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Analýza stavu prípravy územnoplánovacej dokumentácie pri
procesoch zlepšovania bývania marginalizovaných rómskych
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Analýza legislatívnych noriem, metodických pokynov a usmernení v oblasti prípravy infraštruktúry pre
bývanie MRK je spracovaná v rámci projektu spracovaná v rámci projektu „Lepšie verejné politiky pre
bývanie marginalizovaných rómskych komunít", kód projektu ITMS2014+: 314011Q491.
Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu.
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Zoznam použitých skratiek
3D princíp - princíp desegregácie, destigmatizácie a degetoizácie
EÚ – Európska únia
MRK – marginalizovaná rómska komunita
MVDSR - Ministerstvo výstavby a dopravy SR
NFP – nenávratný finančný príspevok
SR – Slovenská republika
ÚPD - územnoplánovacia dokumentácia
ÚSVRK - Úrad splnomocnenca / splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity
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Tab. 1: Prehľad margianlizovaných rómskych komunít podľa typu priestorovej štruktúry. Spracované
podľa Atlasu rómskych komunít (Ravasz, A. &et.al, 2020).
Obr. 1.: Priestorovo segregované lokality MRK - príklad obce Nálepkovo.
Tab. 2: Procesy prípravy infraštruktúry na bývanie.
Tab. 3 : prehľad o stave spracovania územných plánov obcami s MRK (informácie z dostupných
webstránok jednotlivých obcí, spracované: máj 2020)
Obr. 2. Vzťah územnoplánovacej dokumentácie k ostatným oblastným koncepciám, vrátane tých
špecializovaných na riešenie otázok MRK.
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Obr. 3. Územný plán obec Kojatice (2009). Marginalizovaná rómska koncentrácia a jej rozvoj sú už v
územnom pláne vnímané ako „s nižším štandardom“.
Obr. 4. Poloha zásad a pravidiel v systematike urbanizmu a územného plánovania.
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1. Úvod
Nezisková organizácia Projekt DOM.ov pôsobí kontinuálne od roku 2016 vo viac ako 20 lokalitách na
území Slovenskej republiky a asistuje viac ako ďalších 10 obciam pri príprave riešení rozvoja bývania
a zlepšovanie životných podmienok príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít.
V rámci projektu „Lepšie verejné politiky pre bývanie marginalizovaných rómskych komunít, kód
projektu ITMS2014+: 314011Q491” je snahou neziskovej organizácie Projekt DOM.ov zbierať údaje a
informácie z terénu, z praktických skúseností aktivít organizácie a spolupracujúcich obcí a tieto
informácie premietať do návrhov opatrení s cieľom zefektívniť verejnú správu a legislatívny systém.
Problematika bývania je beh na dlhé trate. Riešenia, ktoré zahŕňajú novú výstavbu alebo revitalizáciu
častí marginalizovaných lokalít a s nimi spojené nevyhnutné procesy vysporiadania pozemkov, z či
prípravou technickej infraštruktúy, často prekračujú aj jedno volebné obdobie starostu a primátora,
obecného zastupiteľstva. Územnoplánovacia dokumentácia (územný plán, územný plán zóny, a pod.)
sú práve nástroje, ktoré majú zabezpečovať dlhodobú kontinuitu cieľu a vízii, ako aj navrhovaných
riešení, aj počas výmeny volených zástupcov samosprávy.
Cieľom tejto analýzy je sumarizovať skúsenosti z terénu a z procesov prípravy a realizácie projektov
bývania pre marginalizované rómske komunity a analyzovať legislatívne rámce, a reálnu a odbornú
prax s dôrazom na kľúčový krok v týchto procesov: prípravu územnoplánovacej dokumentácie. Práve
tá má potenciál prispieť dlhodobej a systémovej integrácii lokalít marginalizovaných komunít
udržateľným spôsobom.
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2. Identifikácia problému
Podľa najnovších údajov z Atlasu rómskych komunít z roku 20191 sa riešenie bývania týka minimálne
tretiny všetkých marginalizovaných rómskych komunít. V 298 lokalitách z 1102 marginalizovaných
rómskych koncentrácií nemá dostupný vodovod aspoň 50 % obyvateľov, spolu 76 000 ľudí. Bez
dostupnosti kanalizácie je 796 koncentrácií, t. j. 185 000 ľudí. Tretina všetkých obyvateľov MRK stále
býva v nelegálnych obydliach (ibid). Nezanedbateľnou charakteristikou bývania v marginalizovaných
rómskych komunít je vysoká obložnosť. Kým celoslovenský priemer tvoria traja obyvatelia na jednu
bytovú jednotku, v prostredí MRK je to v priemere až takmer 7 ľudí na jednu bytovú jednotku.
Nejde však len o problémy spojené s adekvátnou strechou nad hlavou a dostupnú infraštruktúrou.
Azda najväčším štrukturálny problémom je fyzická priestorová Segregácia oddelenie lokality
marginalizovanej rómskej komunity od zvyšku obce a majoritného obyvateľstva. Každá sociálne
vylúčená komunita je v princípe vylúčená aj v priestore (viď tabuľka 1).
Špecifickú situáciu vytvára aj nerovnomerné osídlenie Slovenska a poloha štruktúry
marginalizovaných rómskych komunít v tomto systéme. Historický vývoj a vznik týchto lokalít má za
následok, že sa tieto lokality nachádzajú v geograficky nedostupných lokalitách, sú priestorovo
oddelené fyzickou bariérou alebo vzdialenosťou (až do niekoľkých kilometrov) od hlavných obcí, nie
sú prirodzene naviazané na okolitú sídelnú štruktúru. Chýbajú väzby ako priestorové, tak i
ekonomické, sociálne, spoločenské, ale i rodinné. Lokality sú situované v územiach, ktoré boli v
minulosti ekonomický saturované len umelo, a po roku 1989 stratili ekonomické zázemie a s ním
spojené pracovné príležitosti. Ide o efekt takzvanej dvojitej marginalizácie2, ktorého prekonanie je tiež
spojené s výzvami územného plánovania.

