
Aktuality 15.09.2019: Informácie súvisiace s realizáciou podaktivity „Usmerňovacie, poradenské, 

sprostredkovateľské, informačné a osvetové činnosti“ národného projektu  

 

Proces podpory vysporiadania pozemkov v obciach zapojených do národného projektu „Podpora 

vysporiadania právnych vzťahov k pozemkom v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych 

komunít“ (ďalej len „NP PVP OsMRK“ alebo „projekt“) vstupuje do realizácie druhej podaktivity 

národného projektu s názvom „Usmerňovacie, poradenské, sprostredkovateľské, informačné a 

osvetové činnosti“ (ďalej len „informačné, osvetové a mediačné činnosti“), do ktorej sa môžu zapojiť 

všetky obce, ktoré sa zúčastnili na katastrálnom vymeriavaní v rámci prvej podaktivity národného 

projektu v rámci zákazky „Identifikácia skutkového a právneho stavu pozemkov pod rómskymi 

obydliami v rómskych osídleniach“. 

Cieľom tejto podaktivity je prostredníctvom naplánovaného skupinového stretnutia v obci a následne 

nadväzujúcich individuálnych stretnutí s dotknutými obyvateľmi MRK, čo možno v najväčšej miere 

podporiť proces vysporiadania pozemkov v obci v rámci projektu a dosiahnuť tak čo najlepšiu 

informovanosť o možnostiach vysporiadania dotknutých pozemkov a to s prihliadnutím na 

dosiahnutie nášho cieľa, ktorým je vysporiadanie pozemkov v rómskych osídleniach v prospech 

obyvateľov a príslušníkov MRK. Týmto procesom a podporou, sa umožní cieľovej skupine 

nadobudnúť k pozemkom pod ich obydliami právny titul , alebo k týmto pozemkom nadobudne 

právny titul obec, ktorá následne môže zrealizovať opatrenia smerujúce k zlepšeniu štandardov 

hygieny bývania obyvateľov MRK. Cieľom tejto podaktivity je pozitívne vplývať na potrebu 

vysporiadania dotknutých pozemkov a pripraviť tak pôdu na realizáciu podaktivity 3 projektu 

„Asistencia pri vysporiadaní pozemkov“, v rámci ktorej bude proces vysporiadania pozemkov 

podporený vo forme vyhotovenia relevantných geodetických, znaleckých a právnych služieb, 

potrebných pre vysporiadanie identifikovaných pozemkov. 

Účastníkmi skupinového stretnutia by mali byť za prítomnosti zástupcov ÚSVRK, zástupcovia obce a 

samosprávy, samotní dotknutí obyvatelia, zástupcovia rómskej komunity, vlastníci pozemkov pod 

rómskymi obydliami a ostatné dotknuté strany. 

Poskytovateľom týchto služieb je, v mene a na účet Úradu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky 

pre rómske komunity, ako organizačnej zložky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky  nezisková 

organizácia Rómsky inštitút – Roma Institute, n. o., so sídlom Dobrovičova 126/3, 811 02 Bratislava - 

Staré Mesto, v zastúpení jej riaditeľky PhDr. Kláry Orgovánovej. 

 

 

 

 

 


