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Vo Zvolene, 24. 11. 2014  

VEC: pripomienky k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia Banskobystrického samosprávneho 
kraja č. 27/2014, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu veľkého územného celku 
Banskobystrický kraj – Zmeny a doplnky 2014  

V zákonom stanovenej lehote predkladáme v zmysle § 8 zákona č. 302/2001 Z.z. v platnom 
znení pripomienky k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia Banskobystrického samosprávneho 
kraja č. 27/2014, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu veľkého územného celku 
Banskobystrický kraj – Zmeny a doplnky 2014: 

V Prílohe č. 2 k VZN č. 27/2014 navrhujme v časti II. Verejnoprospešné stavby doplniť na začiatok bodu 
7. novú odrážku: 

vypúšťa sa VPS 7.2. 

 

Odôvodnenie 

KÚRS (ako nadradená dokumentácia) ani iný záväzný podklad neobsahuje žiadnu zmienku o potrebe 
definovania výhľadových veľkokapacitných zdrojov vody ako verejnoprospešných stavieb. KÚRS 
obsahuje v záväznej časti regulatívy o zabezpečení územnej prípravy vodohospodárskych diel (12.1.6., 
12. 1.7), čo navrhované vylúčenie VD Slatinka zo zoznamu verejnoprospešných stavieb nijak neohrozí 
(nie je to v rozpore s KÚRS). Vodné dielo Slatinka by naďalej zostalo v záväznej časti územného plánu 
Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) ako rezerva územia.  

Verejný záujem je chápaný ako to, čo potrebuje spoločnosť, kolektív. V skutočnosti je uspokojovanie 
kolektívnych záujmov  často v úplnom rozpore so záujmami komunity. Rozhodnutie o tom, ktorá 
stavba bude definovaná ako verejnoprospešná, je plne v rukách samosprávy BBSK, ktorá by v prvom 
rade mala hájiť záujmy obyvateľov Banskobystrického kraja.  

Pri zaradení VD Slatinka do zoznamu verejnoprospešných stavieb vládou V. Mečiara v r. 1998 nikto 
neskúmal, aký verejný záujem by táto stavba mala plniť a ani v ďalších rokoch neprebehla žiadna 
verejná diskusia o tom, či neexistujú lacnejšie riešenia s menším negatívnym vplyvov na životné 
prostredie a miestne komunity, ako výstavba veľkého vodného diela. Je pritom jednoznačné, že ak je 
verejným záujmom zadržanie úžitkovej vody pre odberateľov či zabezpečenie tzv. ekologického 
prietoku v Hrone (ako to uvádza investor VD Slatinka resp. MŽP SR v svojich materiáloch), bezpochyby 
existujú aj iné riešenia na zabezpečenie tohto verejného záujmu, bez zatopenia dediny, prírodne 
cenného územia, zhoršenia ekologickej stability územia atď. (čo sú tiež verejné záujmy definované 
zákonom o ochrane prírody a krajiny, Ústavou SR a ďalšími predpismi).  
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Pri porovnaní prínosov a strát pre BBSK vyplýva, že benefity z budovania VD Slatinka by mali 
súkromní odberatelia vody na území iného kraja. Naopak – zaplavením údolia medzi Zvolenom 
a Zvolenskou Slatinou s cennými biotopmi európskeho a národného významu a naviazaním verejných 
financií vo výške cca 100 – 150 mil. € by územie kraja bolo ochudobnené o dôležité hodnoty a zdroje. 
Z hľadiska BBSK by teda výstavba VD Slatinka priniesla skôr negatíva.  

Záujem verejnosti (vyjadrený stanoviskami samosprávy, petíciou a pod.) by mal byť pri stanovení 
verejnoprospešných stavieb v územnom pláne zohľadnený rovnako, ako záujem súkromných 
odberateľov vody dosahovať vďaka odberom vody z rieky zisk. Samospráva BBSK by mala zvažovať 
rôzne druhy verejných záujmov a presadzovať riešenia, ktoré nebudú jednostranne uprednostňovať 
jeden záujem (diskutabilne či verejný) pred inými kolektívnymi záujmami (z ktorých sú viaceré 
definované ako verejné priamo v zákone, napr. zachovanie prvkov ÚSESu v zákone o OPK), najmä ak je 
jednostranným presadzovaním jedného kolektívneho záujmu poškodzovaná miestna komunita 
obyvateľov BBSK.   

V zmysle zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách v platnom znení je potrebné pri príprave 
územnoplánovacej dokumentácie vychádzať z Vodného plánu Slovenska resp. Plánov manažmentov 
povodí a programov opatrení k nim. Predmetné dokumenty sú jedinými relevantnými záväznými 
plánovacími dokumentmi pre oblasť vodného hospodárstva. Vodné dielo Slatinka sa v týchto 
dokumentoch ani náznakom ani priamo nikde nespomínajú a teda je nutné v tejto súvislosti 
aktualizovať aj územný  plán regiónu a VD Slatinka vyradiť z územného plánu aj zoznamu 
verejnoprospešných stavieb 

Žiaden dotknutý orgán štátnej správy v rámci prerokovania návrhu Územného plánu veľkého 
územného celku Banskobystrický kraj – Zmeny a doplnky 2014 netrval na tom, aby bola táto stavba 
ponechaná v zozname verejnoprospešných stavieb! Dotknutým orgánom v žiadnom prípade nie je 
Ministerstvo životného prostredia SR, sekcia vôd, ktorá zaslala stanovisko celé týždne po uplynutí 
lehoty na pripomienkovanie návrhu a navyše s odvolaním na nezáväzné dokumenty spracované bez 
nadväznosti na Rámcovú smernicu o vodách. Dotknutým orgánom nie je ani Slovenský 
vodohospodársky podnik š.p.! Dotknutým orgánom je v zmysle príslušnej legislatívy orgán štátnej 
vodnej správy, ktorý však žiadne podobné požiadavky nevzniesol.  

Zároveň upozorňujeme, že do dnešného dňa nebola poslancom BBSK predložená petícia občanov 
požadujúca vyradiť VD Slatinka zo zoznamu verejnoprospešných stavieb, ktorá bola podaná na úrad 
BBSK listom zo dňa 26. 2. 2014.  

 

S pozdravom 

 

Ing. Martina Paulíková 

Združenie Slatinka 

Projekt "Verejný záujem a záujem verejnosti" je podporený sumou 33 975 € z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je 
financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti - Open Society 
Foundation. Cieľom projektu je zvýšenie zapojenia MVO do tvorby politík a rozhodovacích procesov na miestnej, 
regionálnej a národnej úrovni. Projekt realizuje Združenie Slatinka. 

 


