
Verejný záujem v legislatíve 

(Vladimír Pirošík) 

 

Motto:  

„Čo je verejný záujem?  

Všetko čo je robené pre ľudí  

a malo by zlepšiť kvalitu života.“ 

 

(16 – ročný respondent ankety OZ Slatinka) 

 

 

Úvod 

Verejný záujem je druhom záujmu, ktorý je všeobecne prospešný. Je opakom čisto 

súkromného záujmu. Uplatňuje sa pri tvorbe, interpretácii aj pri aplikácii práva.1  

 

Z právneho pohľadu je „verejný záujem“ tzv. neurčitým pojmom, resp. pojmom s „neostrým 

významom“ (J. Machajová).  Ide teda o slová, resp. slovné spojenia použité v textoch právnych 

predpisov na formálne vyjadrenie všeobecnejších, bližšie nešpecifikovaných javov, ktoré však 

v právnej norme nemajú definovaný explicitný obsah. Niekedy právny predpis ustanovuje 

kritériá na ich interpretáciu, nezriedka však nie. V tomto zmysle sa preto neurčité pojmy 

nepovažujú za právne pojmy an sich2 a podľa niektorých názorov (B. Repík) ich nemožno  - 

v izolovanej forme  - ani súdne preskúmavať.  

 

Verejný záujem vyjadruje okamžitosť stavu záujmov a ich vzájomnú hierarchiu, je časovo a 

miestne premenný, a preto sa musí posudzovať len v konkrétnej situácii, v konkrétnom 

mieste a v konkrétnom čase (Merešová, 2008). 

 

Okrem verejného záujmu patrí medzi najčastejšie neurčité pojmy: verejný poriadok, 

občianske spolunažívanie, všeobecný záujem, za zníženej viditeľnosti, bez zbytočného 

odkladu (bezodkladne), primerane, hrubá neslušnosť, prispôsobenie rýchlosti stavu a povahe 

vozovky a pod.  

 

                                                           
1 Machajová, J. et al.: Všeobecné správne právo. Bratislava, Eurokodex, 2012, s. 18. 
2 Porovnaj aj Škultéty, P. et al.: Správne právo hmotné. Všeobecná a osobitná časť. Bratislava, PF UK, 1997, s. 41 - 
42.  
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V odbornej obci panuje dlhoročný konsenzus, že pojmy s neostrým významom musia byť 

bližšie špecifikované, resp. definované v osobitných zákonoch.3 Samotný „verejný záujem“ 

musí byť navyše objektívne určiteľný vo vzťahu ku konkrétnym činnostiam alebo 

skutočnostiam (PL. ÚS 33/95), resp. ku konkrétnemu základnému právu alebo slobode (PL. 

ÚS 11/95). V legislatívnej praxi sa to však často nedeje – zákony pojem „verejný záujem“ 

nedefinujú, resp. neprecizujú dostatočne. Prípadne ak aj definujú, neinštitucionalizujú 

nástroje na jeho vynucovanie. Uvedené následne vytvára tlak na aplikačnú prax exekutívy a 

rozhodovaciu činnosť súdnej moci. 

 

 

1. Verejný záujem v Ústave SR a v ústavných zákonoch 

 

Najvyšší zákon štátu, Ústava Slovenskej republiky (ďalej len „ÚSR“), zmieňuje pojem „verejný 

záujem“ výslovne iba dvakrát – v čl. 20 ods. 2 a ods. 4 a v čl. 60 ods. 1. 

 

V zmysle čl. 20 ods. 2 ÚSR, t.j. ústavného článku zaručujúce vlastnícke právo, „...zákon ustanoví, 

ktorý ... majetok  nevyhnutný na zabezpečovanie potrieb spoločnosti, rozvoja národného 

hospodárstva a verejného záujmu, môže byť iba vo vlastníctve štátu, obce alebo určených 

právnických osôb.“. V danom prípade teda ide o zmocňovacie ustanovenie, na základe ktorého 

môžu osobitné právne normy určiť tzv. prikázané verejné vlastníctvo. Napr. nerastné 

bohatstvo, jaskyne, podzemné vody, prírodné liečivé zdroje a vodné toky sú výhradne vo 

vlastníctve štátu4.  

 

Podľa čl. 20 ods. 4 ÚSR „Vyvlastnenie alebo nútené obmedzenie vlastníckeho práva je možné iba 

v nevyhnutnej miere a vo verejnom záujme, a to na základe zákona a za primeranú náhradu.“. 

Analýze „verejného záujmu“, ako jedného zo štyroch kumulatívnych obligatórnych kritérií na 

možnosť obmedzenia vlastníckeho práva sa podrobne venujeme v časti „Verejný záujem 

v rozhodnutiach súdov“ (str. xx – xx). 

 

V zmysle čl. 60 ods. 1 písm. e) ÚSR je Najvyšší kontrolný úrad SR nezávislým orgánom 

kontroly hospodárenia s (...) majetkom, majetkovými právami, finančnými prostriedkami, 

pohľadávkami a záväzkami právnických osôb vykonávajúcich činnosti vo verejnom záujme. 

                                                           
3 Napr. Hoetzel, J.: Zájmy veřejné. Slovník veřejného práva československého, Svazek 5. Brno, Rovnost, 1948, s. 577 
– 578. 
4 Porovnaj aj čl. 4 ods. 1 a ods. 2 ÚSR. 
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Podrobnosti o kompetenciách NKÚ SR ustanovuje osobitný zákon5, ten však pojem „verejný 

záujem“ v súvislosti s výkonom činnosti (kontrolovaných) právnických osôb vo verejnom 

záujme, a ani v inej súvislosti, nijako nedefinuje. 

 

Jedným z najkomplexnejších právnych predpisov upravujúcich pojem „verejný záujem“ je 

ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov (ďalej len „zákon o konflikte záujmov“, resp. „ZKZ“). ZKZ zároveň  - na slovenské 

pomery ojedinele - koncipuje aj mechanizmus právneho vynucovania verejného záujmu. 

 

V zmysle čl. 3 ods. 2 ZKZ je na účely tohto zákona verejný záujmom „taký záujem, ktorý 

prináša majetkový prospech alebo iný prospech všetkým občanom alebo mnohým občanom“. 

V kontradikcii k nemu stojí „osobný záujem“, t.j. záujem prinášajúci majetkový alebo iný 

prospech verejnému funkcionárovi alebo jemu blízkym osobám (čl. 3 ods. 3 ZKZ) a „rozporom 

záujmov“ je potom skutočnosť, keď verejný funkcionár pri výkone svojej funkcie uprednostní 

osobný záujem pred verejným záujmom (čl. 3 ods. 4 tamže). 

 

Zákon o konflikte záujmov stanovuje všeobecné pravidlo, v zmysle ktorého verejný 

funkcionár je povinný pri výkone svojej funkcie presadzovať a chrániť verejný záujem a 

nesmie uprednostniť osobný záujem (čl. 4 ods. 1 ZKZ). Na tento generálny princíp sa nabaľuje 

rad povinností, obmedzení (čl. 4, čl. 6, čl. 7, čl. 8) a inkompatibilít (čl. 5). Porušenie povinností 

je dôvodom na sankciu, ktorá môže byť: i) príkaz na zanechanie „nezlučiteľnej“ funkcie, ii) 

pokuta vo výške jedno až dvanásť - násobku mesačného platu, iii) zánik verejnej funkcie, resp. 

mandátu. V aplikačnej praxi však často príslušné orgány sankcie neukladajú, nakoľko sú 

zložené z verejných funkcionárov a teda de facto kontrolujú samých seba. Napr. poslancov NR 

SR kontroluje Výbor NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií, poslancov OZ/VÚC obecné/krajské 

zastupiteľstvo a akademických činiteľov senáty príslušnej verejnej vysokej školy. V každom 

prípade, voči rozhodnutiu o sankcii je možné odvolanie – príslušným na rozhodovanie je 

Ústavný súd SR. Rozhodnutia ústavného súdu v tejto veci sú verejne dostupné.6 

 

 

2. Verejný záujem v legislatíve vybraných štátoch Európskej únie7  

 

                                                           
5 Zákon č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky 
6 www.concourt.sk 
7 Táto časť je spracovaná podľa Merešová, S.: Verejný záujem – členské štáty Európskej únie, 2007. In: 
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Členské štáty EÚ vo svojich právnych poriadkoch používajú termín „verejný záujem“ (najmä v 

normách upravujúcich obmedzenie vlastníckeho práva), ale ani jeden členský štát ho záväzne 

nedefinuje. 

 

V Belgicku čl. 16 Ústavy Kráľovstva Belgicka zo 17. februára 1994 ustanovuje, že „nikto 

nesmie byť pozbavený svojho vlastníctva, ak nejde o verejný prospech, a to v prípadoch a 

spôsobom, ktorý ustanovuje zákon, a pri spravodlivom a predchádzajúcom odškodnení.“. 

