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Úvod
tak je problematické zabezpečenie vôbec
Vysporiadané pozemky sú základ akejkoľvek

základnej technickej infraštruktúry – ide o

„tvrdej“ intervencie – intervencie zameranej

často záplavové územia, územia po banskej

na výstavbu – v marginalizovaných komu-

činnosti s hrozbou zosuvu pôdy, či územia na

nitách. Sú predpokladom zvyšovania životnej

odľahlých kopcoch. Pri osídľovaní týchto

úrovne a nevyhnutným východiskom riešenia

lokalít však tiež nezavážilo individuálne do-

katastrofálnych životných podmienok, v

brovoľné rozhodnutie. Príkazy a podmienky

ktorých sa aj v 21. storočí stále niektoré

možností trvalého usídlenia Rómov boli vlád-

rómske komunity na Slovensku nachádzajú.

nymi nariadeniami diktované už od konca 18.

V prvom rade je dôležité poznamenať, že

storočia (na našom území v ešte v 50-tych

nevysporiadaný stav pozemkov pod róm-

rokoch minulého storočia). Tieto nariadenia

skymi lokalitami nie je výsledkom „nelegál-

jasne stanovovali, kde a za akých podmienok

neho“ správania príslušníkov týchto komunít.

sa Rómovia usadiť mohli – definovali naj-

Často je to práve naopak – v súčasnosti tak-

menšiu možnú vzdialenosť usídlenia sa

mer celoplošná, ťažko riešiteľná situácia

rómskej rodiny od obce (2 km) a čo najväčšiu

vznikla ako výsledok nárazovo, v 50-tych a

vzdialenosť od hlavných ciest tak, aby Ró-

60-tych rokoch minulého storočia po spraco-

movia neboli z hlavných ciest viditeľní.

vaní právnej úpravy pozemkového vlastníctva

V súčasnosti máme v rukách ďalšiu príleži-

a následne počas búrlivých reštitúcií 90-tych

tosť, ako sa s nesprávnymi rozhodnutiami a

rokov.

krokmi minulých režimov môžeme vyspori-

Na jednej strane sa do týchto lokalít vracali

adať. Štrukturálne fondy Európskej únie,

Rómovia, ktorí boli počas režimu presídlení

štátny rozpočet či vlastné zdroje obcí možno

do miest a do Českej republiky. Súčasne, na

cielene mieriť tak, aby opatrenia na zlepšo-

strane druhej, obyvatelia nemali veľakrát

vanie životných podmienok rómskych ko-

dostatok právnych informácií o procesoch

munít prispeli aj k integrácii, a tak mali poz-

reštitúcie – nevedeli kam, kedy a ako sa prih-

itívny dopad na celú obec.

lásiť k pôde, ktorú obývali a obhospodarovali

Lepšie verejné politiky pre bývanie marginal-

desiatky rokov, a tak sa tieto pozemky ocitli v

izovaných rómskych komunít. Tento projekt

rukách (často) úplne cudzích ľudí, či v lepšom

je podporený z Európskeho sociálneho fon-

prípade, v správe miestnych urbárov či

du.

Slovenského pozemkového fondu.

Vychádza najmä zo skúseností neziskovej or-

Pri hľadaní riešenia na prípravu infraštruktúry

ganizácie Projekt Dom.ov, ktorá je už od roku

stojí za zmienku aj charakter týchto lokalít.

2016 aktívna vo viacerých regiónoch Sloven-

Väčšina marginalizovaných rómskych komunít

ska pri poskytovaní asistencie obciam a indi-

sa nachádza na okrajoch obcí, často v územi-

viduálnym rodinám pri svojpomocnej výs-

ach, ktoré nie sú na bývanie úplne vhodné, a

tavbe domov do osobného vlastníctva.
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Obr. 1. Mapa marginalizovaných rómskych komunít podľa Atlasu 2019, úroveň vysporiadania pozemkov.

Obr. 2. Mapa marginalizovaných rómskych komunít podľa Atlasu 2019, podiel prístupnosti lokalít k napojeniu na
kanalizáciu - porovnanie MRK a nerómska časť. Červeným vyznačené obce, ktorých je dostupnosť len v
nerómskej časti.

7

1. Rozsah a kontexty problému
Príprava území pre výstavbu zahŕňa dva nut-

Tieto dve situácie sú totiž úplne odlišné a

né kroky: po prvé je to vysporiadanie

vyžadujú tak rozdielny prístup. Na Slovensku

pozemkov, po druhé ide o zabezpečenie zák-

existuje veľký počet obcí, v ktorých aj v

ladnej technickej infraštruktúry. Následne

súčasnosti komplexne chýba napojenie na

môže pokračovať parcelizácia pozemkov –

vodovod či na kanalizáciu.

podľa zámeru výstavby v danej lokalite, či už
s cieľom výstavby individuálnych rodinných
domov, alebo ponechanie sceleného
pozemku s cieľom výstavby bytových domov.
Úroveň vysporiadania pozemkov a prístup k
základnej infraštruktúre sú jedny z hlavných
markerov sociálnej deprivácie marginalizovaných rómskych komunít na Slovensku. Pri
infraštruktúre ide o základné príslušenstvá
ako pitná voda, kanalizácia, elektrina či kúrenie. Bez vyriešenia majetkovo-právnych vzťahov je však zlepšenie tejto situácie nemožné,

1.1. Úroveň vysporiadania
pozemkov
V legálnych obydliach, či už v bytovkách (28
%) alebo v skolaudovaných rodinných
domoch (38 %) bývajú viac ako dve tretiny
všetkých obyvateľov marginalizovaných
rómskych komunít. Tretina ľudí v týchto lokalitách však stále býva v nelegálnych obydliach. Je to dané kombináciou murovaných,

a preto oba tieto kroky idú ruka v ruke.

ale neskolaudovaných domov (najčastejšie

Hlavným zdrojom údajov pre analýzu existu-

menej formálnych foriem bývania, ako sú

júcej situácie je Atlas rómskych komunít 2019
(Ravasz et al. 2020), ktorý – nadväzujúc na
predchádzajúce „atlasy“ z rokov 2004 a 2013

na nelegálnych pozemkoch – 17 %) a iných,
chatrče (13 %), drevené domy (2 %), unimobunky (2 %) a rôzne iné formy bývania (maringotky atď. – 1 %).

– mapuje aktuálnu situáciu v rómskych komunitách na Slovensku.
Okrem prístupu komunít k infraštruktúre je
pri analýze dôležité uvažovať o kontexte – t.
j., či sa komunita nachádza v obci, ktorá
sama nemá prístup k týmto službám, alebo je
to situácia, v ktorej v obci nerómska majorita
spravidla má prístup k infraštruktúre, iba
rómske komunity nie.
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1.2. Pitná voda
Atlas 2019 (Rvasz et.al., 2020) sleduje
niekoľko údajov ohľadom pitnej vody: dostupnosť vodovodu, reálne využitie vodovodu,
využívanie vlastnej individuálnej studne,
prístup iba k verejnej studni a napokon neštandardný prístup k pitnej vode.

Na Slovensku evidujeme 298 takých róm-

Prevažne neštandardný zdroj využívajú v 23

skych koncentrácií, v ktorých nemá dostupný

lokalitách.

vodovod aspoň 50 % obyvateľov. V týchto

Atlas 2019 hovorí aj o rozdieloch v dostup-

lokalitách žije 76 000 ľudí. Ide prevažne o

nosti vodovodu a reálnej pripojenosti k

lokality v troch krajoch: Banskobystrický (96

vodovodu. Rozdiel medzi týmito dvoma úda-

lokalít), Košický (92) a Prešovský (74).

jmi môže indikovať celú sériu lokálnych prob-

Ľudia v týchto lokalitách vodovod najčaste-

lémov s využiteľnosťou vodovodu, ako

jšie nahrádzajú vlastnými studňami (178

napríklad chýbajúce prípojky či nevyriešené

lokalít) alebo verejnými studňami, kohútikmi

majetkové pomery.

(94 lokalít). Prevažne neštandardný zdroj pit-

Lokalít, v ktorých je reálne využitie vodovodu

nej vody je evidovaný v 36 lokalitách1. V

o viac ako 30 percentuálnych bodov nižšie

takýchto osídleniach žije vyše 9 000 ľudí.

ako nominálna dostupnosť, je 241. Najvýraznejšie zastúpenie medzi týmito lokali-

Existuje však až 161 takých lokalít, v ktorých

tami majú Košický kraj (72), Prešovský kraj

síce rómska komunita nemá dostatočný

(64) a Banskobystrický kraj (55).

prístup k pitnej vode, no majorita na tom tiež
nie je výrazne lepšie2. V týchto lokalitách žije
vyše 28 000 ľudí. Mení sa regionálne zloženie
lokalít: vyskočí Košický kraj (63), a až potom
nasledujú Prešovský (27) a Banskobystrický
(24).
Poukazuje to na dôležitý fakt: veľká časť róms k y c h k o m u n í t P r e š o v s k é h o a B a nskobystrického kraja bez dostatočného prístupu k pitnej vode žije v obciach, v ktorých
ani majorita nemá plnú dostupnosť vody. V
takýchto lokalitách je potom investícia do
vodovodu iba pre rómsku komunitu takmer nepriechodná.
V týchto lokalitách ľudia vodovod najčastejšie nahrádzajú vlastnými studňami (66
lokalít) alebo verejnou studňou (53 lokalít).