mestské prostredie

vidiecke prostredie

počet miest/obcí

počet vylúčených lokalít

počet obyvateľov vo vylúčených lokalitách

koncentrácie mimo mesta

29

35

9232

koncentrácie na okraji mesta

68

99

43861

koncentrácie vo vnútri mesta

73

139

33892

obce = koncentrácie

40

40

25194

koncentrácie mimo obce

150

159

47133

koncentrácie na okraji obce

352

403

107549

koncentrácie vo vnútri obce

179

227

33309

Tab. 1: Prehľad margianlizovaných rómskych komunít podľa typu priestorovej štruktúry.
Spracované podľa Atlasu rómskych komunít (Ravasz, A. &et.al, 2020).

1
2

Ravasz, A. et al. (2020). Atlas rómskych komunít. Bratislava: Vydavateľstvo Veda.
Radičová, I. (2001). Hic Sunt Romales. Bratislava: Nadácia S.P.A.C.E, Fulbrightova komisia, SR.
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Tieto komplikované situácie v území nie je možné riešiť len právne alebo len zo sociálneho hľadiska,
zvyšovaním vzdelanostnej úrovne a podobne. Na hľadanie vhodných a udržateľných opatrení
integrácie segregovaných priestorových štruktúr je potrebný odborný a dôkladný návrh profesionálov
z oblasti územného plánovania a architektúry, ktorý zahŕňa aj priestorovo funkčné usporiadanie
územia a spôsobu prekonania fyzickej segregácie marginalizovanej rómskej lokality (viď tabuľka 2).
Prekonanie priestorovej segregácie je azda jeden z najväčších profesionálnych problémov Slovenska
v tejto oblasti. A skúsenosti zo zahraničia z podobných situácii dokazujú, že jeho riešenie vôbec
nebýva jednoduché, a veľakrát trvá aj niekoľko dekád3.

UN-Habitat (2015). A Practical Guide to Designing, Planning, and Executing Citywide Slum Upgrading Programmes. Nairobi: United Nations Human Settlements Programme.
3
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Obr. 1.: Priestorovo segregované lokality MRK - príklad obce Nálepkovo.
Od roku 1991 tu prebiehali viaceré nové projekty výstavby obytných zón. Každá však v
priestorovo segregovanej, oddialenej lokalite. Pre každodenný život to znamená i
dochádzanie detí 3 - 5 km peši do školy.
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3. Územnoplánovacia dokumentácia a s ňou spojené procesy
Riešenia pripravy územia pre zlepšenie životných podmienok a rozvoja bývania v marginalizovaných
rómskych komunítách zahŕňa viacero krokov: majetkoprávne vysporiadanie, zavedenie dostupnej a
funkčné infraštruktúry, nová výstavba. Keďže všetky tieto kroky majú dlhý implementačný čas, a
dokonca ich ani nie je veľmi možné realizovať súčasne, zakotvujú sa tieto riešenia prostredníctvom
územnoplánovacej dokumentácie (viď tabuľka 2).
V praxi, ako dokazujú skúsenosti neziskovej organizácie Projekt DOM.ov, sú procesy spojené s
prípravou územnoplánovacej dokumentácie často prehliadané, byrokratizované a formalizované alebo
im nie je venovaná dostatočná vážnosť. Avšak práve územné plánovanie a územný plán má ako
nástroj dlhodobého územného plánovania potenciál preklenúť aj obdobia politickej nestability a slabej
kontinuity a zabezpečiť tak udržateľnosť integračných opatrení, najmä v oblasti bývania a zlepšovanie
životných podmienok MRK.

