
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA KOŠICE  

č.14  
O Digitálnej technickej mape Košíc 

 
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v súlade so zákonom SNR č.401/1990 Zb. o meste Košice 

a § 71 Štatútu mesta Košice vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie.  

 

Časť I.  

Úvodné ustanovenia  

§ 1  

Pôsobnosť nariadenia  

Toto nariadenie upravuje: 

a. obsah a spôsob tvorby Digitálnej technickej mapy Košíc (ďalej DTMK),  

b. povinnosti štátnych orgánov, orgánov samosprávy mesta, organizácií, právnických a 

fyzických osôb, ktoré zasahujú do obsahu DTMK,  

c. práva a povinnosti štátnych orgánov, orgánov samosprávy mesta, organizácií, 

právnických a fyzických osôb pri využívaní DTMK.  

 

Časť II.  

Definície  

§ 2  

Digitálna technická mapa Košíc  

DTMK je podsystém Informačného systému mesta Košíc, ktorý predstavuje prepojené 

súbory údajov, spracovaných výpočtovou technikou, t.j.:  

a. vybrané časti automatizovaného informačného systému geodézie a kartografie 

(AIS GK - digitálna základná mapa veľkej mierky),  

b. vybrané časti súboru evidencie nehnuteľnosti,  

c. polohopis, výškopis a popis nad rámec bodu (a),  

d. vybrané časti informačného systému správcov inžinierskych sietí.  

 

§ 3  

Správca inžinierskych sietí  

1. Pod inžinierskymi sieťami sa rozumie súbor vedení, stavebných a prevádzkových 

objektov a plôch, slúžiacich k zásobovaniu energiou, teplom, plynom, vodou, svetlom, 

k odkanalizovaniu daného územia, pre telekomunikácie, kábelovú televíziu, diaľkové 

káble a Slovenské železnice.  



2. Správcom inžinierskych sietí je každá organizácia, právnická i fyzická osoba, ktorá 

obhospodaruje v rámci svojho predmetu činnosti vedenia a objekty inžinierskych sietí 

nachádzajúce sa pod povrchom, na povrchu, alebo nad povrchom verejného 

priestranstva, alebo pozemkov.  

3. Správca inžinierskych sietí je povinný do jedného mesiaca od nadobudnutia účinnosti 

tohto nariadenia, alebo odo dňa, kedy sa organizácia stala správcom inžinierskych sietí 

odovzdať správcovi DTMK evidenčný list správcu inžinierskych sietí (príloha č. 1)  

4. Zmeny údajov obsiahnuté v evidenčnom liste správcu inžinierskych sietí, je správca 

inžinierskych sietí povinný zahlásiť správcovi DTMK do jedného mesiaca.  

 

§ 4  

Združenie DTMK  

1. Mesto Košice a správcovia inžinierskych sietí pôsobiaci na území mesta Košice 

vytvorili za účelom spoločnej tvorby, aktualizácie a využívania DTMK "Združenie 

DTMK". V prípade potreby, Združenie môže uzatvárať dvojstranné zmluvy o 

spolupráci aj s inými subjektami. Cieľom Združenia je postupné vypracovanie DTMK 

na celom území Košíc a sústavná aktualizácia jej databanky v súlade so zmenami 

informácií zaradených do DTMK. Pre túto činnosť si Združenie vytvára finančný 

fond.  

2. Správcom DTMK je Útvar hlavného architekta mesta Košice, ktorý v mene Združenia 

zabezpečuje koordináciu, distribúciu a archiváciu DTMK.  

 

Časť III.  

Obsah a tvorba DTMK  

§ 5  

Obsah DTMK  

1. DTMK obsahuje: 

- body podrobného polohového bodového poľa 

- body výškového bodového poľa 

- výškopis 

- budovy a časti budov (vonkajšie schodištia, výťahy v chodníku, mosty medzi 

budovami, podchody v budovách využívané pre verejnú pešiu komunikáciu, múriky, 

anglické dvory a pod.) 

