Postup technickej špecifikácie výmeny informácií medzi mestami a obcami BSK
Právnym základom na výmenu informácií medzi mestami, obcami a Bratislavským
samosprávnym krajom bude podpísanie „Dohody o spolupráci“. V dohode sa presne
špecifikujú jednotlivé základné smery spolupráce s ohľadom na sledovanie, evidenciu
a vyhodnocovanie údajov územného plánovania a regionálneho rozvoja.
Základom sledovania, evidencie a vyhodnocovania údajov o mestách a obciach budú
jednotlivé územnoplánovacie dokumenty a podklady (ďalej ako ÚPD a ÚPP) na obecnej
a zonálnej úrovni. Do systému výmeny informácií budú zahrnuté údaje, ktoré budú presne
stanovené metodikou. Metodické usmernenie je dôležité z pohľadu zjednotenia rôznej úrovne,
obsahu a prostriedkov vzniku jednotlivých ÚPD a ÚPP. Poskytnutie ÚPD a ÚPP zo strany
miest a obcí sa udeje pomocou výzvy z Úradu BSK na základe dohody o spolupráci.
Časť údajov o území bude potrebné overiť prieskumom v teréne. Ten bude
zabezpečovať Úrad BSK a to prostredníctvom vlastných pracovníkov alebo externou
spoluprácou s konzultantom. Údaje sa budú z terénu získavať na základe stanovených
metodických postupov. Zabráni sa tým nejednotnosti a nezrovnalosti medzi údajmi, ktoré by
zabezpečovali viacerí pracovníci. Údaje overené v teréne sa stanú súčasťou systému
informácií o území. Za ich digitálne spracovanie a naplnenie do databáz bude zodpovedný
Úrad BSK. V závislosti na veľkosti obsahu a kvality údajov v prípade potreby Úrad BSK
zabezpečí vykonanie spracovania údajov prostredníctvom externého konzultanta.
V prípade obcí, ktoré nemajú spracovanú ÚPD a ÚPP sa údaje o území získajú z ÚPN
VÚC Bratislavského kraja a v závislosti na potrebe sa overia podobným postupom v teréne.
Ďalšou z foriem získavania údajov o území bude prostredníctvom vyplnením
formulárov jednotlivými spravodajskými jednotkami (mestami a obcami). Formuláre údajov
vypracuje Úrad BSK v spolupráci s externým konzultantom. Úrad BSK zorganizuje
informačné stretnutie na základe dohody o spolupráci s jednotlivými predstaviteľmi miest
a obcí, na ktorom detailne vysvetlí účel, spôsob vyplnenia, harmonogram a uverejnenie
výsledkov zozbieraných údajov. Distribúciu formulárov ako aj ich opätovné zozbieranie
zabezpečí Úrad BSK. Vyhodnotenie zozbieraných údajov a ich fyzické vloženie do systému
údajov o území zabezpečí Úrad BSK. Cieľom získavania údajov pomocou formulárov je, v čo
najkratšom čase dosiahnuť kvantitatívne ale aj kvalitatívne porovnateľné údaje a celý priebeh
ich získavania maximálne zjednodušiť a spriehľadniť. Využitie distribúcie elektronickou
formou môže výrazne napomôcť k časovým ako aj nákladovým úsporám.
Časť údajov o území (predovšetkým údaje o zariadeniach BSK) sa bude zabezpečovať
priamo na Úrade BSK. Získavanie údajov o jednotlivých zariadeniach bude zabezpečené
prostredníctvom vnútorného obehu dokumentov. Na základe požiadaviek jednotlivých
odborov sa stanoví súbor sledovaných údajov. Dohodnutý rozsah zo strany odborov a odboru
ÚPaRR sa spracuje vo forme dotazníkov a po ich odsúhlasení a pripomienkovaní odbormi
budú slúžiť ako základ pre získavanie údajov. Údaje sa budú distribuovať elektronickou
formou podľa stanoveného harmonogramu. Ich sústredenie a spracovanie do systému údajov
o území zabezpečí odbor ÚPaRR.
Jednou z foriem získavania informácií o území bude využívanie existujúcich
dostupných databáz a údajov zo Štátneho informačného systému SR. Prevádzkovateľom
informačných databáz sú jednotlivé ústredné orgány štátnej správy a nimi určené zodpovedné
organizácie. V prípade využitia takýchto údajov bude potrebné zber údajov vykonávať na
základe dohody o spolupráci medzi jednotlivými inštitúciami a Úradom BSK. Dôležité bude
stanoviť presné pravidlá výmeny informácií. Snahou bude zabezpečiť získavanie údajov

z databáz, ktoré vytvára štátna správa, aby nedochádzalo ku zbytočnej duplicite vzniku
údajov.
Špecifické postavenie v rámci údajov o území budú mať štatistické údaje. Za ich
spracovanie v zmysle zákona a štatistických zisťovaní je zodpovedný Štatistický úrad SR
a v riešenom území BSK aj Krajská správa ŠÚ SR Bratislava. Získavanie údajov
o jednotlivých územných jednotkách kraja (kraj, okres, obec) bude zabezpečené na základe
dohody o spolupráci. Úrad BSK v spolupráci s externým konzultantom presne vyšpecifikuje
údaje, ktoré bude potrebné zahrnúť do systému údajov o území a zabezpečí ich získanie zo
ŠÚ SR. Najvýhodnejšou formou pre komunikáciu sa javí použitie elektronickej pošty.
Získané údaje následne Úrad BSK zapracuje do systému údajov o území, podľa vopred
stanovenej štruktúry.
Poslednou z foriem získavania údajov bude ich výber z dostupných informačných
zdrojov. V rámci sledovania, evidencie a vyhodnocovania údajov nepredpokladáme veľký
rozsah takto získaných údajov, ale v prípade možnosti získania kompletnej databázy
z rôznych médií bude systém údajov o území spravený tak, aby sa tieto údaje bez väčších
problémov stali jeho neoddeliteľnou súčasťou. Medzi takto získané údaje budú patriť aj rôzne
grafické podklady či už v analógovej alebo digitálnej podobe. Spracovanie analógových
podkladov zabezpečí Úrad BSK v závislosti na technických možnostiach, v prípade potreby
zabezpečí pracovanie týchto údajov prostredníctvom externého konzultanta.