 

V Dánsku § 73 Ústavy Kráľovstva Dánska z 5. júna 1953 ustanovuje, že „právo vlastniť 

majetok je nedotknuteľné. Nikomu nemožno nariadiť odovzdať majetok, okrem prípadov, keď to 

vyžaduje verejný záujem. To možno uskutočniť len spôsobom, ktorý upravuje zákon a za úplné 

odškodnenie" (ods. 1) a ďalej (ods. 3) že, „každú otázku zákonnosti konania o vyvlastnení, ako 

aj výšku odškodnenia možno predložiť na rozhodnutie všeobecným súdom. Konania vo veciach 

týkajúcich sa výšky odškodnenia možno zákonom prikázať súdom zriadeným na tento účel.". 

 

Vo Fínsku čl. 6 Ústavy Fínska ustanovuje, že „život, česť, osobná sloboda a majetok každého 

občana Fínska je chránený zákonom“ a že „zákon ustanoví pravidlá pre vyvlastnenie majetku z 

dôvodu verejného záujmu za plnú náhradu". 

 

Vo Francúzsku Ústava Republiky a Spoločenstva zo 4. októbra 1958 obsahuje len 

usporiadanie vrcholných orgánov, ale neupravuje výslovne práva a slobody občanov. V tejto 

oblasti formou preambule z 29. septembra 1946 odkazuje na Deklaráciu práv občana z 26. 

augusta 1789, ktorú vyhlasuje za súčasť ústavy. 

 

V Írsku Ústava Írskej republiky z 11. decembra 1936 ustanovuje, že „štát uznáva právo, že 

Človek ako racionálna bytosť má prirodzené právo, predchádzajúce pozitívnemu právu, na 

súkromné vlastníctvo vonkajších majetkov. Štát v súlade s tým zaručuje, že neprijme nijaký 

zákon, ktorý by sa pokúšal zrušiť právo na súkromné vlastníctvo alebo všeobecné právo 

prevádzať, odkazovať alebo dediť majetok" (ods. 1) a ďalej v odseku 2, že „štát uznáva, že 

výkon práv … by mal byť v občianskej spoločnosti regulovaný zásadami sociálnej spravodlivosti 

a v súlade s tým štát môže, ak si to situácia vyžaduje, obmedziť výkon... práv s cieľom zmierniť 

výkon týchto práv s požiadavkami všeobecného dobra".  V súlade s anglosaskou doktrínou v 

Írsku nie je možné vyvlastnenie administratívnym rozhodnutím. Súdom možno vo verejnom 

                                                                                                                                                                                                 

Verejnoprospešné stavby nie sú zadarmo. Zvolen, Spoločnosť priateľov Slatinky, 2008, s. 7 - 8. 
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záujme obmedziť vlastníka vo výkone vlastníckych práv alebo schváliť nútený výkup a určiť 

jeho kúpnu cenu. Odňatie vlastníctva by bolo možné len zákonom (zoštátnením alebo 

konfiškáciou). 

 

V Luxembursku čl. 16 Ústavy Veľkovojvodstva Luxemburg ustanovuje, že „nikomu nesmie byť 

odňaté jeho vlastníctvo, iba z dôvodu verejného blaha v prípadoch a formách ustanovených 

zákonom a na základe spravodlivého a predchádzajúceho odškodnenia.".  

 

V Grécku je veľmi podrobná úprava vyvlastnenia a odškodnenia priamo v čl. 17 ods. 1 až 7 

Ústavy Helénskej republiky z 9. júna 1975. V tomto článku ústavy sa uvádza, že „nikto nesmie 

byť pozbavený vlastníctva k majetku, ak nie je riadne preukázaný verejný osoh; kedy a ako, 

ustanoví zákon, ale vždy za plné odškodnenie, ktoré zodpovedá hodnote vyvlastneného majetku v 

čase súdneho konania o predbežnom určení odškodného. V prípadoch, v ktorých je vznesená 

požiadavka na konečné odškodnenie, berie sa zreteľ na hodnotu v čase súdneho prejednávania 

žiadosti" (ods. 2).   Ďalej sa uvádza, že „na zmenu hodnoty predmetu vyvlastnenia vyplývajúcu z 

rozhodnutia po zverejnení rozhodnutia o vyvlastnení sa neberie zreteľ" (ods. 3), že „odškodnenie 

vždy určujú civilné súdy" s tým, že „pred zaplatením konečného alebo predbežného súdom 

ustanoveného odškodnenia zostávajú všetky práva vlastníka nedotknuté a prevzatie držby nie je 

dovolené" a že „odškodnenie vo výške určenej súdom musí byť v každom prípade zaplatené 

najneskôr do jeden a pol roka odo dňa zverejnenia rozhodnutia o predbežnom určení 

odškodnenia; v prípade žiadosti o konečné určenie odškodnenia, odo dňa zverejnenia 

rozhodnutia súdu, v opačnom prípade sa vyvlastnenie, ipso iure zrušuje"(ods. 4), že „zákon 

ustanoví povinnú náhradu škody za ušlé príjmy z vyvlastneného majetku do času zaplatenia  

odškodného" (ods. 5).  

 

V Holandsku čl. 14 Ústavy Kráľovstva Nizozemsko ustanovuje, že „vyvlastnenie je prípustné 

len vo verejnom záujme a za vopred garantovanú plnú náhradu v súlade s pravidlami 

ustanovenými zákonom alebo na základe zákona" (ods. 1). „...V prípadoch ustanovených 

zákonom alebo na základe zákona vzniká nárok na plnú alebo čiastočnú náhradu, ak je 

vlastníctvo príslušnými úradmi vo verejnom záujme zničené alebo urobené neupotrebiteľným 

alebo ak je výkon vlastníckeho práva obmedzený" (ods. 3). 

 

V Nemecku je podľa Ústavy Spolkovej republiky Nemecko z 23. mája 1949 možné aj 

vyvlastnenie aj znárodnenie (zoštátnenie). Čl. 14 ods. 3 ústavy uvádza, že „vyvlastnenie je 
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prípustné len v prospech všeobecného blaha. Smie sa uskutočniť len zákonom alebo na základe 

zákona, ktorý upraví spôsob a rozsah odškodnenia. Odškodnenie sa určí po spravodlivej úvahe 

záujmov spoločnosti a zúčastnených osôb. Pokiaľ ide o odškodnenie, možno v sporných 

prípadoch použiť cestu práva pred riadnymi súdmi.".  V čl. 15 sa uvádza, že „pozemky a pôda, 

prírodné bohatstvo a výrobné prostriedky možno previesť do spoločného vlastníctva alebo iných 

foriem spoločného vlastníctva zákonom, ktorý upravuje druh a rozsah odškodnenia". 

 

V Portugalsku čl. 62 Ústavy Republiky Portugalsko z 2. apríla 1976 ustanovuje, že „všetkým 

sa zaručuje v miere ústavných predpisov právo na súkromné vlastníctvo a na jeho scudzovanie 

za života i pre prípad smrti. Konfiškáciu a vyvlastnenie vo všeobecnom záujme možno uskutočniť 

len na zákonnom podklade a pri úhrade spravodlivého odškodnenia". 

 

V Rakúsku Ústava Rakúskej republiky z 10. novembra 1920 neobsahuje ustanovenia o 

ľudských právach a slobodách, ale v čl. 149 ods. 1 recipuje do ústavného poriadku Rakúskej 

republiky základný štátny zákon č. 142/1867 Z. z. o všeobecných právach štátnych občanov, 

ktorý zároveň povyšuje na ústavný zákon. Tento zákon z čias rakúsko-uhorského vyrovnania 

v čl. 5 ustanovuje, že „vlastníctvo je neporušiteľné. Vyvlastnenie proti vôli vlastníka je možné len 

v prípadoch ustanovených zákonom a spôsobom v ňom ustanoveným.". Samostatné ustanovenie 

o odškodnení tento ústavný zákon nemá. 

 

V Taliansku čl. 42 Ústavy Talianskej republiky z 27. decembra 1947 ustanovuje, že 

„vlastníctvo je verejné alebo súkromné. ... Súkromné vlastníctvo sa uznáva a zaručuje zákonom, 

ktorý ustanoví spôsoby jeho nadobudnutia alebo straty, výkonu a medzí, aby bola zabezpečená 

sociálna funkcia vlastníctva a aby bolo dostupné všetkým. V prípadoch ustanovených zákonom 

môže byť súkromné vlastníctvo z dôvodu verejného záujmu za náhradu vyvlastnené". 

 

V Španielsku čl. 33 ods. 3 Ústavy Kráľovstva Španielsko z 27. decembra 1978 uvádza, „nikto 

nesmie byť zbavený svojho majetku a svojich práv s výnimkou oprávnených dôvodov verejného 

osohu alebo spoločenského záujmu, a to na základe zodpovedajúceho odškodnenia v súlade so 

zákonmi". 