- drobné objekty (pomníky, sochy, kríže, trvalé objekty pre reklamné účely, komíny, 

zvonice, atď.) 

- digitálna mapa evidencie nehnuteľnosti (EN) 

- parcelné čísla 

- popisné údaje budov (súpisné čísla, orientačné čísla, názvy objektov a pod.) 

- názvy ulíc 

- hranice (chránených území, ochranných pásiem, dobývacích priestorov) 

- verejná zeleň 

- vodné toky a plochy včítane hrádzí, hatí, nábrežných múrov, brehovej čiary, 

pramene, fontány, studne 

- podzemné a nadzemné vedenia inžinierskych sietí 

http://old.kosice.sk/includes/vzn14-p1.htm


- dopravné siete a zariadenia 

- mimorámové údaje podľa ČSN 013411 

 

§ 6  

Tvorba a aktualizácia DTMK  

1. Pod tvorbou DTMK sa rozumie zber numerických dát získaných geodetickým 

zameraním v teréne a ích spracovanie výpočtovou technikou s výstupmi 

aplikovateľnými v programovom produkte firmy Intergraph Microstation PC.  

2. Tvorbu DTMK obstaráva Združenie. Obstaranie DTMK pre územie niektorej 

mestskej časti môže byť nárokované len prostredníctvom Združenia. Koordináciu prác 

a metodický dozor zabezpečuje správca DTMK (ÚHA). Správcovia inžinierskych sietí 

spolupracujú pri poskytovaní podkladov a pri spracovaní DTMK v rozsahu 

vytyčovacích a meračských prác, resp. digitálnych výstupov vedenia trás 

inžinierskych sietí. Orgány št. správy na úseku geodézie a kartografie poskytujú pre 

spracovanie DTMK podklady z mapy EN.  

3. Spracovateľom DTMK môžu byť organizácie, právnické a fyzické osoby, oprávnené 

vykonávať geodetické práce.  

4. Pri spracovaní DTMK musia byť dodržané pokyny Združenia DTMK, ktoré stanovujú 

postup a technológiu tvorby a aktualizácie DTMK.  

5. Aktualizáciu DTMK zabezpečuje správca DTMK v súčinnosti so Združením DTMK, 

periodickým zaznamenávaním zmien obsahu DTMK. Pod "zmenou" sa rozumejú 

výsledky novej výstavby stavebných objektov či inžinierskych sietí, alebo výsledky 

stavebnej činnosti, ktorá mení tvar už existujúcich stavebných objektov, alebo 

priestorovú polohu inžinierskych sietí.  

6. Správcovia inžinierskych sietí nahlásia zmeny v sieťach správcovi DTMK písomnou a 

grafickou formou, resp. cez počítačové médium do 14 dní od uskutočnenia zmeny. 

Hlásenie zmeny v inžinierskych sieťach má obsahovať: 

- názov a adresu správcu inžinierskych sietí 

- mestský vodovod 

- katastrálne územie 

- identifikácia objektu, inžinierskej siete 

- poľný náčrt 

- zoznam súradníc (S-JTSK), výšok (B.p.v.) v 3. tr. presnosti, alebo omerné miery. 

V prípade, že investícia bola zameraná dodatočne, za pomoci detektora, meranie sa 

vykoná v triede presnosti 5. 

- dátum, pečiatka, meno a podpis oprávnenej osoby  

7. Zmeny spôsobené výstavbou, nahlási investor cestou OUŽP v zmysle platných 

zákonov a vyhlášok 1, 5, 6), ktorý kópiu z porealizačného zamerania stavby zašle 

správcovi DTMK.  

 

§ 7  

Tvorba finančných zdrojov  

1. Finančné zdroje na tvorbu a aktualizáciu DTMK zabezpečuje Združenie DTMK. 

Tvoria ich finančné prostriedky združené z príspevkov z rozpočtu mesta, z rozpočtu 

dotknutých mestských častí, z príspevkov členov Združenia v dohodnutom pomere, 

prípadne z príspevkov iných subjektov (napr. št. správy). Vklad finančných 

prostriedkov je zabezpečovaný podľa Štatútu Združenia a na základe dohody.  