1.3. Kanalizácia
Atlas 2019 ponúka podobný rozsah údajov aj
v prípade čistenia odpadovej vody a kanalizácie: dostupnosť kanalizácie, reálne využitie
kanalizácie, využívanie žumpy, využívanie
domácej čistiarne, alebo žiadne čistenie
odpadovej vody. V tomto prípade je ešte
dôležitejšie, aby sme dáta interpretovali opatrne, keďže celkové pokrytie kanalizáciou na
Slovensku je nižšie ako pokrytie vodou, t. j.
dá sa očakávať veľa prípadov, keď rómska
komunita je bez kanalizácie v obci, v ktorej
kanalizácia tiež nie je.
Celkový počet lokalít z Atlasu 2019 bez dostupnosti kanalizácie je 796. Je to výrazný
podiel lokalít z celkového počtu 1232 evidovaných koncentrácií, 64 %. V týchto

V niektorých prípadoch vidíme rozdelenie presne 50 – 50 medzi dvoma typmi zdrojov; takéto lokality sú zarátané
do oboch kategórií, a preto je súčet jednotlivých kategórií vyšší ako počet lokalít.
1

Prípadov, kedy má rómska komunita o vyše 50 percentuálnych bodov menšiu dostupnosť k vode ako majorita, je
137.
2
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lokalitách žije až 185 000 ľudí. Najčastejšie tu

bodov, je 159. Najvýraznejšie zastúpenie tu

vidíme lokality z Banskobystrického (227) a

majú obce Prešovského (48) a Košického kra-

Košického (226) kraja, s odstupom potom

ja (44), pričom na tretie miesto sa dostal Ni-

nasleduje Prešovský kraj (163).

triansky kraj (33). Opäť, tento rozdiel naznačuje, že na lokálnej úrovni existujú prob-

Počet obcí, v ktorých je rozdiel v dostupnosti

lémy spojené napríklad s finančnými náklad-

kanalizácie medzi majoritným obyvateľstvo a

mi na pripojenie sa na verejnú kanalizačnú

miestnou marginalizovanou rómskou komu-

sieť, jej funkčnosť, nevyriešené majetkové

nitou výrazný3, je 165. Inými slovami, drvivá

pomery.

väčšina tých rómskych komunít, ktoré nemajú
dostatočný prístup ku kanalizácii, je lokalizovaná v takých obciach, ktoré majú problém s
kanalizáciou celkovo.

1.4. Elektrina, plyn a
vykurovanie

Teritoriálne rozdelenie týchto lokalít kopíruje

Atlas 2019 indikuje, že až 80% rómskych

prípad pitnej vody: na čelo vyskočí Košický
kraj s 58 lokalitami, nasledujú Banskobystrický (42) a Prešovský kraj (38). Dá sa
to interpretovať tak, že kým v Banskobystrickom kraji veľ ká časť deprivácie
základnej infraštruktúry je zdieľaná medzi
lokálnou majoritou a rómskymi komunitami, v Košickom kraji sú oveľa častejšie
viditeľné priepastné rozdiely medzi Rómami a Nerómami v rámci obce.
V týchto lokalitách ľudia najčastejšie
nahrádzajú kanalizáciu žumpami (52 lokalít), v
dvoch prípadoch domovými čistiarňami. V
120 lokalitách minimálne polovica obyvateľstva nemá štandardné riešenia na čiste-

koncentrácii kúri tuhým palivom, zatiaľ čo len
17% ostatných obyvateľov obcí s prítomnosťou rómskych komunít používa tuhé palivo na kúrenie. Dôvod používania tuhého
paliva na vykurovanie v obciach Slovenska
všeobecne je čiastočne spôsobené neúplnou
plynofikáciou celkovo. Inými slovami, nie
všetky obce na Slovensku majú možnosť sa
napojiť na plyn. Avšak tak obrovský rozdiel sa
nedá vysvetliť len týmto dôvodom. Reálnym
dôvodov je eneregetická chudoba rodín v
MRK.
Problém s dostupnosťou sietí elektrickej energie je v dnešnej dobe našťastie skôr už

nie odpadovej vody.

výnimočný. Problémom je však platenie za

Atlas aj v tomto prípade hovorí o rozdieloch

jú skúsenosť a vedomosť o hospodárení s

medzi teoretickou dostupnosťou kanalizácie
a jej reálnym využitím. Lokalít, v ktorých je
rozdiel medzi dostupnosťou a reálnym
využitím kanalizácie vyše 30 percentuálnych
3

Viac ako 50 percentuálnych bodov.
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odber jednotlivých domácností, ktoré nemaelektrickou energiou, a najmä v zimných
mesiacoh sa tak rýchlo dostávajú do stavu
neplatičstva a bývajú odpojené.

1.5. Environmentálne riziká
Geografické umiestnenie existujúcich marginalizovaných rómskych koncentrácií reflektuje historický vývoj a súdobé spoločenské a
ekonomické záujmy. Výsledkom tohoto procesu je lokalizácia osídlení na topograficky
špecifických miestach (dôsledok toho, že na
bežne obývané priestory Rómovia nemali
umožnený prístup).
Ide o lokality, ktoré sú na trvalé bývanie
nevhodné, ako napríklad:
•

záplavové oblasti riek,

•

osídlenia na úpätí alebo pod úpätím
vyvýšeného terénu,

•

osídlenia lokalizované na znehodnotených pôdach v banských lokalitách,
na haldách po ťažbe rudy,

•

osídlenia v blízkosti odkalísk.

Nevyhnutným dôsledkom takéhoto lokalizovania sú environmentálne hrozby – časté sú
zosuvy pôdy, ktoré ohrozujú celé osídlenia
najmä po zimnom topení snehov, či pri
nečakaných povodniach. Osobitý problém
predstavujú environmentálne znehodnotené
územia, keďže tieto okrem priameho, aktuálneho ohrozenia negatívne vplývajú na obyvateľov i dlhodobo (chronický výskyt
ochorení v územiach po ťažbe a pod.). Preto
akékoľvek riešenie vysporiadania pozemkov
či prípravy infraštruktúry v takýchto lokalitách
musí zahŕňať najmä projekty ochrany pred
environmentálnymi hrozbami či ich elimináciu.
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2. Plánovanie

hľadanie finančných zdrojov a časový har-

Vysporiadanie pozemkov, zmeny a doplnky

monogram.

územných plánov či príprava technickej in-

Skúsenosť ukazuje, že je vhodné si tento plán

fraštruktúry do lokalít určených na novú výs-

prediskutovať so všetkými partnermi a zain-

tavbu či rekonštrukciu a revitalizáciu časti

teresovanými stranami a optimálne i schváliť

marginalizovaných lokalít často prekračujú

obecným/mestským zastupiteľstvom. Takto

jedno volebné obdobie starostu a primátora,

pripravený plán – stratégia – má potom po-

obecného zastupiteľstva.

tenciál byť realizovaný i v situácií, kedy dôjde

Z hľadiska úspešnosti a udržateľnosti je aj

k zmene vo vedení obce či k zmene aktuál-

preto dôležité už od prvých krokov do pro-

nych preferencií. Obyvatelia tak súčasne

cesu nastavovania systému zapojiť čo najviac

dostanú prehľad o jednotlivých krokoch a ich

partnerov: prevádzkovateľov sociálnych

reálnom možnom vykonaní v čase a finančnej

služieb, miestnych škôl či iných vzdelávacích

záťaži ako pre obec, tak i pre potenciálnych

inštitúcií, cirkev. Ďalej je dôležité do

investorov či individuálnych vlastníkov

prípravy, ale i do samotnej realizácie, zapojiť

nehnuteľností.

aj ostatných aktérov na úrovni obce – súčas-

Nastavovanie časového rámca jednotlivých

ných obyvateľov, združenia a inštitúcie

krokov je dôležité i z hľadiska identifikovania

pracujúce s komunitou, ale aj iné štátne a

potenciálnych finančných zdrojov na jeho

verejné inštitúcie.

jednotlivé kroky (napríklad súlad s harmono-

Je dôležité nastaviť si ciele a priority, aby

gramom výziev operačných programov EÚ

bolo možné vyhnúť sa roztriešteniu aktivít,

zdrojov a pod.).

ktoré budú stáť veľa sily a energie, avšak vo
výsledku neprinesú želaný efekt.

2.1. Plánovanie celého procesu
Ako prvý krok je preto dôležité si proces vysporiadania pozemkov a prípravy územia
dôsledne naplánovať. V rámci plánovania je
kľúčové pomenovať všetky potrebné kroky a
aktivity. K jednotlivým krokom následne identifikovať kľúčových partnerov, prípadne
odborníkov, profesionálov, ktorí majú problematiku v kompetencii. Ďalej nasleduje
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2.2. Prieskum, zmapovanie
súčasných potrieb a
prekážok
Prvým a absolútne nevyhnutným krokom pre
nastavenie akéhokoľvek riešenia je zmapovanie súčasného stavu. Cieľom zmapovania
súčasného stavu je zamerať sa na identifikáciu potrieb cieľovej skupiny a na identifikáciu
prekážok, ktoré obyvateľom v existujúcej
situácii bránia v napĺňaní týchto potrieb.
Pomôckou pri zbieraní potrebných informácií
môže byť analýza nasledovných oblastí.

