Metodické usmernenie k ukončeniu platnosti územnoplánovacej
dokumentácie
Činnosť obce na úseku územného plánovania je v zmysle § 4 ods. 3 zákona SNR
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov jednou zo samosprávnych
funkcií obce. V súlade s článkom 67 Ústavy Slovenskej republiky “povinnosti a obmedzenia
pri výkone územnej samosprávy možno obci a vyššiemu územnému celku ukladať zákonom
a na základe medzinárodnej zmluvy”. Obec ako orgán územného plánovania je povinná pri
výkone svojich pôsobností na úseku územného plánovania postupovať podľa zákona
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení
neskorších predpisov.
Obstarávanie ÚPD je procesom hľadania zhody ohľadom budúceho priestorového
usporiadania a funkčného využívania územia, ako aj procesom zosúlaďovania záujmov
a činností ovplyvňujúcich územný rozvoj. Výsledok tohto procesu – schválená ÚPD –
predstavuje dohodu orgánu územného plánovania, ktorý obstaráva ÚPD, s ostatnými
partnermi v území, ktorí do procesu obstarávania a prerokúvania ÚPD vstupujú. V prípade, ak
pre určité územie bola obstaraná a schválená územnoplánovacia dokumentácia (ďalej len
“ÚPD”), má obec ako orgán územného plánovania povinnosť jej aktualizácie v zmysle
ustanovení § 30 a § 31 stavebného zákona.
Územnoplánovacia činnosť je činnosťou kontinuálnou. Orgán územného plánovania, ktorý
obstaral ÚPD, je podľa § 30 ods. 1 zákona povinný sústavne sledovať, či sa zmenili územnotechnické, hospodárske a sociálne predpoklady, na ktorých základe bola navrhnutá koncepcia
organizácie územia. Ak dôjde k zmene predpokladov, alebo je potrebné umiestniť
verejnoprospešné stavby, orgán územného plánovania obstará doplnok alebo zmenu ÚPD.
Taktiež v § 30 ods. 4 stavebného zákona je zakotvená povinnosť obce pravidelne, najmenej
však raz za štyri roky, preskúmavať územný plán, či nie sú potrebné jeho zmeny alebo
doplnky alebo či netreba obstarať nový územný plán. Ak si teda obec ako orgán územného
plánovania riadne plní svoje povinnosti vyplývajúce zo stavebného zákona, nemalo by v praxi
dochádzať k situáciám, že územný plán nie je použiteľný, pretože svojím riešením
nezodpovedá existujúcim podmienkam v území.
Orgán územného plánovania, ktorý obstaráva ÚPD, má povinnosť udržiavať aktuálny stav
ÚPD a ukončiť platnosť ÚPD možno len jej súčasným nahradením novou ÚPD. Ukončenie
platnosti ÚPD bez jej nahradenia novou by zároveň odporovalo princípu právnej istoty.
V ustanoveniach stavebného zákona preto nie je zakotvená možnosť ukončenia platnosti
územného plánu bez jeho súčasného nahradenia územným plánom novým. Skutočnosť, že
riešenie obsiahnuté v ÚPD po určitej dobe od jej schválenia nezodpovedá aktuálnym
podmienkam v území a potrebám jeho rozvoja, je zo stavebného zákona dôvodom pre
urýchlené obstaranie zmeny alebo doplnku územného plánu alebo nového územného plánu.
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