 

Vo Švédsku článok 18 druhej kapitoly Ústavy Švédska z roku 1975 ustanovuje, že „každému 

občanovi, ktorému bol zabavený alebo vyvlastnený majetok, alebo pre iný takýto úkon, patrí 

náhrada za utrpené straty v súlade s princípmi ustanovenými zákonmi". 
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Veľká Británia nemá písanú ústavu, ani nerozlišuje ústavné zákony a obyčajné zákony. Ako 

ústava slúžia súčasti zvykového práva (common law) v znení súdnych rozhodnutí a výkladov, 

ktoré boli doplnené (a v mnohých smeroch nahradené) jednotlivými zákonmi (statutes). Ako 

už bolo zároveň uvedené aj pri Írsku, neprichádza do úvahy vyvlastnenie administratívnym 

rozhodnutím. 

 

Čo sa týka judikatúry Európskeho súdneho dvora (ďalej len „ESD“), definícia verejného 

záujmu v nej úplne absentuje.  Tento pojem má ale pre ESD ústavnú aj správnu dimenziu, a 

jeho vytváranie bolo značne ovplyvnené verejným právom jednotlivých členských štátov8. 

Judikatúra ESD niekedy budí dojem, že komunitárne právo termín „verejný záujem“ pozná 

veľmi dobre, a to  napriek tomu, že ho vo svojich odôvodneniach nepoužíva. Vyhlásenie 

verejného záujmu ako princípu Spoločenstiev nie je síce výnimočným javom v judikatúre ESD, 

ale vždy rešpektuje podmienky a hranice, ktoré určuje príslušné národné právo členských 

štátov9.  

 

 

3. Verejný záujem vo vybraných zákonoch Slovenskej republiky 

 

Pojem „verejný záujem“ sa zavádza do slovenského právneho poriadku najmä po 

spoločenských zmenách v roku 1989 a preto staršie právne predpisy používajú skôr približné 

ekvivalenty tohto termínu, ako napr. „všeobecný záujem“, „komunálny záujem“, „dôležitý 

záujem“, „záujem spoločnosti“ a pod.10, pričom z gramatického pohľadu sú nezriedka 

uvádzané aj v množnom čísle („všeobecné záujmy“, „dôležité záujmy“ a pod.).  

 

„Verejný záujem“ sa v slovenskom právnom poriadku spomína v desiatkach rôznych zákonov. 

Na účely tejto analýzy sa zameriavame najmä na právo životného prostredia. 

 

3.1. Stavebný zákon 

Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len „stavebný 

zákon“, resp. „SZ“) bol prijatý ešte v 70-tych rokoch, a preto okrem „verejného záujmu“ 

                                                           
8 Išlo hlavne o francúzske verejné právo, kde pojem verejný záujem vychádza z voluntaristickej teórie, ktorá sa 
neuspokojuje s neistým a provizórnym spojením ekonomických záujmov viacerých osôb (tzv. utilitaristická 
teória),  pretože takéto spojenie nie je schopné založiť pevné základy spoločnosti. Verejný záujem teda z pohľadu 
francúzskej ústavnosti vyžaduje prekročenie záujmov jednotlivca. 
9 Porovnaj aj Hornat, E.: Pojem verejný záujem v judikatúre Európskeho súdneho dvora, 1999, s. 387. 
10 Za legislatívny ekvivalent „verejného záujmu“ do roku 1989 však nepovažujeme pojem „štátny záujem“. 
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používa často aj ďalšie súvisiace termíny.  

 

Čo sa týka územného plánovania, v zmysle § 4 ods. 3 stavebného zákona urbanistická štúdia, 

ktorá rieši čiastkové problémy v území, resp. spodrobňuje alebo overuje územný plán, musí 

po obsahovej a rozsahovej stránke vychádzať zo zadania,  na ktoré dáva súhlas orgán 

územného plánovania garantujúci štátne, regionálne a komunálne záujmy. Samotná 

územnoplánovacia dokumentácia má pritom nielen komplexne riešiť priestorové 

usporiadanie a funkčné využívanie územia, ale aj zosúlaďovať záujmy a činnosti 

ovplyvňujúce územný rozvoj, životné prostredie a ekologickú stabilitu a ustanovovať 

regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania územia (§ 8 ods. 1 stavebného 

zákona). 

 

V časti stavebného zákona upravujúceho územné konanie, sa s „verejným záujmom“, teda jeho 

ekvivalentmi,  stretávame dvakrát – v § 32 a § 39.  Ani v jednom prípade však nie je presne 

vymedzený. V zmysle § 32 SZ umiestňovať stavby, meniť využitie územia a chrániť dôležité 

záujmy v území možno len na základe územného rozhodnutia, ktorým je i) rozhodnutie o 

umiestnení stavby, ii) rozhodnutie o využití územia,  iii) rozhodnutie o chránenom území 

alebo o ochrannom pásme, resp. iv) rozhodnutie o stavebnej uzávere. Podľa  § 39 ods. 1 SZ 

stavebný úrad vymedzí v územnom rozhodnutí územie na navrhovaný účel a určí podmienky, 

ktorými sa zabezpečia záujmy spoločnosti v území, najmä súlad s cieľmi a zámermi 

územného plánovania, vecná a časová koordinácia jednotlivých stavieb a iných opatrení v 

území a predovšetkým starostlivosť o životné prostredie včítane architektonických a 

urbanistických hodnôt v území a rozhodne o námietkach účastníkov konania.  Za „ciele 

územného plánovania“ sa pritom považuje  sústavné a komplexné riešenie priestorového 

usporiadania a funkčného využívania územia a koordinácia činností ovplyvňujúcich životné 

prostredie, ekologickú stabilitu, kultúrno-historické hodnoty územia, územný rozvoj a tvorbu 

krajiny v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja (§ 1 ods. 1 SZ). 

 

V rámci stavebného poriadku SZ je dôležitý § 45, § 55 a najmä § 62.  Podľa §  45 ods. 4 

stavebného zákona vybrané činnosti vo výstavbe môžu vykonávať len tzv. oprávnené osoby, 

pričom sú povinné pri tejto činnosti chrániť verejné záujmy.  V zmysle § 55 ods. 2 SZ sa 

nevyžaduje stavebné povolenie, ale postačuje len ohlásenie stavebnému úradu, ak  - okrem 

iného – ide o stavebné úpravy, ktorými sa podstatne nemení vzhľad stavby, nezasahuje sa do 

nosných konštrukcií stavby, nemení sa spôsob užívania stavby a neohrozujú sa záujmy 
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spoločnosti. V zmysle § 62 ods. 1 v stavebnom konaní stavebný úrad preskúma najmä či 

dokumentácia spĺňa zastavovacie podmienky určené územným plánom zóny alebo 

podmienky územného rozhodnutia, a tiež, či dokumentácia spĺňa požiadavky týkajúce sa 

verejných záujmov, predovšetkým ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a života 

ľudí, a či zodpovedá všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu. Zároveň platí, že ak 

by sa uskutočnením alebo užívaním stavby mohli ohroziť verejné záujmy chránené týmto 

zákonom a osobitnými predpismi alebo neprimerane obmedziť či ohroziť práva a oprávnené 

záujmy účastníkov vo väčšom rozsahu, než sa počítalo v územnom rozhodnutí, stavebný úrad 

žiadosť o stavebné povolenie zamietne (§ 62 ods. 4 SZ). 

 

V kolaudačnom konaní stavebný úrad najmä skúma, či sa stavba uskutočnila podľa 

dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní a či sa dodržali zastavovacie 

podmienky určené územným plánom zóny alebo podmienky určené v územnom rozhodnutí a 

v stavebnom povolení. Ďalej úrad skúma, či skutočné realizovanie stavby alebo jej užívanie 

nebude ohrozovať verejný záujem, predovšetkým z hľadiska ochrany života a zdravia osôb, 

životného prostredia, bezpečnosti práce a technických zariadení. Ak stavebný úrad pri 

kolaudačnom konaní zistí na stavbe závady brániace jej užívaniu, určí lehotu na ich 

odstránenie a preruší konanie (§ 81 ods. 1 a ods. 3 SZ). 