Jednotlivé kroky

Aktéri

3 mesiace

obec, obyvatelia územia

1

Prieskumy – identifikácia potrieb a limitov

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 mesiacov
(súbežne)

5

Vysporiadanie pozemkov

3 – 18 mesiacov

právnik, geodet, obec

5.1

Lokalizácia dotknutého územia: intravilán/
extravilán

5.2

Identifikácia vlastníckych vzťahov

5.3

Analýza veľkosti osídlenia

5.4

Nastavenie právnych úkonov

právnik

5.5

Jednoduché pozemkové úpravy

právnik

5.6

Zapojenie geodeta a architekta

obec, geodet, architekt

6

Špecifikácia konkrétnych riešení

7

Technická infraštruktúra

7.1

Príprava projektovej dokumentácie

7.2

Identifikácia finančných zdrojov

7.3

Implementácia riešení

8

Monitorovanie a vyhodnocovanie opatrení

Tab. 1: Kroky prípravy územia na bývanie.
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Časový rozsah

obec, geodet

právnik
obec, geodet

3 mesiace

obec, obyvatelia územia, aktívne
organizácie

3 – 18 mesiacov

obec, projektant, finančné nástroje

6 mesiacov

projektant
obec

6 – 12 mesiacov

obec, zapojená organizácia
obec, obyvatelia, zapojené organizácie

Oblasť širších vzťahov

Oblasť právneho a regulačného rámca

• Charakter územia: mestská/vidiecka lokali-

územného plánu

ta.
• Miera hrozby environmentálneho rizika.
• Miera priestorovej segregácie a možnosti
jej eliminácie.
• Dostupnosť do zvyšku sídla, k službám,

• Existuje územný plán pre danú lokalitu?
• Limity a nastavenie aktuálne platného
územného plánu.
• Limity vyplývajúce z existencie CHKO, vedení.

občianskej vybavenosti, zdravotníckej
starostlivosti, základným a stredným

Oblasť bytového fondu

školám, pracovným príležitostiam.

• Počet obydlí a ich typ (murovaný dom,

• Dostupnosť do zvyšku sídla: MHD,
železničné napojenie, existujúca prístupová
komunikácia.

drevený, chatrč, bytové jednotky v bytovom dome).
• Stavebnotechnický stav týchto obydlí.
• Zaľudnenosť obydlí (počet ľudí a generácií

Oblasť situácie s dostupnosťou základnej infraštruktúry
• V akom kapacitnom a stavebno-technick-

rodín bývajúcich v jednej bytovej jednotke).
• Predstavy o riešení vlastnej bytovej situácie
jednotlivých rodín.

om stave je existujúca infraštruktúra? Aké
má limity z hľadiska potenciálneho

Oblasť možností miery zapojenia komunity

budúceho rozvoja a zvyšovania kapacity

• Koľko osôb v súčasnosti tvorí domácnosť,

odberov?
• Sú dostupné všetky potrebné siete? Ak
niektorá chýba, aké sú možnosti na riešenie?

koľko z nich je prihlásených na pobyt v
danej obci.
• Aký má domácnosť mesačný príjem a z
akej činnosti.

• Aké funkcie a základná občianska vy-

• Zdravotný stav, ktorý môže limitovať

bavenosť sú dostupné? Čo chýba a je

príjmy domácnosti alebo možnosť na svo-

možné doplniť?

jpomocné zapájanie sa do aktivít.

Oblasť situácie s pozemkami
• Sú existujúce stavby legálne? Sú obyvatelia
vlastníci objektov? Kto je vlastníkom
pozemkov pod verejnými priestranstvami?
• Umožňujú existujúce majetkovo-právne
vzťahy vedenie technickej infraštruktúry?
• Existujú v dobrej dostupnosti vhodné
pozemky na novú výstavbu? Kto je ich
vlastníkom?
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2.3. Definícia cieľov a
stanovenie priorít
Marginalizované lokality často trpia celým
radom problémov, ktoré vzhľadom na
obmedzené finančné aj ľudské zdroje nie je
vždy možné riešiť „naraz, všetky a ihneď“. Pri
príprave územia je však potrebné myslieť na

komplexnú budúcnosť a dlhodobé plány
následne „rozkúskovať“ do menších krokov.
Dlhodobý zámer s územím je dôležitý najmä
pri plánovaní prípravy územia z hľadiska
zabezpečenia základnej technickej infraštruktúry. Keďže tá je najčastejšie vedená
podzemnou cestou, musí byť uložená prvá, a
tak ju nie je možné jednoducho dopĺňať alebo rozširovať kedykoľvek je potrebné. Kapacita územia z hľadiska jeho budúceho
rozvoja je preto kľúčovým parametrom pri
tvorení tých najbližších krokov.
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Ako segregovaná je lokalita?

MIERA PRIESTOROVEJ
SEGREGÁCIE

Neprehĺbi nová výstavba existujúcu mieru
segregácie ?
Nezvýši sa výstavbou v danej lokalite v
budúcnosti riziko priestorovej segregácie?
Je lokalita na bezpečnom mieste? Nie je
ohrozená zosuvmi pôdy?

JE V ÚZEMÍ
NOVÁ VÝSTAVBA
MOŽNÁ ?

Nie je lokalita ohrozená záplavami? Ak

ENVIRONMENTÁLNE
RIZIKÁ

áno, aké amelioračné opatrenia je možné
realizovať?
Nenachádza sa lokalita na území po
banskej činnosti?
Nezasahujú územia chránené krajinné,
prírodné rezervácie ?

DOSTUPNOSŤ INFRAŠTRUKTÚRY

DOSTUPNOSŤ SLUŽIEB,
JE V ÚZEMÍ

NAPOJENIA

Ako je možné pracovať s existujúcimi
priestorovými bariérami, napr. potokom –
je možné zvýšiť počet premostení?
Ako je riešené územie dopravne napojené? Je dostupné pešou chôdzou? Je
dobre napojené aj na hromadnú dopravu?

NOVÁ VÝSTAVBA VLASTNÍCTVO

Aký je majetkovo-právny stav v území ?

VHODNÁ ?

Aké sú v území regulatívy a limity dané

PRÁVNY A REGULAČNÝ
RÁMEC

BYTOVÝ FOND

územným plánom (obce, VÚC, KURS)? Je
nutné tieto dokumenty aktualizovať?
Aký je stav existujúceho stavebného fondu v lokalite? Spĺňa nová lokalita potreby?

NA ČO PRI
Ako bude komunita zapojená? Čo si myslí

NOVEJ VÝSTAVBE NEZABUDNÚŤ ?

o zásahoch, plánovaní v danej lokalite?

ZAPOJENIE KOMUNITY

Bude si cieľová skupina schopná platiť za
služby, ktoré navrhované riešenie prináša?

Tab. 2. Základné otázky a vyhodnotenie adekvátnosti výberu územia.
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2.4. Zásady návrhu riešení
Návrh konkrétnych riešení musí vždy vychádzať z konkrétnych priorít, potrieb a
možností danej lokality. Marginalizované
rómske komunity sú veľmi rôznorodé.
Skúsenosti ukázali, že to, čo funguje v jednej
lokalite, v ďalšej fungovať vôbec nemusí.
Dokonca aj rovnaký typ potrieb môže mať
diametrálne odlišné príčiny, a preto si každý
návrh opatrení vyžaduje individuálne spracovanie.
Vysporiadanie pozemkov a príprava územia
má však niektoré základné charakteristiky. Pri
určovaní priorít a „rozkúskovaní“ dlhodobého zámeru na jednotlivé postupné
kroky je potrebné zvážiť aj mieru uskutočniteľnosti týchto krokov a možnosť synergie, integrácie – vzájomného spolupôsobenia medzi jednotlivými potrebami, resp.
ich riešeniami.

2.4.1. Integrovaný prístup
Integrovaný prístup znamená cielené spájanie aktivít z viacerých oblastí s cieľom synergizácie, t. j. spojenia a následného znásobenia ich individuálnych efektov. Spájanie
opatrení z viacerých oblastí integrácie MRK
vie zvýšiť efektivitu, účinnosť a udržateľnosť
opatrení na riešenie problémov.
Pri projektoch s cieľom zvýšenia integrácie
MRK ide najmä o spôsoby kombinácie
tvrdých (materiálnych) a mäkkých (poskytnutie služieb) opatrení. Pri príprave území to
znamená, že je možné „mäkkú aktivitu“ –
prípravu územia v zmysle získavania podpory
obyvateľov, komunikácie ich názoru –
pridružiť k procesu aktivity „tvrdej“. „Tvrdou“ intervenciou môže byť výstavba naprík-
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lad dočasného detského ihriska v riešenom
území alebo inej dočasnej stavby, ktorá môže
byť pozitívnym katalyzátorom dlhodobejších
procesov.