Jednotlivé kroky

Časový rozsah

Aktéri

1

Prieskumy - identifikácia potrieb a limitov

3 mesiace

obec, obyvatelia územia

2

Definícia cieľov

3 - 6 mesiacov

obec, obyvatelia územia, aktívne organizácie

3

Návrh riešení: dlhodobých a krátkodobých

3 - 6 mesiacov

vedenie obce, obyvatelia územia, odborníci - architekt, aktívne organizácie v danej téme

4

Zakotvenie riešení v územnom pláne
obce / zóny

12 - 38 mesiacov (súbežne)

5

Vysporiadanie pozemkov

3 - 18 mesiacov

právnik, geodet, obec

6

Špecifikácia konkrétnych riešení, príprava projektovej dokumentácie

3 mesiace

obec, obyvatelia územia, aktívne organizácie, projektanti

7

Technická infraštruktúra

3 - 18 mesiacov

obec, projektant, finančné nástroje

8

Monitorovanie a vyhodnocovanie
opatrení

obec, obyvatelia, zapojené organizácie

Tab. 2: Procesy prípravy infraštruktúry na bývanie
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Územné plánovanie zahŕňa celý rad plánovacích činností, z ktorých podstatná časť smeruje k
priestorovému usporiadaniu a formovaniu využitia územia. Územné plánovanie napomáha pri
vytváraní podmienok pre také usporiadanie ľudských sídiel, v ktorom by bol zachovaný súlad
požiadaviek na životné prostredie, ekologickú stabilitu prírodných zložiek prostredia, kultúrnohistorických hodnôt územia. Procesy, ciele, význam a nástroje územného plánovania definuje Zákon
50/1976 Zb. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku nasledovne:

ODDIEL
CIELE A ÚLOHY ÚZEMNÉHO PLÁNOVANIA

1

§1
(1) Územným plánovaním sa sústavne a komplexne rieši priestorové usporiadanie a funkčné
využívanie územia, určujú sa jeho zásady, navrhuje sa vecná a časová koordinácia činností
ovplyvňujúcich životné prostredie, ekologickú stabilitu, kultúrno-historické hodnoty územia,
územný rozvoj a tvorbu krajiny v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja.1)
(2) Územné plánovanie vytvára predpoklady pre trvalý súlad všetkých činností v území s
osobitným zreteľom na starostlivosť o životné prostredie, dosiahnutie ekologickej rovnováhy a
zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja, na šetrné využívanie prírodných zdrojov a na
zachovanie prírodných, civilizačných a kultúrnych hodnôt.

Základným nástrojom územného rozvoja a starostlivosti o životné prostredie SR, regiónov a obcí je
územnoplánovacia dokumentácia. Dokumentácia komplexne rieši priestorové usporiadanie a
funkčné využívanie územia, zosúlaďuje záujmy a činnosti ovplyvňujúce územný rozvoj, životné
prostredie a ekologickú stabilitu a ustanovuje regulatívy priestorového usporiadania a funkčného
využívania územia. Podľa Zákona 50/1976 Zb. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku

(2) Územnoplánovaciu dokumentáciu tvoria:
a) Koncepcia územného rozvoja Slovenska,
b) územný plán regiónu,
c) územný plán obce,
d) územný plán zóny.
Územnoplánovacia dokumentácia sa spracúva pre stupeň celoštátny, regionálny, pre obce a časti
obce.

Výsledky územnoplánovacej činnosti na všetkých stupňoch od celoštátnej, cez regionálnu až po
lokálnu, sa prejavia v územnom rozhodnutí, ktorým sa určujú pravidlá využívania územia, každej
jednotlivej parcely a tak isto podmienky pre realizáciu stavebných a investičných zámerov v danom
mieste.
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Územnoplánovacia dokumentácia býva často doplňovaná aj koncepciami v rôznych odvetviach a
oblastiach. Ide najmä o koncepcie obcí a programy týkajúce sa hospodárskeho, sociálneho alebo
kultúrneho rozvoja. Všetky musia byť v súlade so záväzými časťami územnoplánovacej dokumentácie.
Tu ich dopĺňajú najmä plány socio-ekonomického a hospodárskeho rozvoja, ktoré definuje Zákon
39/2008 Z. z. Zákon o podpore regionálneho rozvoja, nasledovne:

DRUHÁ ČASŤ
PODPORA REGIONÁLNEHO ROZVOJA
§ 3 Ciele podpory regionálneho rozvoja [ … ]
r) zvyšovanie dostupnosti a kvality bývania,
Základné dokumenty podpory regionálneho rozvoja:
§ 8 Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce
(1) Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce je strednodobý rozvojový
dokument, ktorý je vypracovaný v súlade s cieľmi a prioritami ustanovenými v národnej stratégii
a zohľadňuje ciele a priority ustanovené v programe hospodárskeho rozvoja a sociálneho
rozvoja vyššieho územného celku, na území ktorého sa obec nachádza, a je vypracovaný
podľa záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie obce.6)
(5) Programová časť obsahuje najmä
a) zoznam opatrení a aktivít na zabezpečenie realizácie programu hospodárskeho rozvoja a
sociálneho rozvoja obce,
b) inštitucionálne zabezpečenie a organizačné
hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce,

zabezpečenie

realizácie

programu

Ďalšie doplnkové koncepcie môžu zahŕňať už stratégie špecializované napríklad na sociálne riešenia
v oblasti integrácie MRK. V praxi ide najčastejšie o Komunitné plány sociálnych služieb4. Komunitný
plán obce sa vypracúva v súlade s národnými prioritami rozvoja sociálnych služieb s ohľadom na
miestne špecifiká a potreby.
Vzťahy medzi jednotlivými dokumentami sú vyjadrené na obrázku 1, z ktorého jednoznačne vyplýva
dôležitosť a nadradenosť územnoplánovacej dokumentácie.
Územnoplánovaciu dokumentáciu obstarávajú orgány územného plánovania. Obec a samosprávny
kraj sú povinné zabezpečiť obstarávanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej
dokumentácie prostredníctvom odborne spôsobilej osoby. Odbornú spôsobilosť overuje Ministerstvo
dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR skúškou. Odborná spôsobilosť sa osvedčuje vydaním
preukazu o odbornej spôsobilosti a overuje sa každých 10 rokov. Podrobnosti upravuje vyhláška MŽP
SR č. 436/2000 Z. z. v znení vyhlášky č. 600/2002 Z. z.