  

V súvislosti s vyvlastňovaním  stavebný zákon určuje, že vymedzené pozemky, stavby a práva 

k nim11, potrebné na uskutočnenie stavieb alebo opatrení vo verejnom záujme možno 

vyvlastniť len rozhodnutím stavebného úradu (§ 108 ods. 1 a 2 SZ). Verejný záujem na 

vyvlastnení sa pritom musí preukázať vo vyvlastňovacom konaní, pričom za 

verejnoprospešné stavby (§ 108 ods. 2 písm. a) SZ) sa považujú stavby určené na 

                                                           
11 Podľa § 108 ods. 2 stavebného zákona: „Vyvlastniť možno len vo verejnom záujme pre a) verejnoprospešné 
stavby podľa schválenej územnoplánovacej dokumentácie, b) vytvorenie hygienických, bezpečnostných a iných 
ochranných pásiem a chránených území a pre zabezpečenie podmienok ich ochrany,  c) vykonanie asanácie 
sídelného útvaru alebo jeho asanačných úprav podľa schválenej územnoplánovacej dokumentácie,  d) vytvorenie 
podmienok pre nevyhnutný prístup k pozemku a stavbe,  e) vytvorenie podmienok pre umiestnenie alebo riadnu 
prevádzku zariadenia štátnej pozorovacej siete, ktorou sa zisťuje stav životného prostredia,  f) výstavbu a správu 
diaľnic, ciest a miestnych komunikácií vrátane zriadenia ich ochranných pásiem a pre vybudovanie súvisiacich 
vyvolaných úprav podľa osobitných predpisov,  g) výstavbu energetického diela na výrobu alebo rozvod elektriny 
podľa osobitných predpisov,  h) výstavbu plynárenských zariadení podľa osobitných predpisov,  i) výstavbu 
vojenských objektov a vojenských priestorov osobitného určenia podľa osobitných predpisov,  j) účely dobývania 
ložísk nerastov podľa osobitných predpisov,  k) výstavbu alebo prevádzkovanie vodohospodárskych diel podľa 
osobitných predpisov,  l) stavby dráhy a jej súčastí a stavby v ochrannom pásme dráhy, ktoré slúžia prevádzke dráhy 
alebo doprave na dráhe, na účely prístupu k dráhe alebo k jej súčasti alebo na účel zabezpečenia prevádzky dráhy 
alebo dopravy na dráhe,  m) zachovanie a riadne užívanie kultúrnej pamiatky podľa osobitných predpisov, n) 
výstavbu potrubí pre pohonné látky a ropu podľa osobitných predpisov, o) uskutočnenie stavieb, ktoré sú 
významnou investíciou podľa osobitných predpisov,  p) zriadenie alebo prevádzkovanie verejných letísk a leteckých 
pozemných zariadení vrátane ich ochranných pásiem podľa osobitných predpisov.“. 
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verejnoprospešné služby a pre verejné technické vybavenie územia podporujúce jeho rozvoj a 

ochranu životného prostredia, ktoré vymedzí schvaľujúci orgán v záväznej časti 

územnoplánovacej dokumentácie.  Verejným záujmom sa teda v tejto súvislosti rozumejú 

záujmy chránené osobitnými zákonmi, všeobecne záväznými vyhláškami, nariadeniami, 

záväznými časťami slovenských technických noriem a pod. Posúdenie súladu s nimi vykonáva 

príslušný prvostupňový štátnej správy. Musí posúdiť najmä súlad s platnou 

územnoplánovacou dokumentáciou z hľadiska súladu s funkčným využitím, určené záväzné 

limity a regulatívy, ktoré vykonáva obec. Rozsah požadovaných dokladov nie je taxatívne 

vymedzený, ale stavebný úrad pri ich určení vychádza predovšetkým z ustanovenia § 126 SZ, 

ktoré sa týka ochrany zložiek životného prostredia a iných osobitných záujmov podľa toho, o 

aký druh stavby ide, na aký účel sa má stavba užívať, ktoré záujmy budú stavbou dotknuté, 

kde je stavba umiestnená, či sú v predmetnom území vyhlásené ochranné pásma a pod. 

(Merešová, 2008). Ďalšie podrobnosti k vyvlastneniu sú rozpracované v časti „Verejný záujem 

v rozhodnutiach súdov“ (str. xx – xx). 

 

Ako vyplýva aj z vyššie uvedeného prehľadu, stavebný zákon upravuje pojem „verejný 

záujem“ po terminologickej aj obsahovej stránke nejednotne a nezriedka nedostatočne. Vecná 

interpretácia tohto pojmu tak v praxi pripadá príslušným orgánom územného plánovania a 

stavebným úradom, resp. v rámci revíznych konaní aj súdnej sústave.  

 

 

3.2. Zákon o EIA  

Účelom zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (ďalej len „zákon 

o EIA“) je najmä včasne a účinne zabezpečovať vysokú úroveň ochrany životného prostredia 

a prispievať k integrácii environmentálnych aspektov do prípravy a schvaľovania 

strategických dokumentov so zreteľom na podporu trvalo udržateľného rozvoja (§ 2 cit. zák.). 

Napriek uvedenému účelu a tiež napriek faktu, že ide o relatívne moderný zákon spĺňajúci 

environmentálne štandardy legislatívy EÚ, pojem „verejný záujem“ vôbec nepozná a teda ani 

neprecizuje.  

 

Zákon o EIA však dáva priestor na participáciu i rad konkrétnych práv v rámci procesu 

posudzovania tzv. „verejnosti“, resp. aj „dotknutej verejnosti“, príp. „mimovládnej organizácii“, 
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teda aktérom, ktorí  - hoci len implicitne – reprezentujú istú formu verejného záujmu12. Pod 

„verejnosťou“ sa pritom v zmysle zákona rozumie jedna alebo viac fyzických alebo 

právnických osôb, ich organizácie alebo skupiny,  pod „dotknutou verejnosťou“ taká verejnosť, 

ktorá je dotknutá alebo pravdepodobne dotknutá konaním týkajúcim sa životného prostredia, 

alebo má záujem na takomto konaní (pričom zároveň automaticky platí, že mimovládna 

organizácia podporujúca ochranu životného prostredia a spĺňajúca požiadavky ustanovené v 

tomto zákone má záujem na takom konaní)  a pod „mimovládnou organizáciou podporujúcou 

ochranu životného prostredia“ sa chápe občianske združenie, neinvestičný fond, nezisková 

organizácia poskytujúca verejnoprospešné služby okrem tej, ktorú založil štát, alebo nadácia 

založená na účel tvorby alebo ochrany životného prostredia alebo zachovania prírodných 

hodnôt (§ 3 cit. zák.). Títo aktéri disponujú napr. rozsiahlym právom na informácie (viď aj § 

24 ods. 1), dotknutá verejnosť aj právom na postavenie účastníka vo vybraných konaniach (§ 

24 ods. 2), právom na vyjadrenie a podanie odvolania (§ 24 ods. 3 a 4) a pod.13.  

 

Opakujeme však – možnosť účasti verejnosti v procese EIA nemožno automaticky stotožniť 

s výlučným „monopolom“ takýchto aktérov na formulovanie verejného záujmu, ale skôr 

o pokus zákonodarcu hľadať touto formou záujmové ekvilibrium v rámci decízneho konania 

týkajúceho sa vplyvov na životné prostredie.   

 

 

3.3. Zákon o ochrane prírody a krajiny 

Cieľom zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny (ďalej len „ZOPK“) je dlhodobo 

zabezpečiť zachovanie prírodnej rovnováhy a ochranu rozmanitosti podmienok a foriem 

života, prírodných hodnôt a krás a utvárať podmienky na trvalo udržateľné využívanie 

prírodných zdrojov a na poskytovanie ekosystémových služieb. Za týmto účelom ZOPK 

zároveň upravuje pôsobnosť orgánov štátnej správy a obcí, ako aj práva a povinnosti 

právnických a fyzických osôb pri ochrane prírody a krajiny (§ 1 ods. 1 cit. zák.).  

 

O pojme „verejný záujem“, resp. „vyšší verejný záujem“ v ZOPK platí do veľkej miery to, čo 

bolo uvedené aj o stavebnom zákone (3.1.) – až na výnimky je v texte zákona upravený len 

                                                           
12 Z pohľadu systematiky umožňuje zákon o EIA účasť nielen pre i) verejnosť, ii) dotknutú verejnosť a iii) 
mimovládnu organizáciu, ale aj pre štvrtú špecifickú formu zainteresovanej verejnosti, iv) občiansku iniciatívu, 
t.j. skupinu najmenej troch fyzických osôb starších ako 18 rokov, ktoré podpíšu spoločné stanovisko k 
navrhovanej činnosti alebo jej zmene, ktorá je predmetom posudzovania vplyvov alebo zisťovacieho konania 
podľa zákona (§ 24 ods. 6 zákona o EIA). 
13 Presný popis procesných práv reprezentantov verejnosti v jednotlivých fázach procesu EIA je nad rámec účelu 
tohto textu. 
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okrajovo, na vybrané účely, a to väčšinou nekonkrétne a bez jasného mechanizmu 

vynucovania.   

 

Jednou zo základných povinností pri všeobecnej ochrane prírody a krajiny je, že „každý je 

povinný chrániť prírodu a krajinu pred ohrozovaním, poškodzovaním a ničením a starať sa 

podľa svojich možností o jej zložky a prvky na účel ich zachovania a ochrany, zlepšovania stavu 

životného prostredia a vytvárania a udržiavania územného systému ekologickej stability (...). 