2. Správou finančných prostriedkov Združenia je poverené Mesto Košice.  

 

Časť IV.  

Poskytovanie údajov z DTMK  

§ 8  

Užívateľské výstupy  

1. Údaje z DTMK sa poskytujú cestou užívateľských výstupov.  

2. Užívateľské výstupy sú vo forme :  

a. výstupu vybraných častí databanky údajov (výstup cez tlačiareň)  

b. záznamu vybraných častí údajov na počítačovom médiu  

c. grafických výstupov vybraných častí údajov, ako účelových máp s voliteľným 

obsahom  

 

§ 9  

Distribúcia  

1. Distribúciu užívateľských výstupov vo všetkých formách môže zabezpečovať iba 

Združenie prostredníctvom správcu DTMK, t. j. ÚHA mesta Košice. Správca 

inžinierskych sieti je oprávnený poskytovať z užívateľských výstupov iba informácie 

o sieťach, ktoré sú v jeho správe. Rozmnožovanie a distribúcia výstupov DTMK 

inými subjektami je súdne stíhateľná.  

2. Členom Združenia správca DTMK poskytuje ich užívateľské výstupy bezplatne.  

3. Iným subjektom poskytuje správca DTMK užívateľské výstupy za úplatu. Výšku 

úplatu stanovuje Združenie.  

4. Údaje z DTMK nenahrádzajú vyjadrenie správcov sietí k povoleniu stavebnej 

činnosti.  

 

§ 10  

Ochrana utajovaných skutočností  
Spôsob zaobchádzania s údajmi o inžinierskych sieťach a ochranu údajov, ktoré sú 

predmetom štátneho, alebo služobného tajomstva, určí správca inžinierskych sietí, prípadne 

ďalší orgán v súlade s osobitnými predpismi 3.  

 

Spoločné a záverečné ustanovenia  

§ 11  

Sankcie  

Za porušenie tohto nariadenia môže primátor mesta Košice v zmysle § 23 odst. 1 písm. a) 

zákona č.401/1990 Zb. o meste Košice, uložiť pokutu právnickej osobe až do výšky 200 tisíc 

Sk.  



 

§ 12  

Súvisiace normy a predpisy  

1. Vyhláška SÚGK č.11/1974 Zb. o geodetických prácach vo výstavbe.  

2. Zákon č.102/1971 Zb. o ochrane štátneho tajomstva, v znení zákona č.419/1990 Zb. o 

základných skutočnostiach tvoriacich predmet štátneho tajomstva.  

3. Zákon SNR č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zákona SNR č. 524/1990 Zb., 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.342/1990 Zb.  

4. Vyhláška SÚGK č.82/1973 Zb. o overovaní geometrických plánov a iných výsledkov 

geodetických prác.  

5. Zákon č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) a 

zákon č. 262/1592 Zb., ktorým sa mení a doplňuje Stavebný zákon č.50/1976 Zb.  

6. Zákon SNR č.401/1990 Zb. o meste Košice.  

7. Zákon SNR č.265/1992 Zb. o zápisoch vlastníckych a iných vecných práv k 

nehnuteľnostiam.  

8. Zákon SNR č.266/1992 Zb. o katastri nehnuteľností v Slovenskej republike.  

9. Zmluva o vytvorení združenia pre tvorbu a aktualizáciu digitálnej technickej mapy 

Košíc (podpísaná 17.6.1992).  

10. Štatút Združenia DTMK.  

11. Pokyny pre tvorbu a aktualizáciu DTMK.  

12. Aktualizovaný cenník služieb DTMK.  

 

§ 13  

Účinnosť 
Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené na XX. zasadaní MZ v Košiciach, dňa 

26.2.1993. Nadobúda účinnosť po 15 dňoch od zverejnenia na úradnej tabuli.  

 

  

 

RNDr. Rudolf Bauer 

primátor mesta Košice 

 

 

 

Zverejnené dňa : 9.3.1993 

Nariadenie nadobúda účinnosť dňa: 23.3.1993 


