Všeobecne záväzné nariadenie
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
č.3 /2016
z 28.04.2016
ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej
republiky Bratislavy č. 1/1995 o digitálnej technickej mape Bratislavy zmenené a
doplnené všeobecne záväzným nariadením hlavného mesta č. 3/1998 z 26.3.1998 a 5/2001
z 10.5.2001
Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy podľa § 11
ods. 5 písm. c) zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej
republiky Bratislave sa uznieslo:
Čl. I
1. Preambula znie:
„Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Slovenskej republiky podľa § 11 ods. 5 písm. c)
zákona SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a podľa § 5
ods. 8 zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení sa uznieslo na tomto všeobecne
záväznom nariadení:“.
2. V § 1 písmeno c) znie:
„c) evidenciu vyhotovenia geodetickej dokumentácie skutočného vyhotovenia stavieb na
území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (ďalej len „hlavné mesto“),“.
3. V § 1 písmeno d) znie:
„d) evidenciu prevádzkovateľov sietí technického vybavenia na území hlavného mesta,“.
4. V § 2 odsek 1 znie:
„(1) Digitálna mapa je tematické mapové dielo s veľkou mierkou vo vlastníctve hlavného
mesta, ktoré tvorí územnoidentifikačný základ Mestského informačného systému hlavného
mesta a je podkladom pre tvorbu geografických informačných systémov.“.
5. V § 2 odsek 2 písmeno c) znie:
„c) údaje o polohopise a výškopise1), ktoré dopĺňajú súbor geodetických informácií podľa
písmena a),“.
6. V § 2 odsek 2 sa dopĺňa písmeno d), ktoré znie:
„d) údaje o priebehu sietí technického vybavenia 1) a ich prevádzkovateľoch.“.
7. V § 2 sa odsek 3 vypúšťa.
8. V poznámke pod čiarou k odkazu 1 sa citácia: „Rozsah údajov v zmysle spracovaného
Technologického postupu“ nahrádza “STN 01 3410 Mapy veľkých mierok. Základné
a účelové mapy“
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9. V § 3 odsek 3 znie:
„(3) Údržbu digitálnej mapy vykonáva správca mapy aktualizáciou jej obsahu na základe
vyhotovenej geodetickej dokumentácie skutočného vykonania stavby.“.
10. V § 3 odsek 4 znie:
„(4) Správca mapy vedie pre hlavné mesto evidenciu prevádzkovateľov sietí technického
vybavenia a vybraných parametrov zariadení nimi spravovaných a evidenciu vyhotovenia
geodetickej dokumentácie skutočného vyhotovenia stavieb.“.
11. V § 3 sa odsek 5 vypúšťa.
Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 5.
12. V § 3 sa dopĺňa odsek 6, ktorý znie:
„(6) Správca mapy určuje štandardy pre výmenu údajov a vedie zoznam objektov
evidovaných v digitálnej mape, ktoré zverejňuje prostredníctvom sieťových služieb hlavného
mesta.“.
13. V § 4 odsek 3 písmeno d) znie:
„d) údaje o dostupnosti fyzickej infraštruktúry technického vybavenia,“.
14. V § 4 odsek 3 písmeno e) znie:
„e) číselné a grafické údaje geodetickej dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby.“.
15. V § 4 odsek 4 znie:
„(4) Údaje o dostupnosti fyzickej infraštruktúry prevádzkovateľa siete obsahujú základné
identifikačné a technické parametre objektov a vedení, ktoré sa nachádzajú pod povrchom
alebo nad povrchom územia hlavného mesta, typ a súčasné využívanie a údaje o priestorovej
polohe.“.
16. V § 4 odsek 5 sa vypúšťajú slová: „správcu technického vybavenia“.
17. v § 4 sa odsek 6, 7, 8 a 9 vypúšťa.
18. V poznámke pod čiarou k odkazu 1a) sa citácia: „Zákon Národnej rady Slovenskej
republiky č. 100/1996 Z.z. o ochrane štátneho tajomstva, služobného tajomstva, o šifrovanej
ochrane informácií a o zmene a doplnení trestného zákona v znení neskorších predpisov“
nahrádza „Zákon NR SR č. 241/2001 Z.z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene
a doplnení niektorých zákonov“.
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19. § 6 vrátane nadpisu znie:
„§ 6
Evidencia geodetickej dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby
(1) Pri kolaudácii stavieb na území hlavného mesta predkladá stavebník stavebnému úradu
potvrdenie hlavného mesta o evidovaní geodetickej dokumentácie skutočného vyhotovenia
stavby vyhotovenej geodetom a kartografom stavby 4).