Vytváranie a udržiavanie územného systému ekologickej stability je verejným záujmom (§ 3 

ods. 1 a 3 ZOPK). 

 

Detailnejšie je verejný záujem inštitucionalizovaný pri tzv. európskej sústave chránených 

území (§ 28). Ide najmä o princíp, že plán alebo projekt, ktorý môže mať nepriaznivý vplyv na 

integritu územia, možno schváliť alebo povoliť, len ak sa preukáže, že neexistujú iné 

alternatívne riešenia a musí sa realizovať z naliehavých dôvodov vyššieho verejného 

záujmu vrátane záujmov sociálnej a ekonomickej povahy. V tomto prípade sa musia zároveň 

prijať kompenzačné opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, že celková koherencia 

európskej sústavy chránených území bude ochránená (§ 28 ods. 6 ZOPK).  Ak sa na území 

sústavy chránených území vyskytujú prioritné biotopy alebo prioritné druhy, plán alebo 

projekt, ktorý môže mať nepriaznivý vplyv na integritu územia, sa môže schváliť alebo 

povoliť len z takých naliehavých dôvodov vyššieho verejného záujmu, ktoré sa týkajú 

verejného zdravia a verejnej bezpečnosti ľudí alebo priaznivých dôsledkov zásadného významu 

na životné prostredie a pri ďalších naliehavých dôvodoch vyššieho verejného záujmu na základe 

stanoviska Európskej komisie (§ 28 ods. 7 ZOPK). O tom, či schválenie plánu, alebo povolenie 

projektu s nepriaznivým vplyvom na integritu územia predstavuje naliehavý vyšší verejný 

záujem, rozhoduje vláda Slovenskej republiky na základe návrhu, ktorý predkladá 

ministerstvo životného prostredia SR na základe žiadosti ústredného orgánu štátnej správy, 

do pôsobnosti ktorého schvaľovaný plán alebo povoľovaný projekt patrí (§ 28 ods. 8 ibid).   

 

S (vyšším) verejným záujmom sa zároveň stretávame aj pri výnimkách z podmienok ochrany 

chránených druhov rastlín a  živočíchov (§ 40 ods. 2 a 3 ZOPK): orgán ochrany prírody totiž 

môže povoliť výnimku z podmienok ochrany, avšak len vtedy ak „neexistuje iná ekonomicky a 

technicky realizovateľná alternatíva a výnimka neohrozí zabezpečenie priaznivého stavu 

ochrany populácie dotknutého druhu v jeho prirodzenom areáli“.  Ide napr. o predchádzanie 

závažných škôd na úrode či hospodárskych zvieratách, v záujme verejného zdravia, verejnej 
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bezpečnosti ľudí, na účely výskumu a vzdelávania a obnovy populácie dotknutých druhov a 

ich navrátenia do biotopov, na odber, odchyt alebo držbu jedincov v malom počte za prísne 

kontrolovaných podmienok, a tiež aj „v záujme iných nevyhnutných dôvodov vyššieho 

verejného záujmu vrátane tých, ktoré majú sociálny alebo hospodársky charakter a tých ktoré 

majú priaznivé dôsledky zásadného významu na životné prostredie“. 

 

Verejný záujem je čiastočne upravený aj v rámci časti zákona týkajúceho sa správnych 

deliktov a sankcií: ak napr. nebola za tzv. iný správny delikt uložená sankcia prepadnutia veci, 

orgán ochrany prírody môže rozhodnúť o zhabaní veci, ak nepatrí porušovateľovi alebo ak 

porušovateľ je neznámy a ak to vyžaduje bezpečnosť osôb alebo majetku alebo iný verejný 

záujem (§ 90 ods. 5 ZOPK). 

 

V neposlednom rade, tak ako aj v prípade zákona o EIA (3.2.), ZOPK umožňuje formulovať istú 

podobu verejného záujmu aj zainteresovanej verejnosti. V zmysle § 82 ods. 3 zákona  totiž 

účastníkom konaní podľa tohto zákona môže byť aj fyzická osoba, občianska iniciatíva alebo 

právnická osoba, ktorej toto postavenie vyplýva zo zákona o EIA, resp. aj združenie s právnou 

subjektivitou, ktorého predmetom činnosti najmenej po dobu jedného roka je ochrana 

prírody a krajiny a ktoré podalo predbežnú žiadosť o účastníctvo. Takéto občianske združenie 

zároveň môže formou predbežnej žiadosti písomne požiadať orgán ochrany prírody o účasť v 

bližšie nešpecifikovaných správnych konaniach, ktoré tento orgán v budúcnosti začne alebo v 

súčasnosti vedie, a v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny (§ 82 ods. 

6 ZOPK). Aj v tom prípade však platí záver uvedený v časti 3.2. – t.j. že záujmy zainteresovanej 

verejnosti v jednotlivých konaniach podľa ZOPK nemožno automaticky a bez ďalšieho 

stotožňovať s obhajobou verejného záujmu. 

 

 

3.4. Banský zákon 

S pojmom „verejný záujem“ dosť často operuje aj „predrevolučný“ zákon č. 44/1988 Zb. 

o ochrane a využití nerastného bohatstva (ďalej len „banský zákon“, resp. „BZ“).  Účelom BZ je 

ustanoviť zásady ochrany a racionálneho využívania nerastného bohatstva, najmä pri 

geologickom prieskume, otvárke, príprave a dobývaní ložísk nerastov, úprave a zušľachťovaní 

nerastov vykonávanom v súvislosti s ich dobývaním, ako aj bezpečnosti prevádzky a ochrany 

životného prostredia pri týchto činnostiach (§ 1 BZ). 
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Pri banskej činnosti sú organizácie a orgány povinné zaisťovať bezpečnosť prevádzky, včítane 

havarijnej prevencie a plnenie úloh banskej záchrannej služby, bezodkladne odstraňovať 

nebezpečné stavy ohrozujúce verejné záujmy, najmä bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a 

urobiť včas potrebné preventívne a zabezpečovacie opatrenia (§ 38 BZ). 

 

Jednou z povinností podnikateľských organizácií  vykonávajúcich geologický prieskum alebo 

dobývanie výhradných ložísk (§ 7a BZ) je nielen  navrhovanie určenia, zmeny a zrušenia 

chráneného ložiskového územia, vedenie banskomeračskej a geologickej dokumentácie či 

evidovanie stav zásob ložiska, ale aj „včasné riešenie stretov záujmov pri určení dobývacieho 

priestoru a pri plánovanej otvárke, príprave a dobývaní výhradného ložiska, predovšetkým s 

cieľom obmedziť nepriaznivé vplyvy na životné prostredie“ (§ 10 ods. 1 písm. d) BZ). V tomto 

(špecifickom) prípade má teda riešenie konfliktu záujmov v gescii priamo podnikateľský 

subjekt, a nie orgán štátnej moci. 

 

Odpis zásob výhradného ložiska, t.j. vyňatie zásob z evidencie alebo ich prevod, môže obvodný 

banský úrad uskutočniť, okrem iného, z dôvodov osobitne zložitých banskotechnických, 

bezpečnostných alebo geologických pomerov, ďalej vtedy, ak nevyhovujú podmienkam 

využiteľnosti zásob, ale aj vtedy, ak „ide o zásoby, ktorých dobývanie by ohrozilo dôležité 

verejné záujmy, najmä ochranu životného prostredia, a význam ochrany prevyšuje záujem na 

vydobytí týchto zásob“. Význam ochrany prevyšujúcej záujem na vydobytí týchto zásob musí 

v takom prípade preukázať príslušné ministerstvo (§ 14a ods. 2 písm. c) banského zákona).  

 

Obvodný banský úrad môže tiež (na návrh podnikateľskej organizácie, príslušnej obce, 

orgánu územného plánovania, z vlastného podnetu, ...) zmeniť alebo zrušiť dobývací priestor, 

ak sú na to z hľadiska verejného záujmu závažné dôvody a bola ukončená likvidácia hlavných 

banských diel a lomov a vykonaný odpis zásob (§ 27 ods. 4 BZ).  

 

Dobývanie výhradného ložiska sa nesmie zastaviť, kým sa nezabezpečilo, že jeho neskoršie 

dobývanie bude technicky možné a hospodársky účelné a bezpečné, ibaže by zastavenie 

dobývania vyžadoval dôležitý verejný záujem, predovšetkým bezpečnosť života alebo 

ochrana zdravia ľudí (§ 30 ods. 10 BZ). 