Postup
Určenie partnerov projektu tvorby systému údajov o území (SUU)
-

vypracovanie návrhov zmlúv „dohody o spolupráci“
samosprávnym krajom a jednotlivými mestami a obcami

-

zaslanie zmlúv partnerom,

-

podpísanie zmlúv.

medzi

Bratislavským

Vypracovanie a určenie metodických postupov
-

vytvorenie metodického postupu na digitálne spracovanie mapových podkladov
(štruktúra dát, forma dát, legendy)

-

vytvorenie metodického postupu na zber dát a tvorbu databáz (výber údajov, atribúty
údajov)

-

vysvetlenie metodických postupov zo strany BSK jednotlivým partnerom (najmä
mestám a obciam) formou pracovného stretnutia – vysvetlenie štruktúry formulárov
a návodu na ich vyplnenie

-

dohodnutie harmonogramu ďalšej spolupráci

Na základe „dohody o spolupráci“ bude možné začať realizovať jednotlivé kroky SUU:
Zistenie stavu ÚPD a ÚPP
-

zistenie územnoplánovacích dokumentov
v jednotlivých mestách a obciach BSK

a územnoplánovacích

podkladov

-

v prípade existencie ÚPD a ÚPP zistenie základných charakteristík dokumentov (typ
dokumentácie, rozsah riešeného územia, výhľadový horizont, mierka alebo

podrobnosť spracovania, forma spracovania, existencia digitálnych dát, využiteľnosť
ÚPD a ÚPP pre SUU a pod.)
-

v prípade neexistencie ÚPD a ÚPP zistenie zámerov a predstáv o obstaraní
dokumentácie (typ, obdobie, rozsah, mierka, forma a pod.)

Vyplnenie formulárov
-

zaslanie formulárov zo strany BSK na jednotlivé mestá a obce (určenie termínu na
vyplnenie formulárov)

-

vyplnenie formulárov zo strany partnerov (miest a obcí) v požadovanom čase
a štruktúre

-

overenie formulárov zo strany BSK (zistenie formálnych nedostatkov a komplexnosti
údajov)
o v prípade nekomplexnosti údajov oslovenie partnera s cieľom identifikácie
dôvodov absencie údajov a vyriešenie problémov s cieľom komplexného
vyplnenia údajov
o v prípade nezistenia požadovaných údajov hľadanie alternatívnych zdrojov
údajov

-

spracovanie formulárov do systému zberu údajov o území (vytvorenie databáz)

-

publikovanie databáz v zmysle dohodnutých postupov a ich sprístupnenie partnerom

-

využitie systému údajov o území pre prepojenie s grafickými prvkami

Terénny prieskum
-

overenie údajov v teréne v prípade nejasností ÚPD a ÚPP

-

zistenie údajov v teréne v prípade neexistencie ÚPD a ÚPP
o vytlačenie mapových podkladov a terénny prieskum na základe dohodnutej
podrobnosti a štruktúry zberu údajov
o

zakreslenie údajov v teréne

-

spracovanie a prekreslenie údajov z terénneho prieskumu zo strany BSK na základe
metodických pokynov

-

overenie spracovaných údajov z partnermi a relevantnými podkladmi

-

publikovanie údajov získaných terénnym prieskumom

Zber údajov v rámci Úradu BSK
-

zaslanie formulárov pre zber údajov jednotlivým oddeleniam Úradu BSK a
oboznámenie oddelení o požadovanej štruktúre a dohodnutie časového harmonogramu
zberu údajov,

-

vyplnenie formulárov zo strany oddelení

-

zber formulárov zo strany odboru RR aÚP a overenie formálnych náležitostí
a komplexnosti údajov
o

-

v prípade zistenia nedostatkov vyriešenie
s jednotlivými odbormi Úradu BSK

nezrovnalostí

v spolupráci

spracovanie formulárov do systému zberu údajov o území (vytvorenie databáz)

-

publikovanie databáz v zmysle dohodnutých postupov a ich sprístupnenie odborom
Úradu BSK

-

využitie systému údajov o území pre prepojenie s grafickými prvkami

Vonkajšie údaje, databázy
-

vytypovanie relevantných databáz v rámci dostupných informačných systémov
a médií
o v prípade, že údaje nie sú voľne šíriteľné - nadviazanie kontaktu so správcami
údajov a podpísanie „dohody o spolupráci“
o

v prípade, že údaje sú voľne šíriteľné – prebranie údajov z dostupných zdrojov
dostupnými technickými prostriedkami

-

spracovanie údajov do systému zberu údajov o území

-

publikovanie databáz v zmysle dohodnutých postupov

-

využitie systému údajov o území pre prepojenie s grafickými prvkami

