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Formulár zámeru národného projektu 

 
Názov národného projektu: 
Podpora vysporiadania právnych vzťahov k pozemkom v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych 
komunít 
 
1. Zdôvodnite čo najpodrobnejšie prečo nemôže byť projekt realizovaný prostredníctvom výzvy na predkladanie 

žiadostí o NFP?  
(napr. porovnanie s realizáciou prostredníctvom dopytovo orientovaného projektu vzhľadom na efektívnejší spôsob 
napĺňania cieľov OP, efektívnejšie a hospodárnejšie využitie finančných prostriedkov) 

 

Národný projekt „Podpora vysporiadania právnych vzťahov k pozemkom v obciach s prítomnosťou 

marginalizovaných rómskych komunít (ďalej len „NP“) vychádza z cieľov operačného programu Ľudské zdroje pre 

programové obdobie 2014 – 2020 (ďalej len „OP LZ“) pre integráciu marginalizovaných rómskych komunít (ďalej 

len „MRK“) a prispieva k zlepšeniu štandardov hygieny bývania prostredníctvom podpory vysporiadania pozemkov.  

 

Zdôvodnenie realizácie NP: 

- Hlavným dôvodom je efektívnejšie dosahovanie cieľov na úrovni OP LZ prostredníctvom jednotnej koordinácie 

hlavných aktivít NP Prijímateľom. Prijímateľ prostredníctvom efektívneho riadenia zabezpečí sledovanie výkonnosti 

a naplnenia cieľov nielen na úrovni NP, ale aj na úrovni cieľov OP LZ; 

- Potreba doplnenia údajov o pozemkoch a o vlastníkoch vzťahov k pozemkom v dotknutom území a ďalších 

údajov potrebných na proces vysporiadania pozemkov prostredníctvom NP sa javí ako efektívnejší spôsob pre 

nastavenie postupov a procesov vysporiadania pozemkov v rómskych osídleniach (ďalej len „RO“); 

- Prijímateľ zabezpečí efektívnejšie naplnenie cieľov hlavnej aktivity NP a jej podaktivít. Do realizácie hlavnej 

aktivity NP sa zapojilo najviac užívateľov1 v porovnaní s inými prebiehajúcimi NP, čím sa potvrdilo, že otázka 

vysporiadania pozemkov v obciach s prítomnosťou MRK je citlivá otázka a obce chcú a majú snahu túto 

problematiku riešiť; 

- Riadenie podaktivít NP Prijímateľom pre celé územie zabezpečí jednotné a efektívne spracovanie jednotlivých 

krokov NP. Pri centrálnom riadení aktivít NP sa Poskytovateľ vyhne značnej administratívnej záťaži a pri spracovaní 

jednotlivých podaktivít NP tak bude zabezpečená efektívna koordinácia prostredníctvom jedného subjektu, ktorý 

disponuje personálnym obsadením a know-how v problematike vysporiadania pozemkov v MRK; 

- Realizácia verejných obstarávaní (ďalej len „VO“) potrebných na realizáciu podaktivít NP je zložitý proces, ktorý 

predpokladá kvalifikované personálne zabezpečenie Prijímateľa. V prípade realizácie NP je zaručené, že predmetné 

VO bude realizované v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon č. 343/2015 Z. z.“). 

- Prijímateľ zabezpečí centrálnu podporu užívateľov v procese poskytovania služieb prostredníctvom 

poskytovateľov služieb vybraných na základe verejnej súťaže. Prijímateľ zabezpečí jednotné a efektívne riadenie 

procesu vysporiadania pozemkov Prijímateľom pre všetkých užívateľov; 

- Prijímateľ disponuje personálnym obsadením, skúsenosťami a know-how v problematike vysporiadania 

pozemkov v MRK, ktorými je schopný účinne koordinovať proces vysporiadania pozemkov v rámci NP. 

Koordináciou procesu vysporiadania pozemkov prostredníctvom jedného riadiaceho subjektu sa Poskytovateľ 

vyhne značnej administratívnej záťaži pri spracovaní ad hoc problémov a otázok užívateľov súvisiacich 

s vysporiadaním pozemkov v obci, ale aj v procese spracovania zodpovedajúcich VO na poskytovanie 

požadovaných služieb (geodetických prác a usmerňovacích služieb) v prospech užívateľov a obyvateľov MRK; 

- Riadením NP Prijímateľom vzniká menšie riziko vzniku neoprávnených výdavkov z rozpočtu; 

- Prijímateľ má k dispozícií kvalifikovanú personálnu kapacitu pre riadenie a koordináciu NP, čo v konečnom 

dôsledku zabezpečí hospodárnejšie vynaloženie finančných prostriedkov na realizáciu NP a zníži administratívne 

zaťaženie NP; 

- Prijímateľ bude realizovať NP s dôrazom na synergiu vysporiadania pozemkov osobám, ktoré sú ohrozené 

chudobou a sociálnym vylúčením, s dôrazom na MRK. 

                                                           
1  K 30.04.2019 144 oprávnených užívateľov, pričom ďalší 2 užívatelia doručili 30.04.2019 listinnú žiadosť o zapojenie sa do NP. 
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2. Príslušnosť národného projektu k relevantnej časti operačného programu 

Prioritná os 5. Integrácia marginalizovaných rómskych komunít 

Investičná priorita  5.1 Sociálno-ekonomická integrácia marginalizovaných 
komunít, ako sú Rómovia 

Špecifický cieľ 5.1.3 Podporiť prístup k zdravotnej starostlivosti a verejnému 
zdraviu vrátane preventívnej zdravotnej starostlivosti, 
zdravotníckej osvety a k zlepšeniu štandardov hygieny 
bývania. 

Miesto realizácie projektu (na úrovni kraja) Územie 150 obcí v siedmych samosprávnych krajoch NUTS II 
(okrem Bratislavského kraja): 
 
Banskobystrický kraj 
Žilinský kraj 
Košický kraj 
Prešovský kraj 
Nitriansky kraj 
Trenčiansky kraj 
Trnavský kraj 
 

Identifikácia hlavných cieľových skupín (ak 
relevantné) 

Oprávnená cieľová skupina v zmysle OP ĽZ: 
Príslušníci a obyvatelia MRK 

 
 
3. Prijímateľ2 národného projektu 

Dôvod určenia prijímateľa národného 
projektu3  

Dôvodom určenia Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske 
komunity (ďalej len „ÚSVRK“) ako prijímateľa je odborná 
znalosť problematiky, prostredia cieľových komunít, aktívna 
spolupráca s miestnymi samosprávami a mimovládnymi 
organizáciami, skúsenosti z programového obdobia 2007-
2013 v roli koordinátora horizontálnej priority MRK a 
programového obdobia 2014-2020 ako prijímateľa viacerých 
národných projektov zameraných primárne na MRK.  
 