4

v zmysle Zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov
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Socio-ekonomické strategické plánovanie

Územné plánovanie

Krajinné plánovanie (ekosystémy, environmentálne)

Územný plán obce
Plán rozvoja
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Komunitný
plán

Plán rozvoja bývania
Projekty technickej
infraštruktúry

Projekty výstavby
domov a bytov

Obr. 2. Vzťah územnoplánovacej dokumentácie k ostatným oblastným koncpeciám, vrátane tých
špecializovaných na riešenie otázok MRK.

4. Analýza spracovania územnoplánovacej dokumentácie medzi obcami
s MRK
Ako bolo analyzované v časti 3, územný plán je nevyhnutný základný nástroj plánovania a ukotvenia
rozvoja akékoľvek problematiky v obci, vrátane bývania a prípravy infraštruktúry k bývaniu
marginalizovaných rómskych komunít.
Územný plán je však nielen povinnosťou kladenou zákonom 50/1976 Zb. z..

ODDIEL 3 ÚZEMNOPLÁNOVACIA DOKUMENTÁCIA
§ 11 Územný plán obce
(1) Územný plán obce sa spracúva pre územie jednej obce alebo pre územie dvoch alebo
viacerých obcí.
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(2) Mestá a obce s viac ako 2 000 obyvateľmi sú povinné mať územný plán obce. Ostatné obce
sú povinné mať územný plán obce, ak
a) treba riešiť koncepciu ich územného rozvoja, uskutočňovať rozsiahlu novú výstavbu a
prestavbu v obci alebo umiestniť̌ verejnoprospešné stavby,
b) to vyplýva zo záväznej časti územného plánu regiónu, najmä na splnenie medzinárodných
záväzkov alebo na umiestnenie verejného dopravného a technického vybavenia územia
celoštátneho
významu.
(3) Ak sa na tom dohodnú dve obce alebo viac obcí, môžu mať jeden spoločný územný plán
obcí.
(4) Ak ide o obec s menej ako 2 000 obyvateľmi, ktorej územie nie je riešené spoločným
územným plánom obcí podľa odseku 3, môže byť územný plán obce spracovaný s
podrobnosťou územného plánu zóny. V takom prípade postup obstarania, spracovania a
prerokovania zohľadňuje postupy aj pre územný plán obce, ako aj pre územný plán zóny.

Mestá a obce s viac ako 2000 obyvateľmi boli povinné do 30. júna 2005 mať spracovaný a schválený
územný plán obce. Ostatné obce sú povinné mať územný plán obce, ak je potrebné riešiť koncepciu
ich územného rozvoja, uskutočňovať rozsiahlu novú výstavbu a prestavbu v obci alebo umiestniť
verejnoprospešné
stavby5.
Spracovaný a schválený územný plán je podmienkou získania finančnej podpory na rozvojové
projekty a iné finančné stimuly, keďže poskytuje isté záruky pre investičné činnosti. Z dôvodov
požiadavky efektívneho využitia zdrojov býva možnosť získania dotácií a grantov podmieňovaná
existenciou územného plánu a hlavne obsiahnutím daných zámerov v ňom. Táto podmienka sa
uplatňuje najmä v prípade štrukturálnych fondov EÚ. Vývoj však smeruje k tomu, že v budúcnosti sa
bude vzťahovať aj na príspevky zo štátneho rozpočtu.

Podľa prieskumu realizovanom v máji 2020 na základe všeobecne dostupných informácií na webovom
sídle obcí, až na jednu výnimku všetky obce z marginalizovaných rómskych komunít nad 2 000
obyvateľov spĺňajú podmienku zákona a teda majú spracovaní územný plán.
Veľký problém a nedostatok však vidíme pri obciach pod 2 000 obyvateľov. 55 % obcí s MRK do
2 000 obyvateľov nemá spracovaný územný plán.
Táto situácia aj môže naznačovať, že v týchto obciach doteraz neboli realizované ani plánované
opatrenia smerujúce k rozvoju bývania, infraštruktúry, či zlepšovanie životných podmienok MRK.
Konzekventne nemôže byť prekvapením, že ak potom prebieha nová bytová výstavba alebo iné
riešenia smerujúce na riešenie problematiky bývania MRK, deje sa tak parciálne a ad hoc, bez
strategického plánovania a synergie so sociálnymi a ekonomickými cieľmi. Výsledkom je opäť často