 

Banský zákon je  - aj v porovnaní s predchádzajúcimi zákonmi (3.1. – 3.3.)  - špecifický tým, že 

definuje presný mechanizmus tzv. „riešenia stretov záujmov“ (§ 33), hoci s dovetkom, že 



VEREJNOPROSPEŠNÉ STAVBY NIE SÚ ZADARMO 

  
15 

 
  

v konečnom dôsledku o ňom rozhoduje príslušné ministerstvo. Konkrétne: ak sú využitím 

výhradného ložiska ohrozené objekty a záujmy chránené podľa osobitných predpisov14,  

objekty a záujmy fyzických alebo právnických osôb, sú organizácie, orgány a fyzické a 

právnické osoby, ktorým prislúcha ochrana týchto objektov a záujmov, povinní vo vzájomnej 

súčinnosti riešiť tieto strety záujmov a navrhnúť postup, ktorý umožní využitie výhradného 

ložiska pri zabezpečení nevyhnutnej ochrany uvedených objektov a záujmov (§ 33 ods. 1). 

Primárne sa má stret záujmov riešiť dohodou (§ 33 ods. 2 BZ). Ak však nedošlo k dohode, 

„rozhodne o riešení stretov záujmov ministerstvo príslušné podľa druhu nerastu v súčinnosti s 

dotknutými ústrednými orgánmi štátnej správy a zároveň vydá záväzné stanovisko o tom, či pri 

riešení stretov záujmov prevažuje všeobecný hospodársky záujem na využití výhradného 

ložiska nad oprávneným záujmom vlastníka pozemkov a iných nehnuteľností, ktorého 

obmedzenie prinesie v budúcnosti zvýšenie verejného blaha alebo sa predíde verejnej núdzi z 

hľadiska surovinovej politiky štátu“ (§ 33 ods. 4 BZ). 

 

3.5. Zákon o vodách  

Úpravu „verejného záujmu“ možno nájsť aj v zákone č. 364/2004 Z. z. o vodách (ďalej len 

„ZoV“), ktorého primárnym cieľom je vytvoriť podmienky na všestrannú ochranu vôd vrátane 

vodných ekosystémov a od vôd priamo závislých ekosystémov v krajine,  zachovanie alebo 

zlepšovanie stavu vôd, účelné, hospodárne a trvalo udržateľné využívanie vôd, manažment 

povodí a zlepšenie kvality životného prostredia a jeho zložiek,  znižovanie nepriaznivých 

účinkov povodní a sucha,  zabezpečenie funkcií vodných tokov a bezpečnosť vodných stavieb 

(§ 1 ods. 1 ZoV).  

 

Zákon o vodách sa „verejnému záujmu“ venuje najmä v súvislosti s možnosťami vyvlastnenia, 

resp. obmedzenia vlastníckeho práva (napr. pri zriaďovaní objektov monitorovacích miest 

kvantity povrchových vôd a pod.), t.j. ako jednej zo štyroch obligatórnych ústavnoprávnych 

podmienok (i) zákonný základ, ii) nevyhnutná miera, iii) verejný záujem, iv) primeraná 

                                                           
14 Presný odkaz pod čiarou k tomuto ustanovenie banského zákona znie: Napríklad zákon č. 138/1973 Zb. o 
vodách (vodný zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 61/1977 Zb. o lesoch v znení neskorších predpisov, 
zákon Slovenskej národnej rady č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti, zákon Slovenskej národnej rady 
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 307/1992 Zb. o 
ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej 
republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej 
republiky č. 287/1994 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady 
Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní 
(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, zákon č. 195/2000 Z. z. o 
telekomunikáciách v znení zákona č. 308/2000 Z. z., vyhláška Ministerstva dopravy a Ústredného banského úradu č. 
28/1967 Zb., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre styk dráh s banskou činnosťou. 
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náhrada) zmienených aj v časti 1. tejto kapitoly, týkajúcej sa (aj) čl. 20 ods. 4 ÚSR,  a 

podrobnejšie analyzovaných v časti „Verejný záujem v rozhodnutiach súdov“ (str. xx – xx). 

 

Verejný záujem je rámcovo upravený aj pri platbách za užívanie vôd, t.j. pri povinných 

finančných náhradách nákladov, ktoré musí platiť ten, kto užíva povrchové vody (resp. štát) 

za poskytnuté výrobky, vodohospodárske služby, využívanie hydroenergetického potenciálu a 

za využívanie energetickej vody (§ 78 ZoV). Platby sa platia za nielen za odbery povrchových 

vôd z vodných tokov nad určité množstvo (napr.  nad 15 000 m3 ročne), príp. za využívanie 

hydroenergetického potenciálu vodných tokov na vodných stavbách v správe správcu 

vodného toku od určitého výkonu (napr. od 100 kW), ale aj za používanie vôd na plavbu na 

vodných cestách a za poskytovanie ďalších služieb vo verejnom záujme (§ 78 ods. 3 písm. e) 

ZoV). 

 

Balans záujmov sa v rámci ZoV spomína aj v § 31, upravujúcom chránenú vodohospodársku 

oblasť: územie, ktoré svojimi prírodnými podmienkami tvorí významnú prirodzenú 

akumuláciu vôd, môže vláda SR vyhlásiť za chránenú vodohospodársku oblasť. V nej sa potom 

môže plánovať a vykonávať činnosť, len ak sa zabezpečí všestranná ochrana povrchových vôd 

a podzemných vôd a ochrana podmienok ich tvorby, výskytu, prirodzenej akumulácie vôd a 

obnovy ich zásob. Výrobné záujmy, dopravné záujmy a iné záujmy musia byť zosúladené 

s vyššie uvedenými požiadavkami už pri spracúvaní koncepcií rozvoja územia a 

územnoplánovacej dokumentácie. 

 

 

3.6. Zákon o lesoch 

Účelom zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch  je nielen zachovanie, zveľaďovanie a ochrana lesov 

ako zložky životného prostredia a prírodného bohatstva krajiny, ale aj zabezpečenie 

diferencovaného, odborného a trvalo udržateľného hospodárenia v lesoch a tiež zosúladenie 

záujmov spoločnosti a vlastníkov lesov (§ 1 ods. 2 cit. zák.).  

 

O verejnom záujme v rámci zákona o lesoch  hovoríme vo viacerých súvislostiach. V prvom 

rade ide o vyhlasovanie tzv. lesov osobitného určenia, t.j. lesov, ktorých účelom je 

zabezpečovanie špecifických potrieb. Ide najmä o chránené územia a lesné pozemky s 

výskytom biotopov európskeho významu alebo chránených druhov, ale aj o vybrané vojenské 

lesy, génové základne lesných drevín, ochranné pásma vodárenských a prírodných liečivých 
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zdrojov, prímestské lesy, zvernice a pod. Lesy osobitného určenia vyhlasuje rozhodnutím 

orgán štátnej správy lesného hospodárstva, a to na návrh žiadateľa (i) vlastník alebo správca, 

ii) príslušný orgánu štátnej správy, iii) iná právnická alebo fyzická osoba). Ak sa takéto lesy, 

ktorú sú chránenými územiami, resp. lesnými pozemkami s výskytom biotopov veľkého 

významu, vyhlasujú vo verejnom záujme, návrh osobitného režimu hospodárenia  

vyhotovuje v rámci komplexného zisťovania stavu lesa príslušná odborná organizácia 

Ministerstva životného prostredia SR (§ 38 ods. 2 zákona) v súčinnosti so žiadateľom (§ 14 

ods. 3 zákona). Žiadateľ zároveň uhrádza všetky s tým súvisiace náklady (§ 16 ods. 5 zákona).  

 

Verejný záujem sa dotýka aj zahrádzania bystrín v lesoch, t.j. súboru biologických, technických 

a organizačných opatrení v povodiach drobných vodných tokov zameraných na ochranu pred 

povodňami, zmiernenie eróznych procesov a akumuláciu vody najmä na účely ochrany pred 

požiarmi. Zahrádzanie bystrín v lesoch vo verejnom záujme zabezpečuje správca vodného 

toku (§ 27 zákona).15  

 

Čo sa týka využívania lesov verejnosťou – v Slovenskej republike platí pravidlo, že každý má 

právo na vlastnú zodpovednosť a nebezpečenstvo vstupovať na lesné pozemky (§ 30 ods. 1), 

avšak orgán štátnej správy lesného hospodárstva môže na žiadosť (vlastníka, správcu, 

obhospodarovateľa lesa) alebo z vlastného podnetu zakázať alebo obmedziť využívanie lesov 

verejnosťou na dobu nevyhnutne potrebnú, ak to vyžaduje ochrana práv a oprávnených 

záujmov vlastníka, správcu a obhospodarovateľa lesa, ochrana lesa alebo iný verejný záujem. 

