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• Globálny a regionálny kontext
• Agenda 2030, SDG, NUA, UAEU
• Koncepcia mestského rozvoja SR do roku 2030
• opatrenia
• Koncepcia štátnej bytovej politiky do roku 2020
• Priority
• Nástroje
• ŠFRB

GLOBÁLNE STRATÉGIE
• Agenda 2030 - SDG (OSN) 2015
• Nová urbánna agenda - HABITAT III 2016
• Ženevská charta OSN o udržateľnom bývaní 2015
• Urbánna agenda pre EÚ - 2016

MESTÁ V CENTRE ZÁUJMU - OSN

Cieľ 11: urobiť
mestá inkluzívnymi,
bezpečnými,
odolnými a
udržateľnými
http://www.un.org/sustainablede
velopment/sustainabledevelopment-goals

URBÁNNA AGENDA PRE EÚ
• Amsterdamský pakt 30. mája 2016
• Trio predsedníctiev NL, SK, MT
• Nová forma spolupráce medzi členskými
štátmi, mestami, EK a ďalšími aktérmi
• Zámer: dať mestám a regiónom lepšiu pozíciu pri tvorbe európskych
regulácií a politík
• Ciele: lepšia regulácia, financovanie, vedomosti
• mechanizmus zabezpečenia výsledkov:
tematické partnerstvá

UA EÚ : TÉMY PARTNERSTIEV
•
•
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•
•
•
•
•
•

Začlenenie migrantov a utečencov
Kvalita ovzdušia
Mestská chudoba
Bývanie
Obehové hospodárstvo
Pracovné príležitosti a zručnosti v miestnej ekonomike
Mestská mobilita
Prechod na digitalizáciu
Adaptácia na klimatické zmeny (vrátane ekologických riešení infraštruktúry)
Zmena energetickej základne
Udržateľné využívanie pôdy a riešenia na prírodnej báze
Inovatívne a zodpovedné verejné obstarávanie

CIELE POLITIKY SÚDRŽNOSTI EÚ

2021 - 2027

1) Inteligentnejšia Európa (inovačná a inteligentná
premena hospodárstva)
2) Ekologickejšia, nízkouhlíková Európa (vrátane
energetického prechodu, obehového hospodárstva,
prispôsobenia sa zmene klímy a riadenia rizík)
3) Prepojenejšia Európa (mobilita a prepojenosť IKT)
4) Sociálnejšia Európa (európsky pilier sociálnych práv)

5) Európa bližšie k občanom (udržateľný rozvoj
mestských, vidieckych a pobrežných oblastí a miestne
iniciatívy)

UDRŽATEĽNÝ MESTSKÝ ROZVOJ
• Samostatná prioritná oblasť 5 venovaná integrovanému
rozvoju mestských oblastí (prierezová)

• 6% EFRR zdrojov vyčlenených na mestský rozvoj
• Európska urbánna iniciatíva

KONCEPCIA MESTSKÉHO ROZVOJA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY DO ROKU 2030
• rámcový celoštátny dokument prijatý vládou SR 10.1.2018
• Cieľ: komplexným spôsobom zhodnotiť existujúci stav v oblasti
rozvoja miest, vytvoriť predpoklady pre partnerský prístup všetkých
úrovní verejnej správy a ostatných zainteresovaných subjektov,
prostredníctvom naplnenia prioritných opatrení vytvoriť predpoklady
pre systémové zmeny súčasného stavu;
• koncepcia má podporiť cielenú koordináciu a zapájanie rôznych
subjektov tak, aby sa slovenské mestá v dlhodobom horizonte lepšie
transformovali, boli produktívne a odolné.

CIELE MESTSKÉHO ROZVOJA

ZDRAVÉ SÍDELNÉ
PROSTREDIE PRE
KVALITNÝ ŽIVOT

PRODUKTÍVNE
MESTÁ

pracovné príležitosti,
bývanie a iné služby

mestá efektívne
zhodnocujúce svoje zdroje

kvalitný urbanizmus,
architektúra, životné
prostredie

mestá tvoriace pridanú
hodnotu

PRINCÍPY MESTSKÉHO ROZVOJA
STRATEGICKÉ
ROZHODOVANIE

využívanie miestnych
zdrojov a rozvoj
potenciálu, reakcia
na potreby
a globálne trendy

prioritizácia potrieb
s ohľadom na dostupné
zdroje; kontinuálne
hodnotenie
a aktualizovanie stratégií

INTEGROVANÝ
PRÍSTUP

horizontálna integrácia:
naprieč odvetvovými
oblasťami

spolupôsobenie rôznych
úrovní správy vrátane
účasti súkromného
a občianskeho sektora

ROZVOJ
ŠIRŠÍCH
MESTSKÝCH
ÚZEMÍ

rozvoj a spolupráca
presahujúca
administratívne hranice
samospráv

polycentrická
viacúrovňová správa
územia a vzájomná
koordinácia

PRIESKUM - ROZVOJOVÉ OBLASTI PODĽA ICH DÔLEŽITOSTI
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PRIESKUM - NAJMENEJ DÔLEŽITÉ ROZVOJOVÉ OBLASTI
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Vyjadrené % odpovedí „vysoká priorita“
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OPATRENIA I - Posilnenie úlohy miest v regionálnom rozvoji,
partnerstvo a spolupráca
• prehľad služieb na úrovni obcí so statusom mesta, okresných úradov a samosprávnych krajov s
dôrazom na ich prepojenosť a spoluprácu (12/2018)
• aktívne participovať v procese zavádzania systému strategického plánovania a riadenia v štátnej
správe (priebežne)
• platforma pre rozvoj slovenských miest (06/2018)
• prepojenie existujúcich informačných zdrojov o prístupoch, podporných nástrojoch a príkladov
úspešnej praxe pre mestá (06/2018)
• pilotne analyzovať prepojenosť vybraného okruhu miest a ich bezprostredného okolia (mestské
funkčné územie) a pozitíva spolupráce (12/2019)
• podporovať vytváranie a rozvoj územných štruktúr spolupráce miest a obcí v ich zázemí a
spracovanie spoločných integrovaných plánov (priebežne)
• mestský rozvoj ako neoddeliteľná súčasť politiky regionálneho a územného rozvoja (06/2019)
• zaradiť podporu udržateľného integrovaného rozvoja miest a ich funkčných území medzi národné
priority pri rokovaní o príprave budúcej kohéznej politiky EÚ (priebežne až do schválenia KP
2020+)