ÚSVRK je poradným orgánom vlády SR, zameraným na 
riešenie záležitostí rómskych komunít s odbornou znalosťou 
problematiky, prostredia cieľových komunít, aktívnou 
spoluprácou s miestnymi samosprávami a mimovládnymi 
organizáciami a s dlhodobými skúsenosťami v otázkach 
týkajúcich sa MRK. V rámci organizačného zabezpečenia 
výkonu činností, disponuje žiadateľ 10 regionálnymi 
kanceláriami (zriadené od roku 2004 v Banskej Bystrici, 
Rimavskej Sobote, Prešove, Spišskej Novej Vsi, Košiciach a v 
Nitre a od septembra 2016 aj v mestách Humenné, 
Kežmarok, Michalovce, Svidník), čím zastáva strategickú 
pozíciu v oblasti tvorby, realizácie a monitorovania 
inkluzívnych politík na lokálnej, regionálnej a národnej úrovni.  
 
ÚSVRK zároveň v minulosti pilotne riešil možnosti 
vysporiadania pozemkov prostredníctvom jednoduchých 
pozemkových úprav v RO v Krásnohorskom Podhradí, Tichom 
Potoku, Čiernom Balogu a Studienke.  
 
ÚSVRK bol vecným gestorom návrhu novely zákona č. 

                                                           
2  V tomto dokumente je používaný pojem prijímateľ a žiadateľ. Je to tá istá osoba, no technicky sa žiadateľ stáva prijímateľom až po podpísaní 
zmluvy o NFP. 
3  Jednoznačne a stručne zdôvodnite výber prijímateľa NP ako jedinečnej osoby oprávnenej na realizáciu NP (napr. odkaz na platné predpisy, 
operačný program, národnú stratégiu, ktorá odôvodňuje jedinečnosť prijímateľa NP).  
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330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní 
pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, 
pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „Zákon č. 330/1991 Zb.“), na 
základe ktorej môžu obce s účinnosťou od 01.09.2017 
vysporiadať vlastníctvo k pozemkom v RO postupom 
jednoduchých pozemkových úprav podľa ustanovenia §8g 
Zákona č. 330/1991 Zb., v zmysle ktorého môžu byť 
prevedené jednoduché pozemkové úpravy vykonávané na 
usporiadanie vlastníckych a užívacích pomerov k pozemkom 
pod RO. 
 
ÚSVRK participoval na aktualizácii vyhlášky Ministerstva 
spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. o 
stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších 
predpisov, účinnej od 01.09.2017, na základe ktorej došlo 
k úprave koeficientu pre pozemky pod RO marginalizovaných 
skupín obyvateľstva tak, aby sa hodnota takýchto pozemkov 
pre účely vyrovnania v peniazoch priblížila k hodnote 
poľnohospodárskeho pozemku. 
 
ÚSVRK vyhlásil dňa 20.09.2018 výzvu na predkladanie žiadostí 
na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenie 
mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity na rok 
2019 v zmysle zákona č. 562/2010 Z. z. Zákon o poskytovaní 
dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 
v znení neskorších predpisov, ktorou vyjadril podporu obciam 
na projekty zamerané na podporu vysporiadania vlastníckych 
vzťahov k pozemkom, na ktorých sa nachádzajú obydlia MRK. 
 
ÚSVRK vypracoval dokument „Sprievodca vysporiadaním 
pozemkov v obciach s RO“, ktorý má slúžiť najmä pre obce a 
ich štatutárne orgány ako návod na vysporiadanie pozemkov 
aj prostredníctvom jednoduchých pozemkových úprav v 
zmysle ustanovenia §8g Zákona č. 330/1991 Zb. 
 
https://www.minv.sk/swift_data/source/romovia/publikacie/
Sprievodca%20vysporiadanim%20pozemkov%20v%20obciach
%20s%20romskymi%20osidleniami.pdf 
 

Má prijímateľ osobitné, jedinečné 
kompetencie na implementáciu aktivít 
národného projektu priamo  
zo zákona, osobitných právnych predpisov, 
resp. je uvedený priamo  
v príslušnom operačnom programe?  

MV SR/ÚSVRK je, v záujme zabezpečenia jednotne 
koordinovaného postupu prednostne realizovaného 
národnými projektmi, uvedený ako realizátor programu 
asistencie pri vysporiadaní pozemkov prostredníctvom 
národného projektu v OP LZ prostredníctvo prioritnej osi 5 
(ESF). 
 
ÚSVRK je poradným orgánom vlády SR, ktorý má v priamej 
kompetencii riešenie problémov rómskej národnostnej 
menšiny: „Splnomocnenec navrhuje, koordinuje a kontroluje 
činnosti smerujúce k riešeniu problémov rómskej menšiny 
a po odsúhlasení vládou SR realizuje systémové riešenia na 
dosiahnutie rovnoprávneho postavenia občanov patriacich 
k rómskej menšine v spoločnosti. Dbá na dodržiavanie 
základných práv a slobôd zaručených ústavou a zákonmi SR, 
ako aj medzinárodnými zmluvami o ľudských právach“ a plní 
úlohy na základe Štatútu splnomocnenca vlády Slovenskej 
republiky pre rómske komunity, schválený uznesením vlády 
Slovenskej republiky č. 308 zo dňa 27.6.2012. 
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Obchodné meno/názov (aj názov sekcie ak 
relevantné) 

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 
Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity 

Sídlo Pribinova 2 
812 72 Bratislava 
Slovenská republika 

IČO 00151866 

 
 
4.  Partner, ktorý sa bude zúčastňovať realizácie národného projektu (ak relevantné) 

Zdôvodnenie potreby partnera národného 
projektu (ak relevantné)4 

V projekte nie je partner 

Kritériá pre výber partnera 5  

Má partner monopolné postavenie  
na implementáciu týchto aktivít? (áno/nie) 
Ak áno, na akom základe? 

 

Obchodné meno/názov  

Sídlo  

IČO  

V prípade viacerých partnerov, doplňte údaje za každého partnera. 

 

5. Predpokladaný časový rámec 
Dátumy v tabuľke nižšie nie sú záväzné, ale predstavujú vhodný a žiadúci časový rámec  

pre zabezpečenie procesov, vedúcich k realizácii národného projektu.  

Dátum vyhlásenia vyzvania vo formáte 
Mesiac/Rok 

07/2019 

Uveďte plánovaný štvrťrok podpísania 
zmluvy o NFP s prijímateľom  

3/2019 

Uveďte plánovaný štvrťrok spustenia 
realizácie projektu  

4/2016 

Predpokladaná doba realizácie projektu v 
mesiacoch  

57 mesiacov  

 

6. Finančný rámec 

Alokácia na vyzvanie (zdroj EÚ a ŠR) 2 389 799,45 EUR 

Celkové oprávnené výdavky projektu 2 389 799,45 EUR 

Vlastné zdroje prijímateľa 0 EUR 

 

7. Východiskový stav 
 
Podľa Atlasu rómskych komunít 2013 (ďalej len „Atlas“) väčšina Rómov na Slovensku žije v obydliach na 

pozemkoch, ku ktorým majú vysporiadaný vzťah a sú v ich vlastníctve alebo si ich prenajímajú. S narastajúcou 

segregáciou osídlení a marginalizáciou osídlení či regiónov sa zvyšuje aj podiel obydlí, ktoré sú postavené nelegálne 

alebo nemajú vysporiadané pozemky, na ktorých stoja. Zatiaľ čo v prípade integrovaných RO sa v celoslovenskom 

priemere 40% obydlí nachádza na pozemkoch vlastnených samotnými rómskymi obyvateľmi, v prípade 

segregovaných osídlení je tento podiel iba 13%. Celková výmera týchto pozemkov, pri ktorých obyvatelia MRK nie 

sú vlastníkmi pozemkov pod obydliami (ďalej aj „nevysporiadané pozemky“) predstavuje podľa predbežného 

zisťovania približne 2,771 milióna metrov štvorcových. Atlas identifikoval na Slovensku 8192 nelegálnych obydlí (z 

toho 3662 murovaných domov, 399 drevených domov a 4131 chatrčí), pričom najvyšší výskyt takýchto nelegálnych 

obydlí bol zaznamenaný v najsegregovanejších a najmenej rozvinutých RO. Z hľadiska geografického sa väčšina 

nelegálnych obydlí nachádza v Prešovskom a Košickom kraji. 