2.4.2. Dvojitá marginalizácia
Dvojitá marginalizácia (Radičová, Iveta 2001),
je špecifický priestorový fenomén najmä pre
marginalizované rómske komunity. Dvojitá
marginalizácia znamená, že okrem toho, že je
rómska komunita ohrozená sociálnym
vylúčením, fyzicky sa nachádza v územiach,
ktoré sú geograficky výrazne odrezané. Teda
dochádza k marginalizácii nielen samotnej
komunity, ale i celého regiónu, v ktorom sa
sídlo nachádza (menej rozvinutý región, najmenej rozvinutý okres). Tento fakt limituje
niektoré relatívne štandardné riešenia – nie je
možné spoliehať sa na široký výber a
možnosti viacerých funkcií či voľný ekonomický trh.
Je preto potrebné počítať s návrhom takých
riešení, ktoré sú trvalé (nedá sa očakávať, že
časť obyvateľov súčasného nevysporiadaného územia sa pri jeho legalizácii „nejako zariadi, nájde si nové bývanie“) a vyznačujú sa nenáročnosťou na údržbu a prevádzku zvolených technológií infraštruktúry.

2.4.3. „3D princíp“
Opatrenia Stratégie Slovenskej republiky pre
integráciu Rómov do roku 2020 a podmienky
čerpania finančných zdrojov Európskej Únie
zaväzujú vytvárať také projekty, ktoré smerujú
k zvýšeniu sociálneho začlenenia marginalizovaných rómskych komunít. Konečným
cieľom týchto opatrení má byť zníženie „vy-

lúčenia“ marginalizovaných komunít od os-

štitúcie, dopravné napojenia, nemocnica a

tatných skupín obyvateľstva.

pod.

Takéto začlenenie stojí na troch princípoch:

Zvýšenie segregácie naopak spôsobia také

ide o princípy desegregácie, degetoizácie a

riešenia, ktoré zvyšujú priestorové oddelenie

destigmatizácie (3D)4.

medzi skupinami, zamedzia miešaniu členov
týchto skupín a vzďaľujú príslušníkov

Princíp desegregácie

znevýhodnenej skupiny od dostupnosti

Segregácia znamená vylúčenie. V prostredí

služieb.

MRK ide o situáciu, kedy sa rómska komunita

Je potrebné postupovať senzitívne aj v prí-

nachádza na okraji alebo kompletne mimo

padoch, ak sa v obci alebo meste nachádza

majoritnej obce. Teda je z priestoru obce

hneď niekoľko segregovaných lokalít. „Spá-

vylúčená. Segregáciu je možné chápať aj v

janie“ obyvateľov týchto lokalít môže, ale

rovine sociálnej. Nastáva vtedy, kedy je

vôbec nemusí byť úspešné – vytváranie

určitej skupine obyvateľov nedovolené par-

nových, etnicky rómskych štvrtí namiesto

ticipovať na živote majoritnej skupiny.

rozptylu zvyšuje segregáciu a nepomáha pri

Marginalizované rómske komunity sú charak-

integrácii týchto komunít.

teristické ako fyzickou, tak aj sociálnou formou vylúčenia.

Princíp destigmatizácie

Základom akéhokoľvek riešenia je preto

S t i g m a t i zác i a z n a m e ná s p o l oče n s ké

odstraňovanie, resp. znižovanie segregácie –

zhanobenie osoby alebo skupiny na základe

desegregácia. Desegregácia značí teda pro-

reálnych alebo domnievaných foriem sprá-

ces, ktorého výsledkom je zmiernenie alebo

vania. Je to negatívne označenie, nálepka.

ukončenie priestorového oddelenia prís-

Azda najčastejšiu zo stigiem z rómskych ko-

lušníkov rómskych komunít od nerómskej

munít predstavuje oblasť bývania. Časté sú

populácie.

stigmy – stereotypy o tom, že si „Rómovia
vybývajú nové byty“ či „Rómovia dostávajú

Z hľadiska plánovania a výstavby ako takej je

byty zadarmo“.

desegregácia asi najvýraznejší prvok – a to
najmä segregácia fyzická (t. j. priestorové

Destigmatizácia preto má za cieľ dosiahnutie

odčlenenie, oddialenie). To znamená, že v

zmeny vo vnímaní príslušníkov marginalizo-

rámci stavebných zásahov je žiaduce, aby

vanej skupiny príslušníkmi majority. Ide naj-

tieto viedli aj k zmenšovaniu vzdialenosti

mä o intervencie, ktoré znižujú rozdiely

medzi existujúcou marginalizovanou komuni-

medzi skupinami obyvateľstva.

tou a hlavnou časťou obce/mesta, kde je

Opatrenia odstraňujúce stigmatizáciu mar-

prevládajúca nerómska časť obyvateľstva a

ginalizovaných rómskych komunít by mali byť

kde sú koncentrované služby občianskej vy-

preto v dvoch úrovniach.

bavenosti – pošta, obchody, vzdelávacie in4

Viac o týchto pojmoch je možné nájsť v publikácii Metodický výklad 3D princípu (USVRK, 2018)
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V prvom rade, aktivity vysporiadania
pozemkov a prípravy území by mali dosiah-

Opatrenia degetoizácie – teda znižovanie,

nuť kvalitatívne rovnaký stav, v akom funguje

resp. prevencia vzniku geta – by mali zahŕňať

nerómska časť obyvateľstva. Cieľom je totiž

všetky intervencie, ktoré otvárajú existujúce

vyrovnanie kvality (bývania, života, možností,

marginalizované rómske územie viac smerom

dostupných služieb) marginalizovanej skupiny

k majoritnej časti obce/mesta, aby sa i toto

a majority obyvateľstva. Ďalšie opatrenia

územie stalo navštevovaným obyvateľmi

môžu zahŕňať aktivity, ktoré zdôrazňujú a

„zvonka“. Dopomôcť k tomuto stavu môže

zviditeľňujú ochotu členov marginalizovanej

odstraňovanie bariér segregácie, zlepšo-

komunity pracovať na zlepšení ich situácie.

vanie dostupnosti a vzájomnej prepojenosti

Môže ísť napríklad o projekty svojpomocnej

lokalít či napríklad i zvyšovanie kvality vere-

výstavby, dobrovoľné a verejnoprospešné

jných priestranstiev v getoizovanej lokalite na

aktivity a podobne, ktoré majú za cieľ zlepšiť

úroveň kvality verejných priestranstiev v os-

mienku nerómskej časti populácie o margin-

tatných častiach obce.

alizovaných Rómoch.

Ďalej môžu tieto opatrenia zahŕňať aj prenesenie rôznych funkcií do lokality „geta“ –

K destigmatizácii môže prispieť transparent-

obecných funkcií, vybavenosti, komerčných

ná a systematická komunikácia a osvetová

služieb.

činnosť so všetkými obyvateľmi, pravidelné
stretnutia s obyvateľmi, prítomnosť oby-

Na každé riešenie sa treba pozerať i z dl-

vateľov na prerokovávaní týchto opatrení,

hodobého hľadiska – to, čo sa na začiatku

pravidelné správy o postupoch v lokálnych

realizácie môže zdať ako „zlepšenie život-

médiách.

ných podmienok“, napríklad novou výstavbou obytnej štruktúry v už segregovanej

Princíp degetoizácie

lokalite, bude mať z dlhodobého hľadiska

Veľa z vylúčených marginalizovaných komu-

opäť len segregačný efekt, a je to preto ako

nít sú getá – územia, v ktorých žijú ľudia s

riešenie nevhodné. Vhodnejším riešením by

rovnakou socio-ekonomickou situáciou (rov-

bolo, že by nová obytná výstavba bola do-

naký, minimálny príjem, spoločné siete

plnená aj o revitalizáciu a zvýšenie kvality

rodiny a známych, podobné vzdelanie,

prepojenia segregovanej komunity s ostat-

podobné zamestnania). Takéto územia sa

nými časťami sídla prostredníctvom vere-

postupom času stávajú v očiach iných oby-

jného priestoru, zlepšenia napojení a

vateľov miestami, kam „nie je dobré chodiť“.

podobne.

„Územie geta“ sa tak uzatvára čoraz väčšmi
do seba, čo vedie k ďalšiemu sociálnemu
prepadu a výskytu socio-patologických javov
(kriminalita, závislosť od drog, alkoholu
a pod.).
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2.4.4. Priestorové nároky, dekoncentrácia

2.4.5. Komunikácia
Aj pri vytváraní riešení a prípravy území pre

Ako ukazujú skúsenosti, kľúčovým pri pláno-

výstavbu v lokalitách MRK je dôležité prijatie

vaní novej výstavby je eliminovať koncentrá-

týchto aktivít ako samotnou rómskou komu-

ciu stavebných zásahov do jedného miesta.

nitou, tak aj ostatným obyvateľstvom. Preto

Ide o zamedzenie koncentrácie obyvateľov

je od prvotných krokov veľmi dôležitá trans-

marginalizovanej skupiny na jednom mieste.

parentná a jednoznačná komunikácia s obo-

V praxi to znamená, že výstavba viacerých

ma skupinami.

obytných jednotiek určených pre rovnakú

V druhej dôležitej rovine je potrebné komu-

cieľovú skupinu by nemala byť realizovaná v

nikovať so všetkými aktérmi – obecní

jednom mieste, ani pridávaním k existu-

poslanci, pomocné profesie (terénny pracov-

júcemu bytovému fondu či výstavbou

ník), marginalizované komunity, ktorých sa

nových celkov bytových domov.

opatrenia týkajú.