Táto povinnosť môže tiež vyplynúť zo záväznej časti územného plánu regiónu, najmä na splnenie medzinárodných
záväzkov alebo na umiestnenie verejného dopravného a technického vybavenia územia celoštátneho významu
5
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vytvorenie novej segregovanej lokality, použitie nevhodnej typológie a nevhodné narušenia krajinného
obrazu vidieka.

počet obcí s MRK nad
2 000 obyvateľov

počet obcí s MRK
pod 2 000 obyvateľov

spolu počet obcí

113

473

počet obcí so spracovaným územným
plánom

112

213

1

260

počet obcí bez územného plánu

Tab. 3: prehľad o stave spracovania územných plánov obcami s MRK (informácie z
dostupných webstránok jednotlivých obcí, spracované: máj 2020)

Je nevyhnutné však podotknúť, že prítomnosť spracovaného územného plánu ešte neznamená, že
daná obec plánuje alebo realizuje kroky k príprave bývania MRK (ako je bližšie rozpracované ďalej).
Je však aspoň ich základnou podmienkou, resp. príležitosťou tieto opatrenia realizovať.
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5. Riešenia ÚP prípravy územia pre bývanie
Ako naznačuje Tabuľka 1, príprava územia pre bývanie v sebe zahŕňa niekoľko oblastí a nevyhnutných
krokov: od majetkoprávneho vysporiadania pozemkov až po zavedenie dostupnej technickej
infraštruktúry. Z hľadiska územného plánovania ako procesu priestorového a funkčného
usporiadavania územia na bývanie, má tento proces tiež svoje charakteristiky a pravidlá, ktoré
ovplyvňujú priestorovú štruktúru, doplnkovú vybavenosť, požiadavky na dostupnosť a iné.
Bývanie možno charakterizovať ako časť životného procesu človeka a ním vytváraných skupín
(jedinec, rodina, domácnosť, obec), v ktorom sa hlavne udržujú a obnovujú ľudské, fyzické a duševné
sily. Bývanie vo všeobecnosti plní základnú potrebu ľudskej spoločnosti pri uspokojovaní životných
potrieb človeka pri regenerácii a reprodukcii ľudských síl. Bývanie uspokojuje nároky fyziologické,
psychologické a sociologické, je vlastne základným zdrojom ľudskej energie a sociálnych väzieb 6.

Obytné územia sú podľa § 12 ods. vyhlášky č. 55/2001 Z. z o územnoplánovacích podkladoch a
územnoplánovacej dokumentácii definované nasledovne:

Obytné územia sú také územia, ktoré sú určené pre obytné domy a k nim prislúchajúce
vedľajšie (napr. garáže, stavby občianskeho vybavenia, verejné, dopravné a technické
vybavenie, zeleň a detské ihriská). Územné a kapacitné usporiadanie jednotlivých zložiek
obytnej plochy vychádza najmä z hustoty obyvateľstva, druhu stavieb na bývanie a ich
výškového usporiadania, dochádzkových vzdialeností a prístupnosti, z požiadaviek na
vytváranie tichých priestorov a ľahkej orientácie: musí zodpovedať charakteru mestského alebo
vidieckeho sídla, rázu krajiny a jej klimatickým podmienkam a zabezpečovať zdravé bývanie.
Hustota, členenie a výška stavieb na bývanie musia umožňovať najmä dodržanie odstupov a
vzdialeností potrebných na oslnenie bytov, na zachovanie súkromia bývania, na požiarnu
ochranu a civilnú ochranu a na vytváranie plôch zelene.

Pod pojmom bývanie sa teda rozumie širší kontext, predstavujúci interakciu vonkajších vzťahov v
rámci obytného prostredia. Životný priestor človeka v byte sa nekončí jeho stenami. Príjemný pocit
pohody, a nie iba pohodlia v byte, by mal pokračovať, pričom by ho mala charakterizovať harmonická
väzba na okolité prostredie a prelínanie exteriéru s interiérom. Znamená to, že zužovanie problematiky
bývania len na byt, “strechu nad hlavou” - nevyhnutnú vybavenosť má za následok neudržateľné
riešenia, neudržateľné a nevhodné životné prostredie.

Návrhy a zásady územného plánovania, podľa MVR SR, definujú územné požiadavky - spoločné
zásady pre všetky typy bytovej zástavby nasledovne 7:

Projektováni staveb bytových a občanských (1979)
Kritériá pre tvorbu sídiel (Zibrínová, 1984), AŽ Projekt (2013). Vytvorenie podmienok pre stanovenie zásad a pravidiel územného plánovania. Návrh zásad a pravidiel územného plánovania 3. a 4. etapa. MDVRR SR.
6
7

15

Sociálno-psychologické požiadavky na tvorbu obytného prostredia predstavujú základné ľudské
potreby pri výbere miesta, ako stáleho alebo prechodného bydliska. Táto potreba sa preto odráža aj
v lokalizácii a charaktere zástavby miest. Medzi základné potreby patria:
• potreba bezpečia, intimity - publicity, individuality – kolektivity, komunikatívnosti - zrozumiteľnosti,
sociálnej príslušnosti, územnej príslušnosti
• vzťah individuálneho, kolektívneho a rodinného života,
• územná referencia - vzťah k územiu,
• sociálna referencia.
Esteticko-kompozičné požiadavky predstavujú predovšetkýmm estetické usporiadanie hmotných
prvkov priestorovej štruktúry, tvarové zvládnutie urbanistického priestoru, pričom ide o estetický
poriadok, estetický výraz, výrazovú diferenciáciu priestorovej štruktúry, priestorovú formu, siluetu
urbanistického komplexu .