                                                           
4 Uveďte dôvody pre výber partnerov (ekonomickí, sociálni, profesijní...). Odôvodnite dôvody vylúčenia akejkoľvek tretej strany ako potenciálneho 
realizátora. 
5 Uveďte, na základe akých kritérií bol partner vybraný, alebo ak boli zverejnené, uveďte odkaz na internetovú stránku, kde sú dostupné. Ako 
kritérium pre výber - určenie partnera môže byť tiež uvedená predchádzajúca spolupráca žiadateľa  s partnerom, ktorá bude náležite opísaná a 
odôvodnená, avšak nejde o spoluprácu, ktorá by v prípade verejných prostriedkov spadala pod pôsobnosť zákona o VO. 
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Právne vzťahy k nevysporiadaným pozemkom pod RO s prítomnosťou MRK sú jedným zo zdrojov spoločenského 

napätia a protirómskych nálad, ktoré reprodukujú mnohé médiá a extrémistické hlasy v politike aj spoločnosti. Na 

jednej strane vlastníci pozemkov, na ktorých sa nachádzajú RO, nemôžu svoj majetok reálne využívať. Na druhej 

strane bez usporiadania právneho vzťahu k pozemku nie je možné legalizovať obydlie, ktoré sa na takomto 

pozemku nachádza.  

 

Dôsledkom nelegálneho statusu mnohých obydlí v RO je, že takéto obydlia nie je možné pripojiť na technickú 

vybavenosť, akou je vodovod, kanalizácia, plyn, čo má za následok nízky štandard kvality a hygieny bývania s 

nepriaznivými dopadmi na zdravotný stav a celkovú kvalitu života obyvateľov takýchto obydlí. Obyvatelia 

nelegálnych obydlí a obydlí na pozemkoch, ku ktorým nemajú žiadny právny vzťah, navyše žijú v permanentnom 

stave neistoty, keďže ich obydlia môžu byť odstránené ako nelegálne stavby. 

 
a. Uveďte východiskové dokumenty na regionálnej, národnej a európskej úrovni, ktoré priamo súvisia s 

realizáciou NP:  
 

- Pracovný dokument Útvarov Komisie {SWD(2012) 133 } 

- Oznámenie Komisie EP, Rade, EHaSV a VR- Nediskriminácia a rovnaké príležitosti: Obnovený záväzok. 

Nástroj spoločenstva a politiky v oblasti začleňovania Rómov.[KOM(2011)0420] 

- Oznámenie Komisie EP, Rade, EHaSV a VR– Rámec EÚ pre národné stratégie integrácie Rómov do roku 2020 

[KOM(2011)173] 

- Odporúčanie Rady o účinných opatreniach na integráciu Rómov v členských štátoch 2013/C 378/01 

- Oznámenie Komisie EP, Rade, EHaSV a VR – K sociálnym investíciám do rastu a súdržnosti – vrátane 

realizácie ESF v rokoch 2014-2020- COM (2013) 83 

- Oznámenie Komisie EP, Rade, EHaSV a VR – Kroky vpred pri implementácií vnútroštátnych stratégií 

integrácie Rómov – COM (2013) 454 

- Oznámenie Komisie EP COM (2015) Rade, EHaSV a VR - Správa o realizácii rámca EÚ pre vnútroštátne 

stratégie integrácie Rómov do roku 2015 

- Stratégia SR pre integráciu Rómov do roku 2020 a jej akčné plány 

- Národný program reforiem Slovenskej republiky 2018 

- Zákon č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových 

úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov  

- Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov 

- Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších 

predpisov 

- vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty 

majetku v znení neskorších predpisov 

- Atlas rómskych komunít 2013 
 

b. Uveďte predchádzajúce výstupy z dostupných analýz, na ktoré nadväzuje navrhovaný zámer NP (štatistiky, 
analýzy, štúdie,...):  
 
ÚSVKR vychádzal z údajov uvedených v Atlase. Okrem Atlasu neexistuje jednotná, ani parciálna štúdia, ktorá sa 
možnosťou vysporiadania pozemkov v MRK zaoberá. Preto ÚSVRK od roku 2012 organizoval pracovné 
stretnutia, odborné konzultácie v rámci formálnych aj neformálnych viacsektorálnych platforiem, kde 
diskutoval viaceré možnosti realizácie NP. ÚSVRK spolupracoval so zástupcami Komory pozemkových úprav, 
Výskumného ústavu geodézie a kartografie, Slovenského pozemkového fondu a najmä Ministerstva 
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ako gestora problematiky, s ktorými konzultoval odbornú 
uskutočniteľnosť a nákladovosť jednotlivých úkonov a zároveň boli identifikoval vhodné postupy nevyhnutne 
súvisiace s problematikou vysporiadania pozemkov v MRK. V nadväznosti na zistené skutočnosti ÚSVRK 
participoval na príprave novely Zákona č. 330/1991 Zb., účinnej odo dňa 1.9.2017.  
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c. Uveďte, na ktoré z ukončených a prebiehajúcich národných projektov6 zámer NP priamo nadväzuje, v čom je 
navrhovaný NP od nich odlišný a ako sú v ňom zohľadnené výsledky/dopady predchádzajúcich NP (ak 
relevantné): 
 
Realizácia hlavnej aktivity, je podmienená zrealizovaním 3 VO na výber poskytovateľov jednotlivých služieb, na 
základe výsledku verejnej súťaže podľa Zákona č. 343/2015 Z. z. Realizácia jednotlivých podaktivít NP je 
podmienená realizáciou VO, a to: 
1) VO na zákazku „Identifikácia skutkového a právneho stavu pozemkov pod rómskymi obydliami v rómskych 

osídleniach“ kód ITMS 2014+ VO74646521, prostredníctvom verejnej súťaže, ktorou sa aktuálne realizuje 

aktualizácia skutkového a právneho stavu pozemkov v RO (Podaktivita 1) – VO ukončené, zákazka je 

v realizácii; 

2) VO na zákazku „Usmerňovacie, poradenské, sprostredkovateľské, informačné a osvetové služby“ kód ITMS 

2014+ VO 42605468, ktorou bude zabezpečená podpora procesu vysporiadania pozemkov prostredníctvom 

informačných, osvetových a mediačných činností (Podaktivita 2) – t.j. skupinové a individuálne stretnutia 

v obci – VO postupom priameho rokovacieho konania podľa ustanovenia § 81 písm. a) zákona 343/2015 Z. 

z. je v realizácii (druhá ex ante kontrola). Predpokladaný termín ukončenia VO je 07/2019; 

3) VO na zákazku „Asistencia pri vysporiadaní pozemkov“ kód ITMS 2014+ VO47339089“, ktorou bude pre 

užívateľov zabezpečená komplexná asistencia pri úkonoch nevyhnutných pri vysporiadaní pozemkov v MRK 

v obci (Podaktivita 3) – t.j. vyhotovenie relevantných geodetických prác, zodpovedajúcich právnych aktov, 

vyhovenie znaleckých posudkov a úhrada správnych poplatkov za podania do KN a osvedčenie podpisov - 

VO v realizácii (druhá ex ante kontrola). Predpokladaný termín ukončenia VO je 08/2019. 