Skúsenosti ukazujú, že od koncentrácie je

Je vhodné poskytovať tieto informácie aj

len krok k segregáciii, čo má z dlhodobého

priebežne off-line médiami, ako miestnymi

hľa d i s k a z a nás l e d o k u p e vňo v a n i e

novinami či oznamami na nástenkách. Pre

negatívnych javov a chudoby či vznik geta.

bližšie informácie pozri kapitolu 7.
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3. Vysporiadanie pozemkov
Vysporiadané pozemky, ktoré majú jasné

lokalita nachádza mimo zastavaného územia

hranice, zaznačenie v katastri nehnuteľností a

obce a počet obydlí v nej je viac ako 20, prí-

majetkový stav, sú základom akýchkoľvek

padne sa nachádza na pozemkoch

ďalších aktivít smerujúcich k výstavbe.

pozemkového spoločenstva alebo je počet

Nevysporiadaný stav pozemkov je charakter-

vlastníkov príliš veľký.

istický len pre tretinu všetkých MRK na
Slovensku (Abel Ravasz; al. 2020), avšak
práve tieto sa nachádzajú zväčša mimo zas-

Základné informácie o JPÚ:

tavaného územia obce, majú zložitú štruktúru

• iniciovať môže obec, aj keď nie je vlast-

vlastníkov. S narastajúcou priestorovou seg-

níkom dotknutých pozemkov,

regáciou narastá aj miera nevysporiadanosti

• konanie JPÚ povoľuje okresný úrad,

pozemkov.

• žiadosť o povolenie JPÚ podáva obec,
prílohou je i súhlas obecného zastupiteľstva. V konaní sa vyjadruje i príslušný
Pozemkový a lesný odbor,

3.1. Jednoduché pozemkové
úpravy

• priemerná dĺžka trvania JPÚ je 12 až 24

Vysporiadanie pozemkov znamená, že sa

• nezistení vlastníci sú zastúpení SPF, SPF a

vlastníkom dotknutých pozemkov stane
obec, alebo na základe zmluvy o prevode
nehnuteľnosti, nájomnej zmluvy, obyvatelia
MRK.
Náročnú pozemkovú situáciu umožňuje riešiť
§ 2 ods. 1. písm. j. Zákona č. 330/1991 Zb.,

mesiacov,
priori s JPÚ a navrhovanými výmenami súhlasia,
• vlastníkom pozemkov a spoluvlastníckych
podielov sa vyrovnanie poskytuje výmenou
za iný pozemok (vlastnený obcou alebo
SPF) v peniazoch, ktoré poskytuje obec.

ktorý definuje špecifickú situáciu marginalizovaných komunít a nástroj „jednoduchých
umožňuje obciam vysporiadať vlastnícke a

3.2. Postup pri vysporiadaní
pozemkov

užívacie pomery k pozemkom pod rómskymi

Konkrétny právny postup pri vysporiadaní

lokalitami.

pozemkov je vhodné nechať na profesionála

pozemkových úprav“. Právna úprava

v danom odbore: geodeta so skúsenosťami,
Jednoduché pozemkové úpravy sú jediným

ktorého aktivity doplní právnik.

možným riešením vysporiadania pozemkov v

V princípe však tieto zahŕňajú 4 kroky, ktoré

prípadoch, keď sa marginalizovaná rómska

pomáhajú pri určení dĺžky riešenia situácie,
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právneho rámca a finančnej záťaže. Pozri
bližšie i napr. Metodiku vysporiadania
pozemkov (ÚSVRK 2018):
(1) lokalizácia územia: t. j. zistenie, či sa
riešené územie nachádza v intraviláne alebo
mimo intravilánu (v extraviláne, mimo zastavaného územia obce) určuje nasledovné
právne kroky.
(2) identifikácia vlastníckych vzťahov: koľko
vlastníkov a spoluvlastníckych podielov tvorí
dotknuté územie? Aký je podiel SPF a štátu?
Koľko má obec? Koľko z vlastníkov je možné
dohľadať?
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Krok

1

2

3

Postup vysporiadania
v intraviláne (v zastavanom
území obce)

možnosť dvojstranným právnym
úkonom previesť v prospech
obyvateľov MRK

v extraviláne (mimo zastavaného územia obce)

často „poľnohospodárska
pôda“ -> regulácia 140/2014 Z.
z., 220/2004 Z. Z., potrebné
vyjadrenie Okresného úradu

viacero vlastníkov: fyzické,
právnické osoby, SPF, štát

postup podľa lokalizácie a
veľkosti osídlenia

pozemky pozemkového
spoločenstva

jednoduché pozemkové úpravy,
potrebné predbežné vyjadrenie
výboru pozemkového spoločenstva

osídlenie malého rozsahu:
počet obydlí do 20

možnosť dvojstranným právnym
úkonom previesť v prospech
obyvateľov MRK, možnosť JPÚ

osídlenie väčšieho rozsahu:
počet obydlí nad 20

jednoduché pozemkové úpravy

LOKALIZÁCIA ÚZEMIA

IDENTIFIKÁCIA VLASTNÍCKYCH VZŤAHOV

VEĽKOSŤ OSÍDLENIA

4

VÝKON PRÁVNYCH ÚKONOV

zabezpečuje právnik

5

REPARCELIZÁCIA A NASTAVENIE NOVÝCH VZŤAHOV K
PARCELÁM V ÚZEMÍ

zabezpečuje právnik, architekt,
geodet

Tab. 3. Kroky pri vysporiadaní pozemkov.
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Obr. 3. Portál ZBGIS. Základným dostupným nástrojom pre identifikáciu informácií o dotknutom území
je online mapa katastrálneho portálu – v „ružovej“ vrstve poskytuje informácie o vlastníkoch. Pomocou
nastavenia podkladovej mapy „ortofoto“ je možné i odhadnúť, koľko existujúcich stavieb je situovaných na vysporiadaných pozemkoch.

24

najčastejšie zvoliť postup jednoduchých
(3) veľ kosť osídlenia: základný ukazovateľ je

pozemkových úprav.

počet obydlí. Viac ako 20 obydlí vyžaduje
Zistenie veľkosti osídlenia – rozsahu – je

predchádza vzniku nových nelegálnych

dôležité aj pre stanovenie finančnej odmeny

obydlí;

za vypracovanie projektu JPÚ geodetom.

• vyčlenenie voľných a vhodných

(4) nastavenie a výkon právnych úkonov

pozemkov na svojpomocnú výstavbu, čo

(5) reparcelizácia a nastavenie majetkovo-

uspokojí záujem i v budúcnosti o nové,

právnych vzťahov po vysporiadaní

vlastnícke a legálne bývanie;
• vyčlenenie voľných a vhodných
pozemkov na technickú infraštruktúru,

3.3. Návrhy pre riešenia po
vysporiadaní majetkovoprávnych vzťahov
Kroky, ktoré budú nasledovať vo vysporiadaní vlastníckych vzťahov, by mali byť jasné
už pred začatím celého procesu, resp. min. v
jeho procese. Podľa charakteru ďalších
krokov (zlepšenie stavu lokality drobnými
zásahmi, komplexná revitalizácia, nová výstavba bytových domov, svojpomocná výstavba či výstavba novej technickej infraštruktúry) je potrebné zvoliť i vhodné majetkové
vzťahy – spôsob prevodu, rozsah prevodu,
situovanie novovzniknutých pozemkov a
pod. nasledovne:
• obec dotknutý pozemok prevedie do
vlastníctva konkrétneho obyvateľa existujúceho obydlia;
• obec na dotknutý pozemok uzavrie dlhodobú nájomnú zmluvu s obyvateľom
existujúceho obydlia (napr. 10, 20, 30
rokov), príp. krátkodobú, ktorá sa môže
každoročne obnovovať;
• reparcelizácia pozemkov i pod existujúcimi obydliami a vytvorenie nájomného
vzťahu medzi obcou a obyvateľmi, čím sa
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služby občianskej vybavenosti a verejný
priestor (najmä detské ihriská, športoviská);
• zavedenie systému prestupného bývania
(USVRK 2019).