(2) Evidenciu geodetickej dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby pre hlavné mesto
vedie správca mapy.
(3) Evidencia obsahuje najmä:
a) názov stavby, stavebné objekty,
b) označenie rozhodnutia stavebného úradu,
c) identifikáciu stavebníka,
d) priestorové umiestenie (označenie katastrálneho územie, názov ulice, parcelné číslo),
e) identifikácia geodeta a kartografa stavby 4),
f) súbor súradníc a výšok podrobných bodov(v realizácii záväzného geodetického systému 2)),
g) súbor grafických údajov skutočnej priestorovej polohy pozemných, podzemných
a nadzemných stavebných objektov a zariadení, inžinierskych sietí a terénnych úprav,
h) ďalšie náležitosti (označenie autorizovaného geodeta 2)).
(4) Priestorové zameranie priebehu podzemných inžinierskych sietí realizuje geodet
a kartograf stavby 4) pred ich zakrytím.
(5) Podkladom pre zápis v evidencii je poskytnutie kópie elaborátu geodetickej časti
dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby s uvedením údajov podľa ods. 3, písm. a) až e),
údaje podľa písm. f) a g) vyhotovuje geodet a kartograf stavby 4) v zverejnenom údajovom
štandarde určenom správcom mapy.
(6) Pri zápise sa dodržuje časové poradie, v ktorom boli návrhy zápisu doručené.“.
20.V § 7 sa odsek 1 až 3 vypúšťa.
21. V poznámke pod čiarou k odkazu 4) sa citácia: „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.“ nahrádza „§ 46c zákona č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.“
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22. § 8 vrátane nadpisu znie:
„§ 8
Evidencia prevádzkovateľov sietí technického vybavenia územia
(1) Pod technickým vybavením sa rozumie najmä súbor inžinierskych sietí, stavebných
a prevádzkových objektov a plôch, slúžiacich k zásobovaniu energiou, teplom, vodou,
svetlom, k odkanalizovaniu daného územia, pre telekomunikácie, káblovú televíziu, diaľkové
káble, oznamovacie a zabezpečovacie káble, ropovody, účelové siete a ich domové prípojky.
(2) V evidencii prevádzkovateľov technického vybavenia (ďalej len „prevádzkovateľ“) je
vedená každá právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá na území hlavného mesta nakladá v
rámci svojho predmetu činnosti s vedeniami a objektmi technického vybavenia a ktorá je
dotknutým podnikom poskytujúcim vyjadrenie k umiesteniu stavby v územnom a stavebnom
konaní.
(3) V evidencii prevádzkovateľov sú vedené údaje:
a) názov, sídlo a adresa podniku vrátane IČO,
b) meno a priezvisko zodpovedného zástupcu, telefonický kontakt a e-mailová adresa,
c) zoznam druhov zariadení,
d) trasy a umiestenie.
(4) Každý prevádzkovateľ je povinný hlavnému mestu oznámiť údaje pre zverejnenie
zoznamu prevádzkovateľov do jedného mesiaca od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.
(5) Zoznam prevádzkovateľov zverejňuje hlavné mesto prostredníctvom sieťových služieb.
V zozname sú uvádzané evidenčné číslo, názov podniku a kontaktné údaje.
(6) Evidenčné číslo prevádzkovateľa určí správca mapy a do 15 dní oznámi
prevádzkovateľovi zverejnenie v zozname.“.
23. V § 11 vrátane nadpisu znie:
„§11
Sankcie
(1) Za porušenie tohto nariadenia môže hlavné mesto uložiť pokutu:
a) fyzickej osobe do 33 eur 6),
b) fyzickej alebo právnickej osobe oprávnenej na podnikanie do 6638 eur 7).
(2) Výnos pokuty je príjmom rozpočtu hlavného mesta.
(3) Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa keď sa hlavné mesto dozvedelo o tom, kto
sa konania dopustil, najneskôr však do troch rokov od porušenia nariadenia.“.
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Čl. II
Primátor hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy sa splnomocňuje, aby vyhlásil
úplné znenie všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky
Bratislavy č. 1/1995 o digitálnej technickej mape Bratislavy, ako to vyplýva zo zmien
a doplnení vykonaných nariadením č. 3/1998 a 5/2001 a týmto nariadením.
Čl. III
Účinnosť
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. júna 2016
JUDr. Ivo Nesrovnal, v.r.
primátor