 
Realizácia týchto VO bola a je spojená so zložitým a zdĺhavým procesom spracovania a kontrol. Vo všetkých VO 

sa jedná o obstaranie služieb, ktoré sú špecifické a nie sú bežne dostupné na trhu. Prijímateľ vyvinul v procese 

obstarania predmetných služieb maximálne úsilie na zabezpečenie plynulosti spracovania procesu VO a 

súvisiacich kontrol, napriek tomu sa podarilo zatiaľ úspešne obstarať služby napĺňajúce Podaktivitu 1 NP, čo 

môže dokladovať uzatvorenými a účinnými zmluvami s poskytovateľmi geodetických služieb pre zákazku 

„Identifikácia skutkového a právneho stavu pozemkov pod rómskymi obydliami v rómskych osídleniach“ v 

celkovej hodnote 551 309,08 EUR. Zmluvy o dielo (6 častí) boli uzatvorené dňa 25.02.2019 a nadobudli účinnosť 

dňa 28.02.2019. Zhotovitelia začali vykonávať služby dňa 13.03.2019 s predpokladaným termínom dodania 

29.08.2019. 

 

ÚSVRK v záujme dodržania účelnosti vynaložených finančných prostriedkov, efektívnosti, hospodárnosti 

a z dôvodu realizácie predmetných VO na obstaranie poskytovateľov služieb na Podaktivitu 1 až 3, navrhuje 

stanoviť harmonogram realizácie hlavných aktivít NP spätne od 10/2016 do 31.03.20217 a 3 mesiace na 

ukončenie aktivít NP (t. j. do 30.06.2021).  

 
NP nadväzuje na doterajšie aktivity a skutočnosti, ku ktorým ÚSVRK dospel počas programového obdobia OP 

LZ. Vzhľadom na špecifickú lokalizáciu obydlí MRK v rámci obce (obydlia mimo segregovaných RO) sa prejavila 

potreba zahrnutia týchto pozemkov nachádzajúcich sa v obci do vysporiadania v rámci Podaktivity 3 NP 

a následne ich vysporiadanie v rámci Podaktivity 3 NP tak, aby bol zabezpečený prístup k zdravotnej 

starostlivosti a k zlepšeniu štandardov hygieny bývania pre príslušníkov cieľovej skupiny bez ohľadu na 

umiestnenie ich obydlia v rámci obce. Zo skúseností Prijímateľa vyplynulo, že s ohľadom na intenzitu otázok 

k špecifickým podmienkam usporiadania vlastníckych vzťahov k pozemkom v obciach s MRK a hlavne 

lokalizáciou väčšiny užívateľov v Prešovskom a Košickom samosprávnom kraji, prípadne v Banskobystrickom 

samosprávnom kraji, je vhodné do NP zapojiť hlavného regionálneho koordinátora, ako zamestnanca ÚSVRK na 

TPP s miestom výkonu práce v Prešove alebo v Košiciach. Prijímateľ bude v rámci NP zabezpečovať podporu a 

usmernenie obciam v základných otázkach týkajúcich sa procesu vysporiadania pozemkov prostredníctvom 

jednoduchých pozemkových úprav. 

 

                                                           
6  V prípade ak je to relevantné, uveďte aj ukončené národné projekty z programového obdobia 2007-2013. 
7  18 mesiacov pripadá na realizáciu Podaktivity 3 na odo dňa predpokladaného ukončenia VO do 31.03.2021. 
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d. Popíšte problémové a prioritné oblasti, ktoré rieši zámer národného projektu. (Zoznam známych problémov, 
ktoré vyplývajú zo súčasného stavu a je potrebné ich riešiť): 

 

Otázka vysporiadania pozemkov v MRK sa významne dotýka pretrvávajúceho spoločenského problému, ktorým 

je neusporiadaný stav pozemkov pod obydliami v MRK. Vysporiadanie pozemkov v prospech obyvateľov MRK je 

jedným zo základných predpokladov pre sociálno-ekonomická integrácia MRK do spoločnosti (bezpečnosť 

domova), zlepšenie medzi etnických vzťahov (odstránenie stavu, kedy majitelia pozemkov nemôžu používať a 

nakladať so svojim vlastníctvom) a je predpokladom k pokojnému spolužitiu majority s minoritou. 

Vysporiadaním pozemkov sa zabezpečí najmä prístup k zdravotnej starostlivosti a verejnému zdraviu vrátane 

preventívnej zdravotnej starostlivosti, zdravotníckej osvety a v konečnom dôsledku dôjde k zlepšeniu 

štandardov hygieny bývania obydlí MRK. Realizácia tohto NP má dopad na projekty implementované v rámci 

prioritnej osi 6 OP ĽZ (t.j. vysporiadané pozemky v prípade opatrení obce ako možnosť napr. zriadenia 

vodovodnej prípojky pre MRK na vysporiadanom pozemku), ktoré nie je možné z EŠIF realizovať práve kvôli 

nevysporiadaným právnym vzťahom k pozemkom v RO. 

 

e. Popíšte administratívnu, finančnú a prevádzkovú kapacitu žiadateľa a partnera (v prípade, že v projekte je 
zapojený aj partner) 
 
V projekte nie je zapojený partner. 
 
ÚSVRK disponuje dostatočným personálnym aparátom na zabezpečenie realizácie hlavnej aktivity NP. ÚSVRK 
bude zabezpečovať riadiace a metodické činnosti NP prostredníctvom svojich interných zamestnancov a to 
hlavného projektového manažéra (TPP), metodika (TPP) a hlavného regionálneho koordinátora (TPP). 
 
Koordinačnými činnosťami bude v rámci prislúchajúcej územnej časti8 poverený koordinátor informačných, 
osvetových a mediačných činností (DoVP, alebo DoPC). Odborné otázky bude zabezpečovať Expert (DoVP, 
alebo DoPC) a Garant (DoVP, alebo DoPC). Odborné služby Podaktivity 1, Podaktivity 2 a Podaktivity 3 sa budú 
realizovať prostredníctvom externých poskytovateľov služieb, vybraných na základe výsledku VO. 
 