3.4. Legalizácia existujúcich
obydlí
Vo veľkej väčšine marginalizovaných rómskych komunít je potrebné riešiť aj fenomén
nelegálnosti existujúcich obydlí.
Nelegálnosť bývania spôsobuje nielen problémy majetkovo-právne, ale i psychologické
– neistota strechy nad hlavou prináša obyvateľom kontinuálny stres, odrádza ich od
investície „do lepšieho“, znemožňuje plánovanie do budúcnosti (SNSĽP; Slovenské
národné stredisko pre ľudské práva, Bratislava 2019).
Prax zo zahraničných krajín naznačuje, že aj
napriek zámeru zlepšiť stav marginalizovanej
rómskej lokality „čo najskôr“, je dôležité
nezbúrať ihneď všetky obydlia, ale snažiť sa
zachovať tie, ktoré spĺňajú parametre, resp.
zásahmi menšieho rozsahu splniť požiadavky
na legálnu obytnú budovu. Obyvatelia by
mali byť od samého začiatku do celého procesu zapojení a kroky ohľadne individuálnych
obydlí a pozemkov pod nimi dohodnuté vopred, pred začatím procesu vysporiadania.
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4. Územný plán

Avšak na vidieku, až 55 % obcí s MRK do 2
000 obyvateľov spracovaný územný plán

Základným nástrojom, ktorý reguluje a určuje

nemá (Katarína Smatanová 2020). Na jednej

rozvoj územia, je územný plán5. Spracováva

strane to znamená, že nová výstavba v týchto

sa na viacerých úrovniach – úrovni Slovenska

lokalitách tak prebieha parciálne a ad hoc,

(KURS), úrovni vyššieho územného celku,

čoho výsledkom je opäť často vytvorenie

úrovni obce a úrovni (obytnej) zóny. Pre

novej segregovanej lokality. Na strane druhej

potreby vysporiadania pozemkov a prípravy

táto situácia v niektorých prípadoch

území pre výstavbu v lokalitách MRK je

znemožňuje novú výstavbu. Práve preto je i

kľúčový územný plán obce.

pre menšie obce kľúčové tento dokument
spracovať a prijať.

Územný plán obce je záväzný dokument pre
všetky obce Slovenska nad 2 000 obyvateľov.

Územné plány obstarávajú odborne spôso-

Je však i nevyhnutnou podmienkou, pokiaľ

bilé osoby, vypracovávajú ich následne au-

má obec záujem čerpať finančné zdroje z EÚ.

torizovaní architekti. V prvotnej časti územné

Je to nástroj dlhodobého plánovania, ktorý

plány aj analyzujú východiskové potenciály a

má potenciál preklenúť aj obdobia „politickej

limity územia, predpovedajú demografické

nevôle“.

trendy a definujú viaceré scenáre rozvoja.
Vybraný z nich je následne premietnutý do

Územný plán obsahuje v mape zakreslené

záväznej časti dokumentu.

územia obce, ktoré majú preddefinované
funkcie (výstavba individuálnych rodinných

Takýmto spôsobom je možné posilniť i nas-

domov, bytových domov, priemysel, tech-

tavené kroky vysporiadania pozemkov a

nické služby), ako aj tie územia, ktoré sú

prípravy území – v územnom pláne sa jasne

primárne určené na rozvoj (najmä funkcie bý-

definuje, kde a za akých podmienok bude

vania), kadiaľ povedie nová trasa kanalizácie,

prebiehať nová výstavba či rekonštrukcia.

plynovodu, elektrického vedenia. Tiež určuje,

Ako budú vyzerať nové ulice, kde sa presne

ktoré stavby sú (alebo budú) vyhlásené za

budú nachádzať, čo definuje následne i

verejnoprospešné (ako elektrické siete), a

parcelizáciu. Územný plán určuje i miesto na

teda pri ich realizácii môže dôjsť k vyvlastne-

školské zariadenia, športoviská či komunitné

niu.

centrá, čím je možné dosiahnuť dobrú dostupnosť všetkých potrebných služieb.

Mestské lokality MRK a obce, ktoré majú nad
2 000 obyvateľov, majú už od roku 2014

Dôležitými prvkami pri spracovávaní územ-

povinnosť mať územný plán spracovaný.

ných plánov obcí/územných plánov zón je aj

5

Definované stavebným zákonom a zákonom o územnom plánovaní 50/1976 Z. z.
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aktívne zapojenie komunity, ale aj ostatných
obyvateľov vo všetkých fázach spracovania
územného plánu – od prieskumov a rozborov
(pozri kapitolu 7) cez definovanie zadania po
samotné oboznamovanie sa s variantmi a
finálnym návrhom územného plánu.

Jednotlivé fázy spracovania územného plánu
(územnoplánovacej dokumentácie) obce s
priemerným časovým rámcom a výpočtom
činností.
Spracovanie prvého územného plánu je
časovo relatívne náročný proces. Trvá
priemerne 24 – 48 mesiacov v závislosti od
veľkosti obce, rozsahu zadania.
Je schvaľovaný obecným/mestským zastupiteľstvom, má i legislatívnu povinnosť byť
prerokovaný s verejnosťou. Následne ho však
stačí aktualizovať, a to len parciálne, každé 4
roky. Individuálna aktualizácia potom trvá
nanajvýš niekoľko mesiacov. Jednotlivé fázy
jeho spracovania je možné sledovať na
tabuľke č.4.

28

1

Návrh na obstaranie ÚP

2

Výber odborne spôsobilej osoby

1–3
mesiace

odborne spôsobilú osobu vyberá obec, k dispozícii je Register odborne spôsobilých osôb,
vhodný je výber kandidáta z regiónu

3

Prípravné práce

1–3
mesiace

zozbieranie podkladov, určenia potreby doplnenia ďalších podkladov, začatie obstarávania spracovateľa ÚP, výpočet rozsahu zadania

4

Výber spracovateľa

3 mesiace

výber spracovateľa prebieha podľa štandardných procesov zákona o verejnom obstarávaní

Prieskumy a rozbory

obsahujú zhodnotenie územia – jeho problé3 mesiace mov, potenciálov v texte a na problémovom
výkrese, konzultácie s obyvateľmi

5

návrh na obstaranie podáva (zväčša) obec

návrh zadania obsahuje identifikáciu prvkov,
ktoré by mal územný plán obsahovať: veľkosť
rozvoja, doplnenie konkrétnych funkcií a pod.

6

Zadanie

1–2
mesiace

7

Koncept

3–6
mesiacov

variantné riešenie rozvoja územia podľa cieľov
a požiadaviek zadania

8

Súborné stanovisko obstarávateľa

1–2
mesiace

výber optimálneho variantu riešenia konceptu

9

Návrh UPN obce

1–3
mesiace

vybrané riešenie rozpracované do konkrétnych
detailov

10

Verejné prerokovanie
návrhu

3 mesiace

prerokovanie návrhu s verejnosťou, dotknutými
orgánmi, samosprávnym krajom a pod.
má na starosti nadradený stavebný úrad, posudzuje sa, či je v súlade s právnymi predpismi
a ostatnými nadradenými dokumentmi
ÚP obec schvaľuje všeobecne záväzným nariadením

11

Preskúmanie návrhu

1–3
mesiace

12

Schvaľovanie ÚP obce

1–3
mesiace

Tab. 4. Kroky pri vypracovávańí územného plánu obce.
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5. Technická infraštruktúra
infraštruktúra obsluhuje (v budúcnosti môže
Absencia dostupnej infraštruktúry (t. j. dos-

obsluhovať).

tupnosť pitnej vody, kanalizácia, elektrické

Časová integrácia znamená realizovať pro-

siete) je stále problémom pre veľký počet

jektovú prípravu a finančné zabezpečenie

rómskych komunít. Dostupnosť infraštruktúry

realizácie tak, aby pri riešení podzemných

je i hlavným ukazovateľom sociálnej deprivá-

vedení boli tieto riešené všetky a súčasne, až

cie.

následne bola realizovaná výstavba prís-

Treba však podotknúť, že je dôležité uvažovať

tupovej komunikácie.

i o širších vzťahoch – a teda, či sa komunita
nachádza v obci, ktorá sama nemá prístup k
týmto službám, alebo je to situácia, kde v

V dnešnej dobe je nevyhnutným prvkom

obci nerómska majorita spravidla má prístup

riešenia využívanie obnoviteľných zdrojov

k infraštruktúre, iba rómske komunity nie. Na

energie, či už pasívne alebo aktívne, techno-

Slovensku sa totiž nachádza veľký počet obcí,

logicky viac alebo menej náročné systémy. V

kde aj v súčasnosti chýba napojenie na

súlade s cieľom prechodu SR a EÚ na nízk-

vodovod či na kanalizáciu (pozri kapitolu 1).

ouhlíkové hospodárstvo je potrebné vyberať

Základná technická infraštruktúra však musí

práve také technológie a riešenia, ktoré majú

byť všeobecne dostupná pre všetkých, jej

potenciál práve na mierke lokálnej spotreby.

prístupnosť vyjadruje sociálnu inklúziu a

Získavanie solárnej energie, jej zber a

udržateľnosť sídla z dlhodobého hľadiska.

následné využitie na prevádzkovanie rôznych
systémov by malo byť v dnešnej dobe už au-

5.1. Základné princípy

tomatickou súčasťou akéhokoľvek návrhu.

Pri hľadaní vhodného riešenia doplnenia
chýbajúcej infraštruktúry je vhodné postupovať strategicky a výhľadovo – integrovať

5.2. Ekonomické faktory

jednotlivé zložky technickej infraštruktúry

Výstavba technickej infraštruktúry musí za-

nielen priestorovo, ale i časovo.

hŕňať zváženie dvoch úrovní financovania.