OPATRENIA II - Štrukturálne zmeny vo fungovaní miest
• zhodnotiť dostupnosť existujúcich dát potrebných na korektné výstupy o rozvoji miest
a v prípade potreby rozšíriť, resp. upraviť cielene zbierané dáta
• analyzovať možnosť zavedenia pilotného podporného nástroja na podporu mestského
rozvoja a analyzovať možnosti rozšírenia podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania o
projekty návratného financovania v oblasti mestského rozvoja
• analyzovať prekážky v zhodnocovaní nevyužívaných a zanedbaných území v intraviláne
miest a navrhnúť podporné opatrenia
• cielene podporovať zlepšenie dostupnosti miest prostredníctvom zvyšovania preferencie
verejnej osobnej dopravy, podpora nemotorovej dopravy (priebežne)
• podporovať prístup miest smerom k adaptácii na prebiehajúce, ako aj predpokladané
dôsledky zmeny klímy
• podporovať ochranu biodiverzity v mestách a obciach (ochranou a tvorbou zelenej
infraštruktúry, prepojením aktivít pre ochranu biodiverzity a zdravia ľudí a podobne)
(priebežne)

PRIORITY ŠTÁTNEJ BYTOVEJ POLITIKY


verejný nájomný sektor
(zabezpečenie cenovej dostupnosti bývania pre nižšie
príjmové skupiny a zraniteľné skupiny obyvateľov výstavba obecných nájomných bytov, regulované
nájomné, príspevok na bývanie)



obnova existujúceho bytového fondu
(zachovanie existujúceho bytového fondu, zníženie jeho
energetickej náročnosti)

PROCES PRIVATIZÁCIE
Graf č. 1: Podiel bytov v SR podľa právneho dôvodu
užívania bytu v roku 1991

Graf č.2: Podiel bytov v SR podľa právneho dôvodu
užívania bytu v roku 2001
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Graf č. 3: Podiel bytov v SR podľa právneho dôvodu
užívania bytu v roku 2007
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Graf č. 4: Podiel bytov v SR podľa právneho dôvodu
užívania bytu v roku 2011
3,50%
3,00%

93,50%

92,71%
Družstevný byt

Družstevný byt

Obecný nájomný byt

Ostatné

Družstevný byt

Obecný nájomný byt

Ostatné

Rok 2011: 370/329 bytov na 1000 obyvateľov (EÚ 420bytov /1000 obyvateľov)

NAPĹŇANIE ŠTÁTNEJ BYTOVEJ POLITIKY
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ŠTÁTNY FOND ROZVOJA BÝVANIA

Právny rámec
 Zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania
v znení zákona č. 276/2015 Z. z. a zákona č. 244/2017 Z. z.
 Vyhláška MDVRR SR č. 284/2013 Z. z. o podrobnostiach
o výške poskytovanej podpory zo Štátneho fondu rozvoja
bývania, o všeobecných podmienkach poskytnutia podpory
a o obsahu žiadosti v znení vyhlášky č. 341/2015 Z. z. a
vyhlášky č. 283/2017 Z. z.

ŠTÁTNY FOND ROZVOJA BÝVANIA

Modernizácia bytového domu
Modernizácia alebo rekonštrukcia spoločných častí bytového domu a
spoločných zariadení bytového domu
 výmena alebo modernizácia výťahu v bytovom dome (s preukázaním zhody
určeného výrobku)
 výmena
spoločných
rozvodov
plynu,
elektriny,
kanalizácie,
vzduchotechniky, vody a tepla v bytovom dome
 stavebná úprava spoločných častí bytového domu a spoločných zariadení
bytového domu, ktorou sa zabezpečí prístup do všetkých bytov v bytovom
dome pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu; dodržané technické
požiadavky, ak je to technicky uskutočniteľné
 iná modernizácia bytového domu (okrem novej kotolne)
Podporu na modernizáciu bytovej budovy, jej ucelenej sekcie alebo vstupu
možno poskytnúť iba jedenkrát počas životnosti bytovej budovy.

ŠTÁTNY FOND ROZVOJA BÝVANIA

Zateplenie bytovej budovy
Podporu možno poskytnúť, ak sa zlepšia tepelnotechnické vlastnosti
bytovej budovy preukázaním
 úspory potreby tepla na vykurovanie minimálne o 35 % oproti
výpočtovo určenej potrebe tepla na vykurovanie pred zateplením
realizáciou stavebných úprav, ktorými sa vykonal zásah do
tepelnej ochrany bytovej budovy
 splnenia hygienického kritéria, kritéria výmeny vzduchu a
energetického kritéria zodpovedajúcich STN* splnenia kritéria
minimálnych tepelnoizolačných vlastností stavebných konštrukcií
preukázaním rovnej alebo nižšej hodnoty súčiniteľa prechodu
tepla stavebných konštrukcií, ako sú požiadavky STN*
(*STN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov. Tepelnotechnické vlastnosti stavebných
konštrukcií a budov. Časť 2: Funkčné požiadavky)
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