Tieto kvalitatívne zásady dopĺňa aj metodický dokument Ministerstva dopravy a výstavby SR
“Štandardy minimálnej vybavenosti obcí” (2013)8 o kvantitatívne a kvalifikovateľné parametre. Azda
najdôležitejším a najviditeľnejším je počet obyvateľov na jeden byt/bytovú jednotku, keďže práve
priemerná obložnosť v MRK dosahuje až 7 obyvateľov/byt.

Na základe dlhodobo sledovaného ukazovateľa počtu obyvateľov na 1 trvale obývaný byt
možno pre potreby bývania odporúčať:
•

pre obce najväčších veľkostných kategórií (mestské štruktúry) uvažovať s obývanosťou bytov
s hodnotou v priemere 2,60 obyvateľa na 1 trvalo obývaný byt,

•

pre obce nižších a najnižšich veľkostných kategórií uvažovať s obývanosťou trvalo obývaných
bytov s hodnotou v priemere 3,10 obyvateľa na 1 trvalo obývaný byt, v ktorej sa premieta
vplyv väčšej domácnosti, resp. vyššej miery spolužitia domácností v jednom byte.

Skúsenosti s územnoplánovaciu dokumentáciu obcí a samospráv, v ktorých pôsobí nezisková
organizácia Projekt DOM.ov, sú však rôzne.

Nanajvýš sa toto územie vyfarbí na ružovo a označí sa ako „rómska osada“, ktorá má nároky na nové
bytové jednotky. Ak je vyčlenené nové územie na výstavbu, zväčša je opäť v segregovanej lokalite a
počíta s koncentráciou všetkých obyvateľov na jednom mieste. Chýba komplexný prístup revitalizácie
- rieši sa len nové bývanie, ale nie komplexná stratégia inklúzie, integrácie separovanej časti
mesta/obce do jej zvyšku9.

https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/vystavba-5/uzemne-planovanie/dokumenty-1
Smatanová, K. (2020): Východiská a zásady tvorby pre ohrozené skupiny: marginalizované rómske komunity.
Bratislava Fakulta architektúry a dizajnu, Slovenská technická univerzita.
8
9

16

Ďalší problém, ktorý vyvstáva pri komunikácii s obstarávateľmi alebo spracovateľmi UPD, je neznalosť
problematiky resp. neschopnosť reflektovania zásad 3D: destigmatizácie, desegregácie a
degetoizácie v priestorovo-funknčom usporiadaní územia. Často sú s tým spojené aj predsudky, ktoré
tieto profesie, štandardne sa nezaoberajúce problematikou MRK, vtláčajú do konkrétnych návrhov10.

Obr. 2. Územný plán obec Kojatice (2009). Marginalizovaná rómska koncentrácia a jej rozvoj
sú už v územnom pláne vnímané ako „s nižším štandardom“.

Dostupné
na:
http://www.uzemneplany.sk/upn/kojatice/uzemny-planobce/navrh/vykres/priestorove-usporiadanie-a-funkcne-vyuzitie-uzemia-s-vyznacenym-vpsnavrhom-dopravy

10

ibid.
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6. Analýza legislatívnych rámcov a metodických usmernení prípravy
infraštruktúry na bývanie v procesoch UPD
Vzhľadom na to, že územnoplánovacia dokumentácia je v podstate dohodou všetkých zúčastnených
strán, je potrebné zabezpečiť súlad všetkých záujmov v území nielen jednotlivými právnymi predpismi,
ale aj ďalšími nástrojmi - metodikami, pravidlami, ktoré sú stanovené na základe skúseností,
vedeckých prístupov a výskumných prác. Z tohto dôvodu je práve snaha vložiť do
územnoplánovacieho procesu určité zásady a pravidlá.

TEORETICKÝ RÁMEC

FILOZOFIA

VEDA

METÓDA

PRAX

APLIKAČNÝ RÁMEC

Obr. 3. Poloha zásad a pravidiel v systematike urbanizmu a územného plánovania (podľa AŽ Projekt
(2013). Vytvorenie podmienok pre stanovenie zásad a pravidiel územného plánovania. Návrh zásada
pravidiel územného plánovania 3. a 4. etapa. MDVRR SR).

Prípravu a nástroje územnoplánovacej dokumentácie koordinuje a riadi Ministerstvo dopravy a
výstavby Slovenskej republiky. V praxi, najmä v minulosti, odborné informácie v tejto téme kumuloval
aj Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity, ktorý má povinnosť koordinovať politiky v
prierezových oblastiach s cieľom vytvárať integračné opatrenia pre MRK.

