky 6638,-€. 

 

§ 10 

Účinnosť 

     Mestské zastupiteľstvo v Nitre sa uznieslo na vydaní tohto VZN dňa 23.11.2006 a VZN 
nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli MsÚ v Nitre, t. j. 15.12.2006. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 Mgr. Ferdinand Vítek, v.r.                                                     Mgr. Ľubomír Martinka, v.r. 

                            primátor                                                                                    prednosta  
                          mesta Nitry                                                                      Mestského úradu v Nitre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 100/1996 Z.z. o ochrane štátneho tajomstva, 

služobného tajomstva, o šifrovej ochrane informácií a o zmene a doplnení Trestného 
zákona v znení neskorších predpisov. 

2) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii. 
3) § 55 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 

zákon) v znení neskorších predpisov. 
4) Vyhláška Slovenského úradu geodézie, kartografie a katastra č. 79/1996 Z.z., ktorou sa 

vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky o katastri nehnuteľností a o zápisoch 
vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení vyhlášky č. 
72/1997 Z.z. 

5) § 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z.z. o cenách. 

 

 



Príloha č. 1 
K VZN č.4/2006 
 

CENNÍK POSKYTOVANÝCH VÝSTUPOV  
Tlač na Ink Jet plotri    

     

Formát papiera Forma média 
*Výstup s 1 

vybranou vrstvou 
v € 

**Komplexný výstup cena 
v € Poznámka 

papier 0,66 1,32 farebná tlač 

papier 0,49 0,99 čb. tlač A4 
papier 0,33 0,66 polohopis 

papier 1,32 2,65 farebná tlač 

papier 0,82 1,65 čb. tlač A3 
papier 0,66 1,32 polohopis 

papier 6,63 13,27 farebná tlač A1 papier 3,31 6,63 polohopis 

papier 13,27 26,55 farebná tlač 
A0 

papier 6,63 13,27 polohopis 

     

CENNÍK  POSKYTOVANÝCH VÝSTUPOV NA DIGITÁLNOM MÉDIU 

Výstupy vo formáte .dwg alebo 
.dxf 

*Výstup s 1 
vybranou vrstvou 
cena v € za 10 m2  

**Komplexný výstup cena 
v € za 10 m2 Poznámka 

Jednotková cena 0,02€/10m2 0,06€/10m2  

 
 

Vysvetlivky: 
*výstup obsahujúci polohopis a výškopis záujmového územia s jednou vrstvou stavieb a zariadení 
technickej infraštruktúry, ktoré má správca k danému dňu k dispozícií 
 
** výstup obsahujúci polohopis a výškopis záujmového územia s dvomi a viac vrstvami stavieb a 
zaradení technickej infraštruktúry, ktoré má správca k danému dňu k dispozícií 

UPOZORNENIE:  
Neposkytujeme výstupy katastrálnych máp, pokia ľ nie sú sú časťou územných plánov a ÚPD, kde 
slúžia na orientáciu v území.  

 

 

 

 

 

 



Príloha č.2 
K VZN č.4/2006 

 
E V I D E N Č N Ý   L I S T 

správcu stavieb a zariadení technickej infraštruktúry 
 
 
 
Názov (meno a priezvisko), sídlo (adresa) správcu stavieb a zariadení technickej infraštruktúry: 
 
 ........................................................................................................................................... 

Názov (meno a priezvisko), sídlo (adresa) nadriadeného orgánu správcu stavieb a zariadení 

technickej infraštruktúry:  

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

Meno, funkčné zaradenie, adresa, telefónny príp. emailový kontakt na pracovníka zodpovedného za 

technickú dokumentáciu stavieb a zariadení technickej infraštruktúry na území mesta: 

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

...............................................................................................................................................................            
 
 
Meno, funkčné zaradenie a adresa, telefónny príp. emailový kontakt na pracovníka zodpovedného 
za overenie geografických podkladov podľa §4 ods. 5) tohto nariadenia. 

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

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

Prehľad stavieb a zariadení v správe: 

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

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

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

 

Dátum:                                                           Pečiatka a podpis 

 



Príloha č. 3  
K VZN č.4/2006 
 
Štruktúra digitálnych údajov poskytovaných stavebníkmi v samostatných vrstvách: 
Súbor .dgn príp. dwg súbor: 

názov vrstvy vrstva číslo 
polohopis plošný 2 
polohopis líniový 3 
značky plošné 4 
značky samostatné 5 
doplnková kresba 6 
bodové pole 7 
výškopis 8 
vodovod 9 
kanalizácia 10 
plynovod 11 
elektrina 12 
verejné osvetlenie 13 
telekomunikácie 14 
káblová televízia 15 
diaľkové káble 16 
teplovod 17 
produktovody 18 
nerozlíšené siete 19 
hektárová sieť 21 
legenda 23 

 
� v prípade, že bol poskytnutý mapový podklad z GMIS mesta Nitra ako podklad pre zameranie 

je potrebné tento podklad presunúť do vrstvy 63,  

� z .dgn súboru odstrániť štítky, ktoré sú pre dané údaje nepodstatné  

 

 