Finančné prostriedky národného projektu sú doplnkovým nástrojom financovania problematiky riešenia rozvoja 

obcí s príslušníkmi MRK a sú súčasťou komplexného balíka jednotlivých nástrojov zadefinovaných v Stratégii SR 

pre integráciu Rómov do roku 2020. 

 

8. Vysvetlite hlavné ciele NP (stručne): 
(očakávaný prínos k plneniu strategických dokumentov, k socio-ekonomickému rozvoju oblasti pokrytej OP, k 
dosiahnutiu cieľov a výsledkov príslušnej prioritnej osi/špecifického cieľa) 

 
Hlavným cieľom NP je poskytnutie podpory obciam smerujúcej k vysporiadaniu právnych vzťahov k pozemkom pod 

rómskymi obydliami v obciach s MRK a v RO (ďalej len „dotknuté pozemky“) v zmysle platných právnych 

predpisov, tak aby bolo umožnené obyvateľom MRK nadobudnúť k dotknutým pozemkom, ktoré sú vo vlastníctve 

iných osôb (či už FO alebo PO) taký právny vzťah, ktorý im umožní legalizáciu stavby, ktorú obývajú, alebo im 

umožní realizáciu stavby obydlia alebo k dotknutým pozemkom nadobudne právny vzťah obec, ktorá následne na 

týchto pozemkoch zrealizuje opatrenia, ktoré vedú/prispejú k zvýšenej kvalite podmienok bývania MRK (realizácia 

inžinierskych stavieb, svojpomocná výstavba domov obyvateľmi MRK a pod.). 

 

Vysporiadanie právnych vzťahov k dotknutým pozemkom v prospech MRK, je nevyhnutným predpokladom pre 

legalizáciu stavieb, rozvoj technických a hygienických podmienok bývania obyvateľov RO, za účelom zlepšenia 

štandardov hygieny bývania a zlepšenia prístupu k zdravotnej starostlivosti a verejnému zdraviu, zároveň zlepšenie 

vzdelanostnej úrovne Rómov (primerané podmienky pre zdravý vývoj a výchovu detí), zamestnateľnosti (ktorej 

predpokladom je dobrý zdravotný stav a možnosť osobnej hygieny), ale aj na naplnenie celkovej sociálno-

ekonomickej integrácie MRK do spoločnosti. 

                                                           
8 Košický samosprávny kraj – časť východ; Košický samosprávny kraj – časť západ; Prešovský samosprávny kraj – časť východ; Prešovský 

samosprávny kraj – časť stred; Prešovský samosprávny kraj – časť západ; časť Západ (s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja). 
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9. Očakávaný stav a merateľné ciele 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
9 V odôvodnených prípadoch sa uvedená tabuľka nevypĺňa, pričom je nevyhnutné do tejto časti uviesť podrobné a jasné zdôvodnenie, prečo nie je 

možné uviesť požadované údaje.  
10 Národný projekt by mal obsahovať minimálne jeden relevantný projektový ukazovateľ, ktorý sa agreguje  

do programového ukazovateľa. Pri ostatných projektových ukazovateľoch sa uvedie N/A. 

V tejto časti popíšte očakávané výsledky projektu s konkrétnym prínosom vo vzťahu k rozvoju oblasti 
pokrytej operačným programom a zrealizovaniu aktivít. V tabuľke nižšie uveďte projektové ukazovatele a iné 
údaje. Projektové ukazovatele musia byť definované tak,  
aby odrážali výstupy/výsledky projektu a predstavovali kvantifikáciu toho, čo sa realizáciou aktivít 
za požadované výdavky dosiahne.9 

Cieľ národného 
projektu 

Merateľný 
ukazovateľ 

Indikatívna cieľová 
hodnota 

Aktivita 
projektu 

Súvisiaci 
programový 
ukazovateľ10 

Podpora obciam 
smerujúca k 
vysporiadaniu 
právnych vzťahov k 
pozemkom pod 
obydliami v obciach s 
prítomnosťou MRK a 
v rómskych 
osídleniach 

P0776 -  Počet obcí z 
MRK zapojených do 
aktivít programu 
vysporiadania 
pozemkov 

150 Podpora 
vysporiadania 
pozemkov 

N/A 

Podpora obciam 
smerujúca k 
vysporiadaniu 
právnych vzťahov k 
pozemkom pod 
obydliami v obciach s 
prítomnosťou MRK a 
v rómskych 
osídleniach 

P0236 -  Počet obcí, v 
ktorých došlo k 
vysporiadaniu 
pozemkov pod 
obydliami MRK 

10 Podpora 
vysporiadania 
pozemkov 

O0106 Počet obcí, 
v ktorých došlo k 
vysporiadaniu 
pozemkov pod 
obydliami MRK 

Podpora obciam 
smerujúca k 
vysporiadaniu 
právnych vzťahov k 
pozemkom pod 
obydliami v obciach s 
prítomnosťou MRK a 
v rómskych 
osídleniach 

P0507 - Počet 
vypracovaných 
materiálov 
(hodnotení, analýz, 
štúdií a pod.) 

1 Podpora 
vysporiadania 
pozemkov 

N/A 

Podpora obciam 
smerujúca k 
vysporiadaniu 
právnych vzťahov k 
pozemkom pod 
obydliami v obciach s 
prítomnosťou MRK a 
v rómskych 
osídleniach 

P0270 - Počet osôb z 
MRK, ktorým sa 
zlepšili štandardy 
hygieny bývania v 
obydlí na 
vysporiadanom 
pozemku 

200 Podpora 
vysporiadania 
pozemkov 

R0109 Počet osôb 
z MRK, ktorým sa 
môžu zlepšiť 
štandardy 
hygieny bývania v 
dôsledku 
programu 
vysporiadania 
pozemkov 

Iné údaje, ktorými je možné sledovať napĺňanie cieľov národného projektu (ak relevantné) 

Cieľ národného 
projektu 

Ukazovateľ 
Indikatívna cieľová 

hodnota 
Aktivita projektu 
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10. Bližší popis merateľných ukazovateľov.11  
V prípade viacerých merateľných ukazovateľov, doplňte údaje za každý z nich. 
 

Predmetná časť sa týka projektových ukazovateľov  

Názov merateľného 
ukazovateľa12 

P0776 - Počet obcí z MRK zapojených do aktivít programu vysporiadania 
pozemkov 

Akým spôsobom sa budú 
získavať dáta? 

Výstup v rámci Podaktivity 1 a Podaktivity 2 k identifikácii pozemkov 
  

Názov merateľného 
ukazovateľa 

P0236 - Počet obcí, v ktorých došlo k vysporiadaniu pozemkov pod obydliami 
MRK 

Akým spôsobom sa budú 
získavať dáta? 

Na základe výstupov Podaktivity 3, Prijímateľ zostaví výstupný zoznam obcí, v 
ktorých došlo k vysporiadaniu pozemkov 

Názov merateľného 
ukazovateľa 

P0270 - Počet osôb z MRK, ktorým sa zlepšili štandardy hygieny bývania 
v obydlí na vysporiadanom pozemku 

Akým spôsobom sa budú 
získavať dáta? 