Priestorová integrácia znamená vytvárať

Prvou úrovňou je financovanie samotnej

spoločné koridory, združovať trasy jed-

prípravy projektovej dokumentácie a

notlivých vedení, ak je to priestorovo možné,

následne výstavby siete (vrátane prípojok)

minimalizovať zásahy do existujúceho

technickej infraštruktúry a následne aj jej

prostredia. Je potrebné počítať aj s prípad-

údržby. S týmto cieľom je v súčasnosti možné

ným budúcim rozvojom územia, ktoré

uchádzať sa o rôzne typy podpory –
nenávratné finančné prostriedky z EÚ či
dotácie zo štátneho rozpočtu, Akčných
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plánov najmenej rozvinutých okresov, Enviro-

Tento systém umožňuje regulované čerpanie,

fondu a pod.

odberateľ si vie pravidelne kontrolovať, koľko

Druhou úrovňou je však financovanie z po-

ešte môže prečerpať. Súčasne sa eliminuje

hľadu budúcich užívateľov. Ak výstavba neza-

situácia, kedy je prečerpané viac, ako dokáže

hŕňa prípojky, budú si jednotlivé domácnosti

odberateľ zaplatiť.

môcť dovoliť zaplatiť si prípojky vo vlastnej

Kreditný merací systém je v dnešnej dobe

réžii? A z dlhodobého pohľadu, ako budú

možné uplatniť najmä na elektrické siete a

schopní užívatelia zvládať mesačné tarify?

vodu. Na trhu pôsobia viaceré firmy, ktoré

Práve finančné limity individuálnych domác-

prispôsobia riešenia potrebám investora,

ností často stoja za síce vystavanou sieťou, na

veľkosti komunity, množstvu odberných mi-

ktorú však takmer nik nie je pripojený, lebo je

est, spôsobu dobíjania kreditu (osobne alebo

to skrátka drahé. Preto treba už na začiatku

i online prostredníctvom webového rozhrania

zvážiť také riešenia, ktoré sú pre obyvateľov

alebo mobilnej aplikácie).

finančne dlhodobo dostupné. Ide napríklad i
o kreditné meracie systémy – čipové karty
(pozri 5.3).
Dostupnosť energií funguje aj ako prevencia
budúcemu zadlžovaniu rodín v MRK –
zamedzuje nelegálnemu obchodovaniu, nedá
priestor na vznik úžery.

5.4. Riešenia sietí technickej
infraštruktúry
Príprava územia pre výstavbu v MRK zahŕňa
aj správne zvolenie chýbajúcej siete základnej
infraštruktúry. Faktory, ktoré treba zvážiť, sú

5.3. Kreditné meracie systémy – čipové karty

jednak ekonomické (pozri 5.2), konkrétne

Kreditné meracie systémy sú jedným z pop-

odberateľov, priestorového usporiadania. V

ulárnych a osvedčených riešení pri

tomto smere pomôže a poradí odborný pro-

zabezpečení dostupnosti základnej infraštruk-

jektant.

riešenia by však mali vychádzať najmä z
lokálnych prírodných podmienok, kapacity

túry v marginalizovaných rómskych komunitách.
Kreditný merací systém funguje podobne ako

5.4.1. Pitná a úžitková voda
Zabezpečenie dostupnosti tečúcej vody v

kredit v mobilnom telefóne – odberateľ si

každom obydlí je základným prvkom na

vopred kúpi kredit, ktorý postupne čerpá

zlepšovanie životných podmienok v každej

spotrebovaním energie. Kredit si následne

lokalite MRK. Keďže vzhľadom na situáciu vo

priebežne (alebo pravidelne) dobíja. Pokiaľ

viacerých oblastiach Slovenska nie je všade

dôjde k vyčerpaniu kreditu, odberné miesto

možné zabezpečiť pitnú vodu, nevyhnut-

sa automaticky odpojí (prípadne sa zapne v

nosťou je aspoň úžitková.

núdzovom režime s obmedzeným príkonom)

Projekty v tomto smere zahŕňajú najčastejšie

do doby, kým si odberateľ kúpi ďalší kredit.

kroky od výstavby vodného zdroja cez
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rozširovanie potrubných sietí až po individuálne prípojky a výdajné miesta:
• zabezpečenie vodného zdroja: výstavba,

5.4.3. Elektrická energia
Elektrická energia je zabezpečovaná súkromnými distribučnými spoločnosťami na poži-

budovanie, rozšírenie (vrátane budovania

adanie, resp. deklarovanie odbytových miest.

studní) všetkých technológií, napr. na čer-

Kým nové rozvody s dostatočnou kapacitou

panie a úpravu vody, záchyt prameňa;

sú zabezpečované najčastejšie v kompte-

• výstavba a rozšírenie miestnych

tencii distribučnej spoločnosti, individuálne

vodovodov/potrubných rozvodov pitnej

miesta odberu si zabezpečuje stavebník sám

vody;

a distribučná spoločnosť ich potom len "pre-

• napojenia individuálnych domácností na
verejný vodovod;
• realizácia úpravní povrchových vôd (napr.
vodných tokov);
• realizácia výdajných miest pitnej vody: výtokový stojan pre uličné rozvody vody, au-

vezme" .
Individuálne miesta odberu je tiež možné
riešiť kreditivou formou, či formou čipových
kariet.
Pri plánovaní napojení a výstavbe napríklad
je vhodné i uvažovať o solárnej energií.

tomatický výdajný systém.
V rámci integrovaného prístupu by sa
súčasne s výstavbou verejného vodovodu
mala realizovať aj výstavba verejnej kanalizácie, pretože je pravdepodobné, že sa zvýši
s p o t re b a v o d y a t e d a a j p ro d u k c i a
odpadových vôd.

5.4.2. Kanalizácia a odpadová
voda

5.4.4. Dopravné a pešie komunikácie, verejné osvetlenie
Marginalizované lokality sú typické slabými,
prípadne úplne absentujúcimi napojeniami
najmä na zvyšok obce, štvrte, mesta. Charakteristické je len jedno hlavné napojenie („vstup do územia“), ktoré je zvyčajne prioritne
pre automobily, a nie v adekvátnom technickom stave. Často úplne chýbajú bezpečné

Individualizované napojenia na kanalizáciu a

pešie napojenia, čo má za následok časté

jej efektívne a funkčné systémy, ako aj čiste-

dopravné nehody.

nia splaškovej vody, sú základom pre

Dobré a bezpečné komunikačné napojenia –

zabezpečenie hygienického prostredia v MRK

možné trasy pohybu (najmä pešieho) – sú

lokalite, predchádzanie rôznych epidémií

základným elementom desegregačných

alebo environmentálnych katastrof.

riešení. Komunikačné osi môžu predstavovať i

Najčastejšie ide o projekty, ktoré zahŕňajú

„chrbticu“ budúceho rozvoja novej výstavby,

kroky od budovania kúpeľní, potrubných sys-

a preto ich riešenie je rovnako od začiatku

témov až po budovanie čistiarne

dôležité a nemalo by byť opomínané.

odpadových vôd (najmä v obciach do 2 000

Je vhodné uvažovať nielen o automobilových

obyvateľov).

napojeniach, ktoré musia spĺňať štandardy aj
pre záchranárske zložky, ale aj o potrebných
odstavných parkovacích plochách. Pešie
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napojenia – chodníky, lávky sú kľúčové aj
v súvislosti s demografickou charakteristikou
MRK – keďže v mnohých lokalitách je väčšina
obyvateľov do 18 rokov, a títo sú odkázaní na
peší pohyb alebo verejnú dopravu.

5.4.5. Zber, odvoz a spracovanie
odpadov
Zber, odvoz a spracovanie odpadov taktiež
zohráva úlohu pri plánovaní výstavby novej
lokality. Práve nedostatočný zber a odvoz
odpadov často rómske lokality stigmatizuje a
predstavuje hygienický a environmentálny
hazard.
Pri príprave lokality je dobré myslieť na aspekty:
• Vybudovanie stojísk na umiestnenie
zberných nádob na zmesový komunálny
odpad: budú stojiská individuálne/spoločné?
chránené (pozostávať zo spevnených plôch,
oplotenia, zastrešenia, ochrana pred divou
zverou)? Ako podporiť triedenie a recykláciu
odpadov?
• Vybudovanie zberných dvorov na umiestnenie zberných nádob.
Pri budovaní kompletnej novej siete zberu
odpadov je vhodné aplikovať i tzv. „smart“
systémy, ktoré pomáhajú efektivite celého
systému.
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5.5. „Smart“ systémy
I keď je možné sa ešte stále stretnúť s určitou
nedôverou k uplatňovaniu moderných a digitálnych technológií pri plánovaní výstavby v
slovenských obciach a mestách, tieto tzv.
„smart“ systémy neznamenajú veľkú investíciu, ale prinášajú vysokú efektívnosť.
V prvom rade ide o zabezpečenie stabilného
internetového pripojenia (optické,
širokopásmové), pričom kabeláž je vhodné
riešiť spolu s ostatnými infraštruktúrnymi
sieťami, aby nedochádzalo k častému
rozkopávaniu chodníkov.
Dobré a dostupné pripojenie a digitálne siete
potom nielen zabezpečujú možnosť rodinám
sa pripájať na internet, ale ponúkajú i
možnosť pre správu a efektívne riadenie celej
lokality – cez možnosti regulácie svietenia
verejného osvetlenia, infor mácie o
zaplnenosti odpadových nádob (a tak efektívneho odvozu odpadu) po použitie
kamerových systémov atď.
Na zabezpečovanie „smart“ technológií je
možné v dnešnej dobe využívať i početné
finančné podpory a dotácie. Investícia do
týchto systémov z vlastných, obecných zdrojov sa relatívne rýchlo vráti na zefektívnení
údržby a prevádzky jednotlivých systémov.