Podrobné zmapovanie súčasného stavu v legislatíve a metodického a metodických usmernený
poskytuje tabuľka č. 4. Tá zobrazuje súbor všetkých aktuálne platných legislatívnych a metodických
usmernení, ktoré sú do určitej miery záväzné v tejto problematike.
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Ministerstvo dopravy a výstavby SR

TYP

DOKUMENT

ZAMERANIE

Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku

koordinácia a výkon

Zákon č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných
inžinieroch v znení neskorších predpisov

koordinácia a výkon

Zákon č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie

koordinácia a výkon

Vyhláška MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
stavebného zákona

koordinácia a výkon

Vyhláška MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa upravujú podrobnosti o všeobecných
technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách
na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie

obsahové usmernenie

Vyhláška MŽP SR č. 436/2000 Z. z., ktorou sa upravujú podrobnosti o obsahu žiadosti o overenie odbornej spôsobilosti na obstarávanie ÚPP a ÚPD obcí a o spôsobe overenia odbornej spôsobilosti v znení vyhlášky č. 600/2002 Z. z

koordinácia a výkon

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 55/2001 Z. z. o
územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii

koordinácia a výkon

Vyhláška ÚVO č. 158/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o druhoch súťaží návrhov v oblasti architektúry, územného plánovania a stavebného inžinierstva,
o obsahu súťažných podmienok a o činnosti poroty

koordinácia a výkon

Štandardy minimálnej vybavenosti obcí

obsahové usmernenie

Metodické usmernenie pri uplatňovaní zásad a regulatívov v záväznej časti UPD
obce

koordinácia a výkon

Spresnenie metodického usmernenie k úlohám odborne spôsobilých osôb č.
10887/2015/B630-SV/32916 zo dňa 02. 06. 2015 pre orgány územného plánovania
na základe problémov z aplikačnej praxe

koordinácia a výkon

Metodické usmernenie k verejnému prerokovaniu konceptu územnoplánovacej dokumentácie počas pandémie ochorenia COVID-19

koordinácia a výkon

Doplnenie Metodického usmernenia k obstarávaniu zmien a doplnkov územnoplánovacej dokumentácie č. 09195/2020/SV/64115 zo dňa 17.08.2020 o výklad pojmu
interaktívny a kauzálny vplyv

požiadavky na výstavbu

Metodické usmernenie k obstarávaniu zmien a doplnkov územnoplánovacej dokumentácie - Úprava textu

koordinácia a výkon

Metodické usmernenie k obstarávaniu zmien a doplnkov územnoplánovacej dokumentácie

koordinácia a výkon

Informácie o bezpečnej vzdialenosti hranice budúcej skládky odpadov od obytných
zón alebo rekreačných oblastí

obsahové usmernenie

Metodické usmernenie k zadaniu územnoplánovecej dokumentácie obce

koordinácia a výkon

Metodické usmernenie k variantnému riešeniu konceptu územnoplánovacej dokumentácie

koordinácia a výkon

Metodického usmernenia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR –
Výkladové stanovisko k platnosti vydaných súhlasov podľa ustanovení §13-15 zákona č.220/2004 Z.Z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy

koordinácia a výkon

Metodické usmernenie k označovaniu zmien a doplnkov územnoplánovacej dokumentácie

koordinácia a výkon
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TYP

DOKUMENT

Usmernenie orgánov územného plánovania vo väzbe na § 29 zákona č. 49/2002 Z.
z. o ochrane pamiatkového fondu

ZAMERANIE

obsahové usmernenie

Metodické usmernenie k obstarávaniu územného plánu zóny

koordinácia a výkon

Metodické usmernenie k príprave novej územnoplánovacej dokumentácie v prípade
existencie schválenej územnoplánovacej dokumentácie

koordinácia a výkon

Metodické usmernenie vo vzťahu na preskúmanie platnosti územnoplánovacej dokumentácie

koordinácia a výkon

Metodické usmernenie k postupu podľa § 6 ods. 8 písm. d) zákona č. 226/2011 Z.z.
o poskytovaní dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí

koordinácia a výkon

Metodické usmernenie k úlohám odborne spôsobilých osôb podľa § 2a stavebného
zákona

koordinácia a výkon

Metodické usmernenie k posudzovaniu návrhu zmien a doplnkov územného plánu
obce podľa § 25 stavebného zákona

koordinácia a výkon

Metodické usmernenie podľa § 17 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku

koordinácia a výkon

Metodické usmernenie MDVRR SR o spracovateľoch územnoplánovacej dokumentácie a územnoplánovacích podkladov

koordinácia a výkon

Metodické usmernenie MŽP SR a MDVRR SR k problematike posudzovania ÚPD
ako strategického dokumentu podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov
na ŽP a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

koordinácia a výkon

Metodické usmernenie vo veci umiestnenia a povoľovania fotovoltaických elektrární

obsahové usmernenie

Oznámenie k Metodickému usmerneniu obstarávania a spracovania územného
plánu obce

koordinácia a výkon

Metodické usmernenie vo veci postupu pri obstarávaní zmien a doplnkov ÚPD č.
00605/2013/B630-SV/77730

koordinácia a výkon

Metodické usmernenie MDVRR SR odboru územného plánovania k zabezpečeniu
plnenia uznesenia vlády SR č.148/2014 z 26.3.2014 k Stratégii adaptácie SR na
nepriaznivé dôsledky zmeny klímy

