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PRÁVNE USTANOVENIA

 Zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický
zákon) v znení neskorších predpisov
 Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
 Vyhláška č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a
územnoplánovacej dokumentácii

PRÁVNE USTANOVENIA - zákon č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon)
§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, kultúrnohistorické hodnoty územia, územný rozvoj a tvorbu krajiny v súlade s princípmi trvalo
udržateľného rozvoja.
§2
(1) Územné plánovanie zahŕňa tieto úlohy a činnosti:

a) určuje regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania územia,
b) určuje potrebné asanačné, rekonštrukčné alebo rekultivačné zásahy do územia a
určuje spôsob jeho ďalšieho využívania,
e) posudzuje a hodnotí územno-technické dôsledky pripravovaných stavieb a iných
opatrení v území a navrhuje ich rozsah, ktorý podmieňuje ich environmentálne vhodné
a bezpečné využívanie,
j) navrhuje územno-technické a organizačné opatrenia nevyhnutné na zlepšenie
životného prostredia, dosiahnutie ekologickej stability a zabezpečenie trvalo
udržateľného rozvoja.

PRÁVNE USTANOVENIA - zákon č. 50/1976 Zb.
(7) Základnými nástrojmi územného plánovania sú územnoplánovacie podklady,
územnoplánovacia dokumentácia a územné rozhodnutie.
§8
(3) Územnoplánovacia dokumentácia je základným nástrojom územného rozvoja a
starostlivosti o životné prostredie Slovenskej republiky, regiónov a obcí.
Tvorí ju: Koncepcia územného rozvoja Slovenska, územný plán regiónu, územný plán
obce, územný plán zóny.
§ 16
(1) Územnoplánovaciu dokumentáciu obstarávajú orgány územného plánovania.
(2) Orgánmi územného plánovania sú obce, samosprávne kraje a krajské stavebné
úrady.

PRÁVNE USTANOVENIA – zákon č. 50/1976 Zb.
§ 11
(5) Územný plán obce ustanovuje najmä
a) zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania územia obce
v nadväznosti na okolité územie,
b) prípustné, obmedzené a zakázané funkčné využívanie plôch,
c) zásady a regulatívy starostlivosti o životné prostredie, územného systému
ekologickej stability a tvorby krajiny.
d) zásady a regulatívy ochrany a využívania prírodných zdrojov, kultúrno-historických
hodnôt a významných krajinných prvkov,
e) hranice medzi súvisle zastavaným územím obce alebo územím určeným na
zastavanie a ostatným územím obce,
f) zásady a regulatívy verejného dopravného a technického vybavenia a občianskeho
vybavenia,
g) plochy pre verejnoprospešné stavby, na vykonanie asanácie a pre chránené časti
krajiny.

PRÁVNE USTANOVENIA – vyhláška č. 55/2001 Z.z.
§ 7 Prieskumy a rozbory
(1) Prieskumy a rozbory tvoria podklad na riešenie územnoplánovacej dokumentácie.
Prieskumy a rozbory obsahujú textovú časť (vrátane doplňujúcich tabuliek a grafov) a grafickú
časť.
(2) Textová časť obsahuje najmä
a) prieskumy a rozbory prírodných podmienok,
b) prieskumy a rozbory priestorového usporiadania a funkčného využívania územia,
c) prieskumy a rozbory demografického potenciálu,
d) prieskumy a rozbory sociálnej infraštruktúry,
e) prieskumy a rozbory kultúrnych a historických hodnôt,
f) prieskumy a rozbory hospodárskej základne,
g) prieskumy a rozbory záujmov obrany štátu,
h) prieskumy a rozbory rekreácie a cestovného ruchu,
i) prieskumy a rozbory verejného dopravného a technického vybavenia,
j) prieskumy a rozbory životného prostredia vrátane prieskumov a rozborov ochrany prírody a
krajiny,
k) prieskumy a rozbory vlastníckych vzťahov,,
l) zhodnotenie doterajších územnoplánovacích dokumentácií,
m) zhodnotenie priestorového priemetu odvetvových koncepcií, stratégií a známych zámerov
n) súhrnné zhodnotenie prieskumov a rozborov,
o) identifikáciu problémov na riešenie.

PRÁVNE USTANOVENIA – vyhláška č. 55/2001 Z.z.

(3) Grafická časť obsahuje výkresy znázorňujúce územné priemety získaných údajov.
Výsledkom prieskumov a rozborov je výkres hlavných stretov záujmov v území (problémový
výkres) vyjadrujúci najmä limity využitia územia vyplývajúce zo všeobecne záväzných
právnych predpisov, správnych rozhodnutí, z rozvojových zámerov a z najdôležitejších
problémov, ktoré treba v území riešiť.