5.6. Legislatívne rámce
Technická infraštruktúra je v rámci svojich
jednotlivých odvetví prísne regulovaná.
Každé odvetvie je regulované samostatným
zákonom, vyhláškami. Je vhodné naštudovať
si minimálne základné, ako sú nasledovné:
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Zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných
vodovodoch a verejných kanalizáciách v
platnom znení a Vyhláška č. 29/2005 Z. z.
Ministerstva životného prostredia Slovenskej
republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti
o určovaní ochranných pásiem vodárenských
zdrojov, o opatreniach na ochranu vôd a o
technických úpravách v ochranných pásmach
vodárenských zdrojov,
Zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení,
Zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike
v platnom znení,
Zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

Obr. 4.Luník IX, Košice: automat na elektrinu. Kreditné meracie systémy - automaty na odber
elektrickej energie. Lunik IX, Košice.
Odberateľ si vopred kúpi "kredit", ktorý postupne čerpá spotrebovaním energie. Po vyčerpaní
kreditu je odberné miesto automaticky odpojené, prípadne prevedené do núdzového režimu s
obmedzeným príkonom do doby, než si odberateľ kúpi ďalší kredit.
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Dobšiná - čipové karty

níku spustila výstavba koreňovej čistiarne

MRK lokalita v meste Dobšiná má zhruba 550

odpadových vôd.

obyvateľov. V lokalite nedávno prebehla aj

Koreňová čistička je v princípe mokraď, v

výstavba 102 nových bytových jednotiek. Pre

ktorej sa prirodzenými fyzikálnymi, chemick-

obyvateľov v existujúcich bytových domoch a

ými a biologickými procesmi čistí odpadová

samostatných obydliach však je možné vodu

voda. Má viaceré časti. Mechanické predčis-

odoberať z „automatu“.

tenie – odstránenie pevných nečistôt pre-

„Automat“ na vodu – výdajné miesto na

bieha na povrchu, anaeróbne predčistenia v

čipovú kartu – sa nachádza vo vchode by-

špeciálnej nádrži a dočistenie v koreňových

tového domu. Ide o malé a jednoduché zari-

filtroch. Ide vlastne o nádrže vyplnené

adenie, nenáročné na používanie. Po vložení

štrkom, ktorými veľmi pomaly preteká znečis-

karty sa stlačí tlačidlo, ktoré otvorí ventil.

tená voda. V štrku sú zasadené špeciálne

Odberateľ si potom môže načerpať toľko

rastliny, ktoré zaisťujú čistenie vody.

vody, koľko potrebuje – a koľko mu aktuálny

Takýto systém je nenáročný na energiu,

kredit na karte umožňuje.

potrebuje človeka bez špeciálneho vzdelania

Systém na dobíjanie kariet je umiestnený v

len na sporadickú kontrolu a jednoduché čis-

kancelárii M. Bubenčíka. Štandardne si oby-

tenie potrubných vedení, objektov

vatelia dobíjajú na jeden raz 4 – 6 eur, čo

a odstraňovanie suchých rastlín v zimnom

predstavuje 2 – 3 m3 vody. Záloha za kartu je

období.

10 eur, čo funguje preventívne proti jej
strate. Cena výdajného miesta – automatu so

Luník IX, Košice. Automat na

systémom a vodomerom – sa podľa prietoku

elektrinu: elektrická energia na

pohybuje okolo 2 000 eur.

Rakytník– koreňová čistiareň
odpadových vôd
Obec Rakytník má len niečo cez 300 obyvateľov. Podobne, ako ďalších množstvo obcí
do 2 000 obyvateľov, obec nemala spoločnú
verejnú kanalizáciu a situácia bola riešená
individuálne, prostredníctvom žúmp.
V roku 2017 sa samospráva rozhodla k riešeniu, ktoré okrem udržateľného systému
odvádzania odpadových vôd aj dlhodobo
vytvorí pracovné miesta pre miestnych obyvateľov. Po spracovaní pilotnej štúdie a
následne projektovej dokumentácie pre
stavebné povolenie, sa v lete 2020 v Rakyt-
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čipové kreditné karty.
Okrem čipového systému na vodu vyriešil
problém s neplatičstvom za elektrickú energiu starosta M. Šaňa na Luníku 9, Košice, aj
odberom elektrickej energie na čipovú kartu
(Obr. 4). Systém funguje podobne ako systém na vodu. Odberné miesto je však pre
každý byt samostatné. V prípade priblíženia k
hranici prečerpania sa systém prepne do úsporného režimu, čím na jednej strane avizuje
odberateľovi potrebu doplnenia kreditu, na
druhú stranu nenechá odberateľa bez základných potrieb – napríklad svietenia. Klient
si vie cez mobil kontrolovať svoj odber a
zostatok..

6. Komunikácia a zapojenie obyvateľov, komunity a ostatných aktérov
Vysporiadanie pozemkov, zmeny a doplnky

zjednodušenie je vhodné uvažovať v prvom

územných plánov, príprava technickej in-

kroku v dvoch rovinách, a to o skupinových a

fraštruktúry do lokalít určených na novú výs-

o indviduálnych stretnutiach.

tavbu, či rekonštrukciu a revitalizáciu časti
marginalizovaných lokalít, časovo často

Skupinové stretnutia sú vhodné z hľadiska

prekračuje volebné obdobie starostu a

transparentosti komunikácie o projekte a

primátora.

udžania "rovnováhy" v obci, keďže každý ma

Tieto aktivity sa týkajú celej obce a obzvlášť

tak možnosť získať rovnaké infromácie za

obyvateľov riešeného územia. Preto je

rovnakých podmienok. Skupinové stretnutia

kľúčové už do prvých krokov jednoznačne a

je možno realizovať napríklad v kultúrom

transparentne komunikovať s obyvateľmi o

dome, kde sa všetkým spoločne a naraz prib-

plánoch a zámeroch obce. Súčasne je

ližia potreby a účel vybraných krokov,

potrebné strategicky plánovať viac krokov

navrhnutých riešení, problémov situácie.

dopredu.
Z hľadiska úspešného a udržateľného výsled-

Individuálne stretnutia prebiehajú s

ku je aj preto dôležité už od prvých krokov

dotknutými obyvateľmi, ktorých obydlia sa

do procesu nastavovania systému zapojiť čo

nachádzanú na pozemkoch, prípadne s vys-

najviac „partnerov", ktorí sú v území prítomní

poriadavanou lokalitou susedia, prevádzkujú

kontinuálne. Ide napríklad o prevádzko-

v nej služby, a pod.

vateľov sociálnych služieb, miestnych škôl, či
iných vzdelávacích inštitúcií, cirkev. Partneri

V týchto proces hrajú kľúčovú úlohu i obecní

môžu i pomôcť potiahnuť jednotlivé domác-

pracovníci, terénni pracovníci - neziskové or-

nosti, či časti komunity, v prípade, že nastane

ganizácie - všetci tí, ktorí pracujú s miestnymi

dočasná krízová situácia.

obyvateĺmi a ich názor má v komunite (ako
rómskej, tak i nerómskej) váhu.

Na zapojenie a komunikáciu obyvateľov existujú viaceré príručky a metodiky. Pre
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7. Záver
Publikácia Vysporiadavanie pozemkov a

vysporiadanie pozemkov nie je nemožné,

príprava území pre výstavbu v lokalitách MRK

stále však vyžaduje určitý čas. Podobne je

má za cieľ sumarizovať vedomosti a príklady

tomu aj príprava územia - zistenie existu-

dobrej praxe a overených postupov v oblasti

júceho stavu, nachystanie projektovej doku-

vysporiadavania pozemkov a prípravy výs-

mentácie, žiadosť o získanie finančných zdro-

tavby v lokalitách marginalizovaných ko-

jov, následné obstarávania a samotná real-

munít. Dobrá príprava je totižto nevyhnutná

izácia.

pre realizáciu akýchkoľvek ďalších in-

Tento proces častokrát prekračuje i jedno

vestičných zámerov v danej lokalite - či už ide

volebné obdobie vo verejnej správe. Je pre-

o revitalizáciu a legalizáciu lokality, doplnenie

to dôležité ho dôkladne naplánovať a pre-

služieb, vybavenosti, zlepšenia stavu vere-

disktuovať s čo najširším zastúpením viac-

jného priestoru, či novú výstavbu bytových

erých partnerov, aby nastavené kroky mali

jednotiek.

dlhodobú udržateľnosť a tak prispeli nielen k

Vysporiadanie pozemkov a príprava území je

zlepšeniu životu obyvateľov marginalizovanej

jednak úloha najdôležitejšia, a jednak asi na-

rómskej lokality, ale i celej obce a širšieho

jzdĺhavejšia. Vďaka existujúcej legislatíve už

regiónu.
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