obsahové usmernenie

Metodické usmernenie vo veci vyhodnocovania pripomienok k návrhu ÚPD podľa §
22 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku

koordinácia a výkon

Metodické usmernenie podľa § 17 ods.3 stavebného zákona

koordinácia a výkon

Stanovisko Ministerstva pôdohospodárstva SR k umiestňovaniu veterných parkov
na území SR

obsahové usmernenie

Stanovisko Úradu verejného zdravotníctva SR k určeniu ochranného pásma hospodárskych dvorov a čističiek odpadových vôd

obsahové usmernenie

Stanovisko Úradu geodézie, kartografie a katastra SR k ustanoveniu listu vlastníctva za verejnú listinu
Metodika tvorby programov PHRSR 2020 (verzia: 1.0.3)
Príloha 1 – Vstupná správa pre spracovanie/aktualizáciu strategického dokumentu
PHRSR

koordinácia a výkon
obsahové usmernenie
koordinácia a výkon
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TYP

DOKUMENT

Príloha 2 – Šablóna pre metodiku

ZAMERANIE

koordinácia a výkon

Príloha 3 – Ukazovatele

obsahové usmernenie

Príloha 4 – Metodický rámec pre prípravu IUS

obsahové usmernenie

Príloha 5 – Integrované územné investície

obsahové usmernenie

Príloha 6 – Smart udržateľný rozvoj

obsahové usmernenie

Príloha 7 – Bezpečnosť ako integrálna súčasť PHRSR

obsahové usmernenie

Príloha 8 – Problematika energetiky v PHRSR

obsahové usmernenie

Tabuľka 4. Legislatíva a metodické usmernenia k problematike prípravy územia na bývanie: územné
plánovanie a problematika bývania.

V súčasnosti je platných spolu 30 metodických usmernení k spracovaniu územnoplánovacej
dokumentácie, koordinovaných Ministerstvom dopravy a výstavby SR. Z nich je len 7 venovaných
usmerneniam a návodom, spresnením požiadaviek a zásad pri tvorbe v špecifických oblastiach. Tieto
oblasti zahŕňajú tvorbu v kontexte pamiatkových objektov a pamiatkovej obnovy, zohľadňuje opatrenia
adaptácie zmeny klímy, energetické stavby. Ani jeden dokument sa nevenuje, ani okrajovo
nespomína, kontext tvorby, resp. požiadavky a zásady, pri riešení marginalizovaných rómskych lokalít.
Zvyšné dokumenty sa venujú interpretácii zákonov a vyjasneniu procesov a manažmentu,
schvaľovacích procesov, a pod., pri prijímaní a tvorbe územnoplánovacej dokumentácie per se. Táto
situácia jednak naznačuje potrebu aktualizovať stavebný zákon, ktorý je v procesoch nejasný a preto
vyžaduje množstvo doplnkových usmernení, na druhej strane však poukazuje na absenciu vnímania
rozsahu problému MRK na Slovensku.
Usmernenia k príprave socioekonomických strategických dokumentov (PRO, PHSR) v kompetencii
MIRRI sú už viac zamerané práve na vysvetlenie obsahových zásadu jednotlivých oblastiach. Avšak
ani tie stále neriešia a nezahŕňajú pomôcku na to ako integrovať opatrenia bývania MRK do
komplexnej stratégie socio-ekonomického a hospodárskeho rozvoja obce.
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7.

Odporúčania a záver

Kvalitne spracovaný a schválený územný plán, resp. iná forma územnoplánovacej dokumentácie, je
nevyhnutným predpokladom kontinuity a integrity opatrení prípravy bývania a zlepšovania životných
podmienok MRK na úrovni samosprávy.

V praxi je však tento dokument vnímaní len ako nevyhnutná formalita. Takmer 55% obci s MRK pod
2 000 obyvateľov dokonca tento dokument nemá vôbec spracovaný. Dôvodov môže byť viacero.
Avšak ani schválený územný plán ešte nezaručuje, že daná obec realizuje alebo plánuje realizovať
opatrenia prípravy bývania a zlepšovanie životných podmienok MRK.
Vo veľa existujúcich územných plánoch sú územia z marginalizovanými komunitami vnímané vo
svojom statuse, územné plány neriešia odstraňovanie priestorovej segregácie ani zvyšovanie
priestorového štandardu, ktorý vyplýva zo zabezpečenia adekvátnych priestorových nárokov. Napriek
náročnosti tejto témy, ako na politickú vôľu, financie, tak aj na odbornosť v oblasti územného
plánovania, v súčasnej dobe neexistujú žiadne metodické pokyny ani usmernenia pre spracovateľov
územnoplánovacej dokumentácie, ani pre jej obstarávateľov.
Dá sa predpokladať, že práve metodické usmernenia, resp. legislatívne určenia, ktoré by zdôrazňovali
nevyhnutnosť riešenia bývania MRK a súčasne poskytovali spracovateľom a obstarávateľom
dostatočne obsiahle pokyny a návody ako k situácii pristupovať, by v konečnom dôsledku priniesli
zvyšovanie životných podmienok a komplexného rozvoja nielen rómskych častí, ale slovenských miest
a obcí celkovo.
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