Na základe výstupov Podaktivity 3, v spolupráci s obcou sa identifikuje počet 
dotknutých obyvateľov MRK.  
V prípade, kedy to nebude možné získať konkrétne údaje, bude Prijímateľ 
vychádzať v údajov priemerného počtu obyvateľov na jedno obydlie v Atlase 
pre danú obec 

Názov merateľného 
ukazovateľa13 

P0507 - Počet vypracovaných materiálov (hodnotení, analýz, štúdií a pod.) 

Akým spôsobom sa budú 
získavať dáta? 

Ku koncu realizácie projektu na základe výstupov Podaktivity 1 

V prípade viacerých merateľných ukazovateľov, doplňte údaje za každý merateľný ukazovateľ. 

 
 
11. Očakávané dopady 

Zoznam prínosov a prípadných iných dopadov, ktoré sa dajú očakávať  
pre jednotlivé cieľové skupiny 

Dopady  Cieľová skupina 
(ak relevantné) 

Počet14  

Poskytnutie komplexnej podpory obciam 
s prítomnosťou MRK v procese 
vysporiadania pozemkov s dopadom na 
zlepšenie prístupu k zdravotnej 
starostlivosti a verejnému zdraviu 
a zlepšenie štandardov hygieny bývania 
obyvateľov MRK 
 
 

Príslušníci a 
obyvatelia MRK 

Presný počet obyvateľov nie je možné 
uviesť. Podľa definície merateľného 
ukazovateľa na úrovni projektu P0270 sa 
do hodnoty započítava iba tá osoba, 
ktorá žije v obydlí, pod ktorým sa 
vysporiadal pozemok  (Počet osôb MRK, 
ktoré bývajú v obydlí, pod ktorým došlo k 
vysporiadaniu pozemkov cez projekty 
EŠIF, v dôsledku čoho sa týmto osobám 
zlepšili štandardy hygieny bývania). 
Štandardy hygieny bývania sa mimo osôb 
započítaných do tohto merateľného 
ukazovateľa zvýšia aj vysporiadaním 
pozemkov pod infraštruktúrou v obci, čo 
v konečnom dôsledku bude mať dopad 
na obyvateľov celého RO.  Tieto osoby 

                                                           
11 V odôvodnených prípadoch sa uvedená tabuľka nevypĺňa, pričom je nevyhnutné do tejto časti uviesť podrobné a jasné zdôvodnenie, prečo nie je 
možné uviesť požadované údaje. 
12 V prípade viacerých merateľných ukazovateľov, doplňte tabuľku za každý merateľný ukazovateľ. 
13 V prípade viacerých merateľných ukazovateľov, doplňte tabuľku za každý merateľný ukazovateľ. 
14 Ak nie je možné uviesť početnosť cieľovej skupiny, uveďte do tejto časti zdôvodnenie. 
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síce nie je možné započítať do hodnoty 
merateľného ukazovateľa, avšak je nutné 
vnímať dopad na cieľovú skupinu v zmysle 
zvýšenia štandardov hygieny bývania aj 
vysporiadaním pozemkov pod 
infraštruktúrou v obci/RO.  
 
NP bude mať v zmysle vyššie uvedeného 
dopad minimálne na 200 obyvateľov, ktorí 
majú bydlisko v obydlí, pod ktorým v 
rámci projektu došlo k vysporiadaniu 
pozemkov, v dôsledku čoho sa následne 
môžu zlepšiť štandardy hygieny bývania 
tohto obydlia (PMU P0270). Počet 
obyvateľov na jedno obydlie zahŕňa 
Rómov, ktorí bývajú v tomto obydlí. 
Okrem toho NP bude mať dopad na 
všetkých obyvateľov RO v obciach, kde 
dôjde k vysporiadaniu pozemkov pod 
infraštruktúru. 
 

V prípade viacerých cieľových skupín, doplňte dopady na každú z nich. 

 

12. Aktivity 
 

a) Uveďte detailnejší popis aktivít.  

 

Projekt bude realizovaný prostredníctvom jednej podpornej aktivity (riadenie projektu) a jednej hlavnej aktivity 

pozostávajúcej z troch podaktivít. 

 

Podporné aktivity 
Riadenie projektu 
 
Hlavná aktivita projektu: 
Podpora vysporiadania pozemkov 
 
Podaktivity hlavnej aktivity projektu:  
1 Aktualizácia a získavanie nových údajov o pozemkoch v rómskych osídleniach  
2 Informačné, osvetové a mediačné činnosti 
3 Asistencia pri vysporiadaní pozemkov 
 

Podaktivita 1 - Aktualizácia a získavanie nových údajov o pozemkoch v rómskych osídleniach  
 

Cieľom podaktivity je vykonanie aktualizácie existujúcich a získanie nových údajov o dotknutých pozemkoch v 150 

obciach s prítomnosťou MRK, vybraných na základe odsúhlasenej metodológie zjednodušeného indexu pásma 

segregácie, resp. podrozvinutosti, uvedených v prílohe č. 8 OP LZ. Cieľom podaktivity je zvolenie vhodného návrhu 

postupu vysporiadania pozemkov v prospech MRK pre 150 oprávnených obcí, a jeho následnú realizáciu v rámci 

Podaktivity 3. Pôjde najmä o presné zistenie skutkového a majetkovo-právneho stavu dotknutých pozemkov 

nachádzajúcich sa v rámci 150 oprávnených obcí. Podaktivitu zabezpečuje zhotoviteľ vybraný na základe verejnej 

súťaže podľa Zákona č. 343/2015 Z. z. na základe zmluvy o dielo.  

Proces VO na obstaranie služieb „Identifikácia skutkového a právneho stavu pozemkov pod rómskymi obydliami v 

rómskych osídleniach“ kód ITMS 2014+ VO74646521 bol úspešne ukončený uzatvorením zmluvy s úspešnými 

uchádzačmi a táto bude v kompletnom rozsahu použitá pre účely NP. 

 

Trvanie podaktivity: 6 mesiacov 
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Podaktivita 2 – Informačné, osvetové a mediačné činnosti 

 

Cieľom tejto podaktivity je vykonávanie informačných, osvetových a mediačných činností, ktoré budú viesť k 

pozitívnym prehodnoteniam postojov obyvateľov rómskych obydlí, majiteľov pozemkov pod rómskymi obydliami, 

väčšinového obyvateľstva obcí a ostatných dotknutých strán k problematike potreby vysporiadania pozemkov pod 

rómskymi obydliami. 

 

Doterajšie skúsenosti pri vysporiadaní pozemkov poukazujú na to, že jedným z najdôležitejších faktorov úspešnej 

realizácie tohto projektu je informovanosť, práca s obyvateľmi obydlí na dotknutých pozemkoch a stotožnenie sa 

vlastníkov pôdy pod rómskymi obydliami so zámerom vysporiadať majetkovo-právne vzťahy k pozemkom.  