Právne predpisy neustanovujú ako riziko / limit využitia územia prítomnosť
znečistenia horninového prostredia, t.j. ani prítomnosť environmentálnej žáťaže.

METODICKÁ PRÍRUČKA
 VYTVORENIE PODMIENOK PRE STANOVENIE ZÁSAD A PRAVIDIEL
ÚZEMNÉHO PLÁNOVANIA (Krumpolcová et al., 2013 OBSTARÁVATEĽ: Ministerstvo

dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, zdroj: webové sídlo MDVaRR
SR)

Východiská územného rozvoja
1. Územné podmienky
Základné východiskové podmienky, faktory a procesy, ktoré je nutné rešpektovať:
Prírodné podmienky
• geologické (podmienky zakladania, svahové deformácie, seizmicita, výskyt surovín a pod.),
• geomorfologické (svažitosť terénu, výškové členenie, konfigurácia terénu a pod.),
• hydrologické (podzemné a povrchové vody, ich čistota, agresivita a pod.),
• klimatologické (teplotné, zrážkové a veterné pomery, inverzie a pod.),
• pedologické, biologické, ekologické a pod.
Sídelné podmienky
• poloha v území/krajine,
• poloha v štruktúre osídlenia (význam obce v štruktúre osídlenia, záujmové územie, a pod),
• charakter obce (hospodárska, demografická a sociálna štruktúra obce, dostupnosť
jednotlivých druhov vybavenosti, kultúrno-historické podmienky, charakter urbanistickej
štruktúry, dynamika rastu obce)
• poloha v štruktúre obce (zonálna úroveň).

METODICKÁ PRÍRUČKA

2. Limity využitia územia
Limity využitia územia predstavujú záväzné obmedzujúce faktory, ktoré v
územnoplánovacom procese významne ovplyvňujú tvorbu rozvojových koncepcií regiónov,
obcí a zón.
V širšom kontexte determinujú spôsob a podmienky usporiadania a využívania územia, resp.
špecifikujú neprekročiteľnú hranicu pri využití územia.
Ide o limity, ktoré majú všeobecne platný charakter a platia rovnako pre prevažnú väčšinu
funkčných zložiek.
Vyplývajú z právnych predpisov platných v SR.
V rámci jednotlivých funkčných zložiek sú uvedené konkrétne limity platné špecificky pre
konkrétnu funkčnú zložku.

METODICKÁ PRÍRUČKA
Základné územné limity
Rizikové územia, ohrozené územia resp. územia vyžadujúce zvýšenú ochranu (vymedzené
podľa osobitných predpisov, odborných štúdií a podkladov), dokumentujúce pôsobenie
prírodných procesov (geologických, geodynamických, hydrologických, klimatologických,
ekologických a pod.) a činností človeka s negatívnym dopadom na využiteľnosť územia:
• zosuvné územia a geologicky nestabilné územia,
• záplavové územia a inundačné územia,
• územia ohrozené žiarením,
• územia ohrozené seizmicitou,
• územia znehodnotené environmentálnymi záťažami alebo inou činnosťou človeka :
územia zaťažené hlukom alebo vibráciami,
územia zaťažené znečistením ovzdušia (emisie, imisie),
územia zaťažené banskou činnosťou (poddolované územia a pod.),
• inak ohrozené územia.
Ochrana životného prostredia, starostlivosť o zdravé a bezpečné životné podmienky
Environmentálne záťaže
• Zdroje a ohniská znečistenia jednotlivých zložiek životného prostredia

PRÁVNE USTANOVENIA – zákon č. 569/2007 Z.z. geologický zákon
§ 20 Využitie výsledkov geologických prác pri územnom plánovaní
(1) Orgány územného plánovania pri územnom plánovaní a vodohospodárske orgány
postupujú v súlade s výsledkami geologických prác, najmä vo vzťahu k ložiskám nerastov,
množstvám vôd v hydrogeologických celkoch, k starým banským dielam, podzemným
priestorom, prírodným horninovým štruktúram, zosuvným územiam, skládkam odpadov,
environmentálnym záťažiam, radónovému riziku a k využívaniu geotermálnej energie.
(2) Ministerstvo ako dotknutý orgán štátnej správy sa vyjadruje pri prerokúvaní
územnoplánovacej dokumentácie formou stanoviska.
(3) Pri území so zložitou geologickou stavbou alebo s nepriaznivými inžinierskogeologickými
pomermi, ktoré negatívne ovplyvňujú stavebné využitie územia, ministerstvo v stanovisku
podľa odseku 2 vymedzí riziká využitia tohto územia.