Na takéto konanie o vydávaní/odvolávaní zákazov alebo obmedzení využívania lesov 

verejnosťou sa pritom nevzťahuje zákon o správnom konaní (§ 30 ods. 4 cit. zák.). Podobný 

princíp sa uplatňuje aj pri tzv. inom využívaní lesov (§ 32), t.j. pri činnostiach vykonávaných v 

lesoch podľa „osobitných predpisov“16. Orgán štátnej správy lesného hospodárstva môže 

obmedziť, prípadne inak upraviť vykonávanie takýchto činností ak to vyžaduje ochrana práv a 

oprávnených záujmov vlastníka, správcu a obhospodarovateľa lesa, ochrana lesa alebo iný 

verejný záujem, pričom ani v tomto prípade sa na konanie sa nevzťahuje všeobecný predpis 

o správnom konaní (§ 32 ods. 3 cit. zák.).17  

                                                           
15 Príslušnosť jednotlivých správcov vodných tokov je upravená v § 48 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách. 
16 Uvedenými „osobitnými predpismi“ sú napr. § 54 až 57 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, 
zákon č. 44/1988 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o 
geodézii a kartografii v znení zákona č. 423/2003 Z. z., zákon č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých 
zákonov, zákon č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov, zákon č. 
276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, zákon č. 281/1997 Z. z. v znení zákona č. 172/2003 Z. z. 
17 V tomto prípade je na diskusiu, či vylúčenie pôsobnosti zákona o správnom konaní je v súlade ´´Ustavy SR, 
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Záverom je „verejný záujem“ okrajovo zmienený aj v rámci úpravy právomocí členov lesnej 

stráže (§ 53).  Člen lesnej stráže je  oprávnený - okrem iného – kontrolovať doklady o pôvode 

dreva, zisťovať totožnosť podozrivých osôb, odňať vec získanú konaním poškodzujúcim alebo 

ohrozujúcim lesný majetok, nosiť zbraň, ale aj „použiť varovný výstrel na odvrátenie škody 

veľkého rozsahu, ktorá bezprostredne ohrozuje lesný majetok, bezpečnosť prevádzky lesného 

hospodárstva alebo iný verejný záujem“ (§ 53 ods. 2 písm. o) zákona o lesoch). 

 

 

3.7. Zákon o ochrane a využívaní pôdy  

S „verejným záujmom“ sa stretávame  - hoci len vo forme odkazu na iné právne predpisy  - aj v 

zákone č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy. Tento zákon 

upravuje pravidlá ochrany vlastností a funkcií poľnohospodárskej pôdy a zabezpečenie jej 

trvalo udržateľného obhospodarovania, ale aj postup pri zmene druhu pozemku a pri odňatí 

pôdy na nepoľnohospodársky účel. 

 

Pri samotnej zmene druhu pozemku, orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy (t.j. príslušný 

okresný úrad, pozemkový a lesný odbor) na základe žiadosti vlastníka alebo užívateľa 

poľnohospodárskej pôdy vydáva rozhodnutie o zmene poľnohospodárskeho druhu pozemku 

na lesný pozemok, pričom na takéto rozhodnutia je potrebné nielen stanovisko vlastníka 

údaje o pozemku podľa katastra, ale aj vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy, ktoré 

chránia verejné záujmy podľa osobitných predpisov.18   

 

Podobný princíp sa uplatňuje aj pri ochrane poľnohospodárskej pôdy pri územnoplánovacej 

činnosti: Pri každom obstarávaní a spracúvaní územnoplánovacej dokumentácie a projektov 

pozemkových úprav sa musí dbať na ochranu poľnohospodárskej pôdy. Orgán ochrany 

poľnohospodárskej pôdy môže udeliť súhlas k individuálnemu návrhu 

nepoľnohospodárskeho použitia poľnohospodárskej pôdy na konkrétny stavebný zámer, 

avšak jedine vtedy, ak v rámci podkladov na posúdenie individuálneho návrhu sú obstarané aj 

súhlasné stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy, ktoré chránia verejné záujmy podľa 

osobitných predpisov. Ide pritom o tie isté osobitné predpisy, ktoré sú uvedené vyššie 

(porovnaj aj pozn. pod čiarou č. 18).  

                                                                                                                                                                                                 

nakoľko v zmysle judikatúry ÚS SR skúmanie, či skutočnej ide o verejný záujem musí prebiehať v správnom 
konaní a musí byť o ňom rozhodnuté individuálnym správnym rozhodnutím (pozri napr. PL. ÚS 19/09).  
18 Ide najmä o vyjadrenia príslušných orgánov podľa zákona č. 543/2002 Z. z., zákona č. 313/2009 Z. z., zákona č. 
326/2005 Z. z., zákona č. 330/1991 Zb. a zákona č. 50/1976 Zb.  
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3.8. Cestný zákon 

Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (ďalej len „cestný zákon“) primárne 

upravuje výstavbu, užívanie a ochranu pozemných komunikácií a s tým súvisiace práva a 

povinnosti vlastníkov a správcov pozemných komunikácií.  Napriek faktu, že tento zákon je 

ešte zo šesťdesiatych rokov, pozná aj pojem „verejný záujem“. Ten však bol do neho 

inkorporovaný najmä novelizáciami po roku 1989. 

 

Ide najmä ustanovenie, v zmysle ktorého premávka na diaľniciach, cestách a miestnych 

komunikáciách sa môže na určitý čas čiastočne alebo úplne uzatvoriť, prípadne sa môže 

nariadiť obchádzka alebo odklon, ak to vyžadujú nevyhnutné verejné záujmy, najmä záujmy 

bezpečnosti dopravy alebo záujmy stavby, údržby alebo ochrany diaľnice, cesty alebo miestnej 

komunikácie. O uzávierke, obchádzke a odklone rozhoduje cestný správny orgán po dohode s 

dopravným inšpektorátom (§ 7 ods. 1 cestného zákona).19  

 

Rovnako relevantným je aj ustanovenie, podľa ktorého na účely organizovania dopravy na 

území obce môže obec ustanoviť všeobecne záväzným nariadením parkovacie miesta, ak sa 

tým neohrozí bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo iný verejný záujem“ (§ 6a ods. 1 

cit. zák.).  

 

Zákon upravuje aj tzv. kríženia: ak je to z technických dôvodov potrebné alebo ak to vyžaduje 

verejný záujem, môže diaľnica, cesta a miestna komunikácia križovať iné komunikácie, vody, 

vodohospodárske a iné diela, ako aj územie, v ktorom sa dobývajú nerasty, alebo sa ich inak 

dotknúť alebo môžu byť nimi krížené či inak dotknuté, a to spôsobom primeraným 

hospodárskym potrebám a miestnym pomerom tak, aby boli čo najmenej dotknuté záujmy 

zúčastnených organizácií a orgánov (§ 18 ods. 1 cestného zákona). 

 

 

3.9. Zákon o pozemkových úpravách 

Obsahom zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového 

vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách 

(ďalej len „zákon o PÚ“) je racionálne priestorové usporiadanie pozemkového vlastníctva v 

                                                           
19 Podobné verejné záujmy zohľadňuje cestný správny orgán aj pri vyhlasovaní tzv. cestných ochranných pásiem  
- výnimky možno povoliť len v odôvodnených prípadoch, ak tým nebudú dotknuté verejné záujmy, najmä 
dopravné záujmy a záujmy správy dotknutej komunikácie. Povolením výnimiek zároveň nesmie dôjsť k rozšíreniu 
súvislej zástavby obcí obstavovaním komunikácie. Povolenie výnimky možno viazať na podmienky. Na povolenie 
výnimky sa pritom nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní (§ 11 ods. 5 cestného zákona). 
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určitom území a ostatného nehnuteľného poľnohospodárskeho a lesného majetku s ním 

spojeného vykonávané vo verejnom záujme v súlade s požiadavkami a podmienkami ochrany 

životného prostredia a tvorby územného systému ekologickej stability, funkciami 

poľnohospodárskej krajiny a prevádzkovo-ekonomickými hľadiskami moderného 

poľnohospodárstva a lesného hospodárstva a podpory rozvoja vidieka (§ 1 ods. 1 cit. zák.). 

 

Zákonom o PÚ bol zriadený Slovenský pozemkový fond (ďalej len "fond"), ktorý svoju činnosť 

vykonáva podľa tohto zákona a osobitného zákona20  vo verejnom záujme a z tejto činnosti 

mu vznikajú práva a záväzky. Ďalšie podrobnosti o verejnom záujme v činnosti fondu však 

zákon o PÚ ani zákon č. 229/1991 Zb. neuvádzajú. 

 

Čo sa týka samotných pozemkových  úprav, pokiaľ sú potrebné na riešenie dôsledkov živelných 

pohrôm, schvaľuje všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových 

úprav okresný úrad na základe odporúčania komisie, ktorú zriaďuje vláda SR na návrh 

ministra, pričom chválením takýchto zásad vzniká štátu, obci alebo inej osobe, ktorá spravuje 

verejný majetok, právo uskutočňovať vo verejnom záujme výstavbu v projekte 

pozemkových úprav navrhnutých spoločných zariadení a opatrení. 