 

Výsledkom tejto podaktivity je poskytnutie usmerňovacích, poradenských, sprostredkovateľských, informačných 

a osvetových služieb: 

a) väčšinovému obyvateľstvu obcí a vlastníkom dotknutých pozemkov k problematike potreby vysporiadania 

pozemkov v RO formou skupinových stretnutí (ďalej ako skupinové aktivity), ktorých účelom je sprostredkovanie 

dôležitosti riešenia tém súvisiacich s vysporiadaním pozemkov v RO. Skupinové aktivity sa poskytnú jednorázovo vo 

všetkých RO v oprávnených obciach zapojených projektu, ktoré bližšie určí ÚSVRK. 

b) identifikovaným obyvateľom obydlí nachádzajúcich sa na dotknutých pozemkoch, v záujme pozitívneho 

prehodnotenia postojov týchto obyvateľov formou individuálnych stretnutí (ďalej ako individuálne aktivity). 

 

Informačné a mediačné aktivity budú zamerané na väčšinové obyvateľstvo s cieľom lepšieho porozumenia dôležitosti 

riešenia tém súvisiacich s MRK . Stretnutia budú zamerané na prekonávanie negatívneho nastavenia voči intervenciám 

pre spomínanú skupinu obyvateľov, na ktorých budú vyhotovené záznamy o skupinovej aktivite v obci, alebo záznamy 

o individuálnej aktivite Poskytovateľa spolu s prehlásením poskytovateľa o súhlase/nesúhlase obyvateľa rómskeho 

obydlia s vysporiadaním dotknutého pozemku.. Vychádzame z faktu, že tieto negatívne nastavenia spôsobuje často 

nedostatočná informovanosť. Väčšinové obyvateľstvo by malo kladne vnímať, že NP bude mať pozitívny dosah aj na 

kvalitu ich života. Osvetové aktivity budú potrebné hlavne v obciach s negatívnym postojom k aktivitám projektu a ich 

ambíciou je prekonať toto negatívne nastavenie pre intervencie zamerané na integráciu MRK, ich desegregáciu, 

destigmatizáciu, degetoizáciu a v neposlednom rade aj celkové zlepšenie života všetkých obyvateľov obcí. Osvetové 

aktivity budú okrem iného aj prostriedkom pre zviditeľnenie a šírenie príkladov dobrej praxe aj v, ktorých cieľom je 

získať podporu obyvateľov obcí pre realizáciu aktivít, podporovať účasť obyvateľov všetkých sociálnych a etnických 

skupín na aktivitách projektu a predchádzať prípadnému odporu s vykonávanými činnosťami a aktivitami projektu za 

účelom dosiahnutia zmeny postojov spoločnosti v oblasti sociálneho začlenenia a boja proti chudobe a vytvoreniu 

vhodnejších podmienok pre realizáciu a dopad konkrétnych opatrení projektu.  

 

Ak návrh postupu vysporiadania pozemkov v rámci Podaktivity 1 bude navrhovať vysporiadanie pozemkov podľa 

Zákona č. 330/1991 Zb., Prijímateľ bude v rámci tejto podaktivity poskytovať obci základnú podporu a usmernenie v 

otázkach týkajúcich sa procesu vysporiadania pozemkov prostredníctvom jednoduchých pozemkových úprav podľa 

Zákona č. 330/1991 Zb. 

 

Podaktivitu bude zabezpečovať poskytovateľ služby vybraný na základe verejnej súťaže podľa Zákona č. 343/2015 Z. z. 

na základe rámcovej dohody a koordinátormi. V prípade potreby je možné prizvať odborne spôsobilú osobu 

(internú/externú DoVP, Odborného garanta a pod.), ktorá poskytne potrebné argumenty a vysvetlenia k otázkam 

vysporiadania pozemkov na stretnutí v obciach, resp. poskytne služby pri sprostredkovaní diskusie medzi jednotlivými 

stranami a ich mediáciou.  

 

VO na dodanie služieb „Usmerňovacie, poradenské, sprostredkovateľské, informačné a osvetové služby“ kód ITMS 

2014+ VO 42605468 je v realizácii (druhá ex ante kontrola) a táto služba bude v kompletnom rozsahu použitá pre 

účely NP.  
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Trvanie podaktivity: 12 mesiacov 

 

 

Podaktivita 3 - Asistencia pri vysporiadaní pozemkov 

 

Cieľom tejto podaktivity je poskytnúť komplexné služby odbornej asistencie smerujúcej k obci a obyvateľom MRK za 

účelom vysporiadania dotknutých pozemkov v obciach s prítomnosťou MRK. Predmetom vysporiadania budú pozemky 

pod obydliami v obci a pozemky v obvode RO, ktoré boli identifikované na základe podaktivity. Dotknuté pozemky sú 

najmä pozemky pod obydlím a priľahlé pozemky (dvor, záhrada a pod.), ako aj pozemky so zámerom na realizáciu 

verejnoprospešných opatrení v obci v prospech MRK (realizácia následných opatrení obce, ktoré prispejú k zlepšeniu 

štandardov hygieny bývania obyvateľov RO, napríklad realizácia inžinierskych sietí, prístupových komunikácii, výstavba 

domov obyvateľmi MRK a pod.). 

 

Prijímateľ financuje odbornú asistenciu pri úkonoch smerujúcich k vysporiadaniu pozemkov pod obydliami. V rámci 

projektu môže byť financovaná výhradne forma odbornej asistencie za poskytnuté geodetické služby, za vypracovanie 

znaleckých posudkov na stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku, ak sú tieto požadované všeobecne záväzným 

právnym predpisom, za spracovanie zmluvnej agendy, správne poplatky a pod. súvisiace s procesom vysporiadania 

pozemkov pod obydliami, priľahlých pozemkov a pozemkov, ku ktorým nadobudne právny vzťah obec, ktorá bude 

riadne zdokumentovaná a pre proces vysporiadania pozemkov v rámci projektu nevyhnutná. V rámci tejto podaktivity 

Poskytovateľ vyhotoví podpornú dokumentáciu potrebnú na vysporiadanie pozemkov (geodetické plány, znalecké 

posudky) a relevantné návrhy zmlúv (zmluva o prevode pozemku, nájomná zmluva a iné typy zmlúv). 

 

Výsledkom vysporiadania pozemkov je stav, kedy obyvatelia (MRK), ktorí obývajú obydlia nachádzajúce sa na 

dotknutých pozemkoch, ktoré sú vo vlastníctve iných osôb (či už FO, PO alebo SPF), nadobudnú k týmto pozemkom 

taký právny vzťah, ktorý im umožní legalizáciu stavby, ktorú obývajú, alebo im umožní realizáciu stavby alebo k týmto 

pozemkom nadobudne právny vzťah obec, ktorá následne na týchto pozemkoch zrealizuje opatrenia, ktoré prispejú k 

zlepšeniu štandardov hygieny bývania týchto obyvateľov (realizácia inžinierskych sietí, prístupových komunikácii, 

výstavba domov obyvateľmi MRK a pod.) 

 

Podaktivitu bude zabezpečovať poskytovateľ geodetických, znaleckých a právnych služieb vybraný na základe výsledku 

VO podľa Zákona č. 343/2015 Z. z. na základe uzatvorenej rámcovej dohody. VO na dodanie služieb „Asistencia pri 

vysporiadaní pozemkov“ kód ITMS 2014+ VO47339089 je v realizácii (druhá ex ante kontrola) a táto služba bude v 

kompletnom rozsahu použitá pre účely NP.  