PRAX
Stanovisko MŽP SR obsahuje údaje o environmentálnej záťaži nasledovne:
V predmetnom území sú na základe výpisu z Informačného systému environmentálnych
záťaží evidované environmentálne záťaže:
Názov EZ:
Názov lokality:
Druh činnosti:
Stupeň priority:
Registrovaná ako:

N (006) / Nemšová - neriadená skládka TKO Trenčianska Závadka
neriadená skládka TKO Trenčianska Závadka
skládka komunálneho odpadu
EZ so strednou prioritou (K 35 - 65)
A pravdepodobná environmentálna záťaž

Názov EZ:
Názov lokality:
Druh činnosti:
Stupeň priority:
Registrovaná ako:

TN (007) / Nemšová - vojenský útvar
vojenský útvar
základne po bývalej Sovietskej armáde
EZ s vysokou prioritou (K > 65)
B potvrdená environmentálna záťaž

Pravdepodobné environmentálne záťaže a environmentálne záťaže môžu negatívne
ovplyvniť možnosti ďalšieho využitia územia.

PRAX
V prípade, že v území sa nachádza environmentálna záťaž s vysokou prioritou riešenia, MŽP
SR podľa § 20 ods. 3 geologického zákona vymedzuje ako riziko stavebného využitia
územia:
prítomnosť environmentálnej záťaže TN (007) / Nemšová - vojenský útvar s vysokou
prioritou riešenia (hodnota K ≥ 65 podľa klasifikácie environmentálnej záťaže
v Informačnom systéme environmentálnych záťaží).
Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom environmentálnej záťaže
s vysokou prioritou riešenia je potrebné posúdiť a overiť geologickým prieskumom
životného prostredia.

STANOVISKO

ÚZEMNÝ PLÁN

Spôsob zapracovanie informácií o environmentálnych záťažiach poskytnutých MŽP SR do
územného plánu závisí od spracovateľa .
 Obvykle sú informácie uvedené v textovej časti územného plánu (napr. kapitola Starostlivosť
o základné zložky životného prostredia) vo forme, aká bola uvedená v stanovisku MŽP SR.
 V záväznej časti územného plánu (napr. kapitola Zásady a regulatívy starostlivosti o životné
prostredie) je riešenie znečistenia prírodného prostredia ako aj riešenie problematiky
environmentálnych záťaží častokrát opomenuté.
Niektoré územné plány však obsahujú precízne spracované zásady pre zabezpečenie zmiernenia
účinkov týchto stresových faktorov, napr.:
• zabezpečiť dôsledný prieskum kvality zložiek životného prostredia s cieľom presnej priestorovej
identifikácie kontaminácie zložiek životného prostredia,
• zosúladiť využitie kontaminovaných zložiek životného prostredia s hygienickými limitmi, najmä
PPF, dočasne vylúčiť pestovanie plodín na priamy konzum,
• realizovať technologické opatrenia na elimináciu cudzorodých látok znečisťujúcich jednotlivé
zložky životného prostredia – technológie na elimináciu veľkých a stredných zdrojov znečistenia
ovzdušia a vôd,
• preskúmať vplyv starých environmentálnych záťaží na okolité prostredie – biotopy, pôdne zdroje
a pod. a zabezpečiť ich revitalizáciu.
Optimálnym riešením z pohľadu MŽP SR by bolo (v prípade potvrdenej, preskúmanej
environmentálnej záťaže so známym rozsahom znečistenia a s analýzou rizika znečisteného
územia potvrdeným rizikom ) environmentálnu záťaž identifikovať ako rizikové územie s
obmedzeným funkčným využívaním plochy environmentálnej záťaže (obmedzenie platné do
vykonania sanácie EZ).

ZÁKON O ÚZEMNOM PLÁNOVANÍ
Pripravovaný zákon o územnom plánovaní vo vzťahu k environmentálnym záťažiam ukladá
obciam povinnosti ustanoveniami
 § 14 ods. 2
Orgány územého plánovania vo verejnom záujme plnia tieto úlohy:
i) vytváranie územných podmienok na uskutočňovanie opatrení na ochranu pred
povodňami a na zadržanie vody v urbanizovanom území a v krajine, na vytváranie
podmienok na realizáciu mitigačných a adaptačných opatrení na nepriaznivé dôsledky
zmeny klímy a na ochranu pred geodynamickými javmi a environmentálnymi
záťažami.
 § 28 ods. 3
Územný plán obce obsahuje urbanistickú koncepciu rozvoja územia obce, regulatívy a
zásady funkčného využívania a priestorového usporiadania obce a rieši najmä:
i) ochranu územia obce pred nežiadúcimi geodynamickými procesmi, povodňami,
environmentálnymi záťažami, prevenciu závažných priemyselných havárií a
obmedzovanie ich následkov na zdravie ľudí, životné prostredie a majetok,
prispôsobenie a zmiernenie dôsledkov zmeny klímy na území obce.

Ďakujem za pozornosť!