 

Trvanie podaktivity: 18 mesiacov 

 
b) V tabuľke nižšie uveďte rámcový popis aktivít, ktoré budú v rámci identifikovaného národného projektu realizované  
a ich prepojenie so špecifickými cieľmi. 

 
 
V prípade viacerých aktivít, doplňte informácie za každú z nich. 
 
13. Rozpočet  
Jasne uveďte, ako bol pripravovaný indikatívny rozpočet a ako spĺňa kritérium „hodnota za peniaze“, t. j. akým 

spôsobom bola odhadnutá cena za každú položku, napr. prieskum trhu, analýza minulých výdavkov spojených s 

Názov aktivity Cieľ, ktorý má byť aktivitou dosiahnutý 
(podľa sekcie Očakávaný stav) 

Spôsob realizácie 
(žiadateľ a/alebo 
partner) 

Predpokladaný 
počet mesiacov 
realizácie aktivity 

Hlavná aktivita 
Podpora vysporiadania 
pozemkov 
 

Podpora obciam smerujúca k 
vysporiadaniu právnych vzťahov k 
pozemkom pod obydliami v obciach s 
prítomnosťou MRK a v RO 

Žiadateľ 57 
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podobnými aktivitami, nezávislý znalecký posudok, v prípade, ak príprave projektu predchádza vypracovanie štúdie 

uskutočniteľnosti, ktorej výsledkom je, o. i. aj určenie výšky alokácie, je potrebné uviesť túto štúdiu ako zdroj určenia 

výšky finančných prostriedkov. Skupiny výdavkov doplňte v súlade s MP CKO č. 4 k číselníku oprávnených výdavkov 

v platnom znení. V prípade operačných programov implementujúcich infraštruktúrne projekty, ako aj projekty  

súvisiace s obnovou mobilných prostriedkov, sa do ukončenia verejného obstarávania uvádzajú položky rozpočtu len 

do úrovne aktivít. 

Indikatívny rozpočet NP vychádzal z rozpočtu obdobných národných projektov realizovaných na ÚSVRK. Bol 

pripravovaný v zmysle príslušnej riadiacej dokumentácie a za využitia skúsenosti z predchádzajúcej implementácie 

projektov financovaných z ESF v PO 2007 – 2013 a PO 2014 - 2020, ako aj skúseností ÚSVRK dosiahnutých realizovaním 

pilotných projektov vysporiadania pozemkov v RO.  

 

Mzdové náklady zamestnancov ÚSVKR boli stanovené na základe zákona č. 55/2017 Z. z. Zákon o štátnej službe a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade s účinnosťou zákona v relevantnom 

časovom horizonte. V prípade DoVP a DVPČ boli stanovené na základe skúseností pri implementácii obdobných 

národných projektov realizovaných ÚSVRK. Mzdové náklady boli vynaložené hlavne na prípravu a realizáciu VO služieb, 

tvorbu metodických dokumentov, náklady na poskytnutie poradenstva a informovanosti obciam budú oprávnenými 

výdavkami v NP. Výška nákladov na služby externých dodávateľov služieb bola stanovená na základe prieskumov 

trhových cien v súlade s výsledkom zrealizovaných VO. 

 

Indikatívna výška finančných prostriedkov určených na realizáciu národného projektu a ich výstižné 

zdôvodnenie 

Predpokladané finančné 
prostriedky na hlavné 
aktivity 

Celková suma  
 

Uveďte plánované vecné vymedzenie 

Hlavná aktivita 
Podpora vysporiadania 
pozemkov 

2 305 878,47 € 518 – Ostatné služby 
521 - Mzdové výdavky 
930 – Rezerva na nepredvídané výdavky 

skupina výdavkov 1 734 515,64 € 518 – Ostatné služby 

skupina výdavkov 559 473,28 €  521 - Mzdové výdavky 

skupina výdavkov 11 889,55 930 – Rezerva na nepredvídané výdavky 

Nepriame výdavky  83 920,99 € 902-  Paušálna sadzba na nepriame výdavky určené na 
základe nákladov na zamestnancov (nariadenie 
1303/2013, čl. 68 ods. 1, písm. b) 

CELKOM 2 389 799,45 €  

 

 

 

14. Deklarujte, že NP vyhovuje zásade doplnkovosti (t.j. nenahrádza verejné  
alebo ekvivalentné štrukturálne výdavky členského štátu v súlade s článkom 95 všeobecného nariadenia). 
 
Riešenie problematiky vysporiadania pozemkov v oprávnených obciach s prítomnosťou MRK je len doplnkovým 

nástrojom riešenia problematiky začleňovania MRK do spoločnosti. Nenahrádza verejné alebo ekvivalentné 

štrukturálne výdavky v súlade s článkom 95 všeobecného nariadenia. Ciele a výdavky sú obsiahnuté hlavne v 

Stratégii SR pre integráciu Rómov do roku 2020 a jej akčných plánoch, ako aj v Akčných plánoch pre najmenej 

rozvinuté okresy. 

 

15. Bude v národnom projekte využité zjednodušené vykazovanie výdavkov? Ak áno, aký typ?  
 

V rámci projektu s uvažuje s možnosťou využitia zjednodušeného vykazovania výdavkov a to  

prostredníctvom paušálnej sadzby na nepriame výdavky určené na základe nákladov na zamestnancov podľa 

nariadenia č. 1303/2013, čl. 68 ods. 1, písm. b. 
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16. Štúdia uskutočniteľnosti vrátane analýzy nákladov a prínosov 
Informácie sa vypĺňajú iba pre investičné15 typy projektov.  

 

Štúdia uskutočniteľnosti vrátane analýzy nákladov a prínosov 

Existuje relevantná štúdia 
uskutočniteľnosti16 ? (áno/nie) 

N/A 

Ak je štúdia uskutočniteľnosti dostupná na 
internete , uveďte jej názov a internetovú 
adresu, kde je štúdia zverejnená 

 

V prípade, že štúdia uskutočniteľnosti nie 
je  dostupná na internete, uveďte webové 
sídlo a termín, v ktorom predpokladáte jej 
zverejnenie (mesiac/rok) 

 

 

                                                           
15 Investičný projekt – dlhodobá alokácia finančného aj nefinančného kapitálu na naplnenie investičného zámeru až do etapy, kedy projekt vstúpi do 
prevádzkovej etapy a prípadne začne generovať stabilné príjmy. Investičný projekt smeruje k: výstavbe stavby alebo jej technickému 
zhodnoteniu; nákupu pozemkov, budov, objektov alebo ich častí; nákupu strojov, prístrojov, tovarov a zariadení; obstaraniu nehmotného majetku 
vrátane softvéru. Zdroj: Uznesenie Vlády SR č. 300 z 21.6.2017 k návrhu Rámca na hodnotenie verejných investičných projektov v SR. 

16  Pozri aj Uznesenie Vlády SR č. 300 z 21.6.2017 k návrhu k návrhu Rámca na hodnotenie verejných investičných projektov v SR (dostupné na: 

http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=26598) 

http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=26598