 

Pred schválením vykonania projektu pozemkových úprav určí okresný úrad termín, ku 

ktorému sa aktualizuje register pôvodného stavu na právny stav spolu s rozdeľovacím plánom 

vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu. Ak to vyžaduje verejný záujem a nezmarí 

sa tým účel pozemkových úprav21, môže okresný úrad po schválení projektu pozemkových 

úprav meniť alebo dopĺňať rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho 

plánu. Zmeny sa prerokúvajú s účastníkmi, ktorých sa zmena týka (§ 14 ods. 2 a 3 zákona 

o PÚ).  

 

                                                           
20 Zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku  
21 Pozemkové úpravy sa vykonávajú najmä, ak: a) je to potrebné na usporiadanie vlastníckych a užívacích 
pomerov a odstránenie prekážok ich výkonu vyvolaných historickým vývojom pred účinnosťou tohto zákona, b) 
došlo k podstatným zmenám vo vlastníckych a užívacích pomeroch v obvode pozemkových úprav, c) došlo alebo 
má dôjsť k investičnej výstavbe, ktorá podstatne ovplyvní hospodárenie na pôde alebo životné podmienky v 
obvode pozemkových úprav alebo v jeho ucelenej časti tým, že rozdelí pozemky vlastníkov, obmedzí prístup k 
pozemkom alebo sťaží ich užívanie,  d) je to potrebné v záujme obnovenia alebo zlepšenia funkcií ekologickej 
stability v územnom systéme a celkového rázu poľnohospodárskej krajiny, e) má dôjsť k obmedzeniu 
poľnohospodárskej alebo lesnej výroby z dôvodu vyhlásenia ochranných pásiem, chránených území alebo z 
iných dôvodov, f) sa v katastrálnom území vyčlenilo do bezplatného dočasného náhradného užívania viac ako 25 
percent výmery poľnohospodárskej pôdy,  g) je potrebné riešiť dôsledky živelných pohrôm, h) je potrebné 
usporiadať pozemky vzhľadom na ich budúce použitie na iné účely, ako je hospodárenie na pôde (§ 2 ods. 1 
zákona č. 330/1991 Zb.). 
 



VEREJNOPROSPEŠNÉ STAVBY NIE SÚ ZADARMO 

  
21 

 
  

Zákon o PÚ okrem toho obsahuje aj niekoľko odkazov na verejný záujem pri obmedzovaní 

vlastníckych práv upravených v § 108 ods. 2 stavebného zákona. Tomuto aspektu sme sa už 

venovali v časti 3.1. analýzy. 

 

 

3.10.  Zákon  o odpadoch 

Komplexný zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch (ďalej len „ZoO“), upravujúci pôsobnosť 

orgánov štátnej správy a obcí a práva a povinnosti právnických a fyzických osôb pri 

predchádzaní vzniku odpadov a pri nakladaní s odpadmi,  sa dotýka úpravy „verejného 

záujmu“, resp. „záujmu spoločnosti“ len marginálne – pri ochrane informácií (§ 66) a pri 

zmene rozhodnutia (§ 75).  

 

Zamestnanci a členovia orgánov Recyklačného fondu, ktorí prichádzajú do styku s dôvernými 

informáciami pri výkone svojej funkcie, sú povinní zachovávať o nich mlčanlivosť a 

informácie na elektronických nosičoch zabezpečiť pred ich zneužitím. Povinnosť zachovávať 

mlčanlivosť trvá aj po ukončení vzťahu k Recyklačnému fondu. Z dôvodov verejného záujmu 

môže osobu povinnú zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách oslobodiť od tejto 

povinnosti len osoba, ktorá informáciu poskytla a označila ako dôvernú, alebo osoba, ktorej sa 

informácia týka, alebo súd (§ 66 ods. 3 ZoO). 

 

Orgán štátnej správy odpadového hospodárstva môže z vlastného podnetu alebo na návrh 

účastníka konania vydané rozhodnutie zmeniť ak to vyžadujú požiadavky na ochranu 

životného prostredia, ochranu životov alebo zdravia ľudí, alebo iné dôležité záujmy 

spoločnosti, a príp. aj vtedy, ak dôjde k zmene skutočností rozhodujúcich pre vydanie 

rozhodnutia, resp. ak sa nedodržia podmienky určené v rozhodnutí (§ 75 ods. 1 písm. a) ZoO).  

 

 

3.11.  Zákon  o prírodných liečivých vodách 

Za zmienku stojí aj zákon č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných 

liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách (ďalej len 

„ZPLV“), ktorý upravuje hlavne využívanie a ochranu prírodných liečivých a minerálnych 

zdrojov.  

 
V súvislosti s možnosťami obmedzenia vlastníckych práv k nehnuteľnostiam stojí ZPLV na 

viackrát spomenutom princípe upravenom priamo v ÚSR, t.j. že vlastníctvo možno obmedziť 
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alebo nehnuteľnosť možno vyvlastniť len vo verejnom záujme, pričom za verejný záujem sa 

na účely tohto zákona chápe „záujem na vyhľadávaní a využívaní prírodného liečivého zdroja 

na liečebné účely, ako aj záujem na ochrane prírodných liečivých zdrojov a prírodných 

minerálnych zdrojov na účel zachovania ich kvalitatívnych a kvantitatívnych vlastností a 

zdravotnej bezchybnosti“. Tento zákon teda, ako jeden z mála, verejný záujem aj priamo 

definuje. 

 

 

3.12.  Zákon  o výkone práce vo verejnom záujme 

Špecifické postavenie v rámci legislatívy reglementujúcej „verejný záujem“ má zákon č. 

552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme (ďalej len „ZVPVZ“), ktorý svojimi 

princípmi  voľne nadväzuje na zákon o konflikte záujmov (porovnaj aj časť 1.).  

 

ZVPVZ upravuje práva a povinnosti zamestnancov pri výkone práce k zamestnávateľom, 

ktorými sú i) štátne orgány, obce, vyššie územné celky (ďalej len „VÚC“) a právnické osoby, 

ktorým zákon zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických alebo 

právnických osôb v oblasti verejnej správy, ii) právnické osoby zriadené zákonom a právnické 

osoby zriadené štátnym orgánom, obcou alebo VÚC podľa osobitného zákona, iii) právnické 

osoby založené štátnym orgánom, Fondom národného majetku SR, obcou alebo VÚC, ak 

majetková účasť týchto inštitúcií je viac ako 67 %, iv) iné právnické osoby založené štátnym 

orgánom, obcou alebo VÚC, u ktorých väčšinu členov riadiacich, kontrolných alebo dozorných 

orgánov navrhuje štátny orgán, obec alebo VÚC (§ 1 ods. 2 ZVPVZ). 

 

Verejný záujem podľa tohto zákona je „záujem, ktorý prináša majetkový prospech alebo iný 

prospech všetkým občanom alebo väčšine občanov“. U zamestnancov zamestnávateľa, ktorými 

sú právnické osoby podľa vyššie uvedeného bodu iii), výkon práce vo verejnom záujme je aj 

plnenie povinností zamestnancov v záujme týchto osôb podľa Obchodného zákonníka (§ 2 

ods. 2 ZVPVZ). Osobný záujem podľa tohto zákona je záujem, ktorý prináša majetkový 

prospech alebo iný prospech zamestnancovi alebo jemu blízkym osobám22 a rozporom 

záujmov je skutočnosť, ak zamestnanec uprednostní osobný záujem pred verejným záujmom 

(§ 2 ods. 3 a 4 ZVPVZ)23.  

                                                           
22 Blízkou osobou je príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel. Iné osoby v pomere rodinnom alebo 
obdobnom sa pokladajú za osoby sebe navzájom blízke, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá dôvodne 
pociťovala ako vlastnú ujmu (§ 116 Občianskeho zákonníka). 
23 Definície „verejného záujmu“, „osobného záujmu“ a „rozporu záujmov“ v zmysle ZVPVZ sú teda takmer 
identické ako v prípade ZKZ. 
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ZVPVZ upravuje predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme, ako napr. spôsobilosť na 

právne úkony, bezúhonnosť, príslušná kvalifikácia, zdravotná spôsobilosť, ... (§ 3), ďalej 

možnosti podnikania a výkonu inej zárobkovej činnosti popri práci vo verejnom záujme (§ 9), 

pravidlá na výberové konania na miesto vedúceho zamestnanca (§ 5), ale najmä povinnosti a 

obmedzenia zamestnanca pri práci vo verejnom záujme (§ 8). 

 

Zamestnanec je povinný nielen dodržiavať ústavu a zákony a uplatňovať ich podľa svojho 

najlepšieho vedomia a svedomia, rešpektovať a chrániť ľudskú dôstojnosť a ľudské práva, 

konať a rozhodovať nestranne a zdržať sa pri výkone práce vo verejnom záujme všetkého, čo 

by mohlo ohroziť dôveru v nestrannosť a objektívnosť konania a rozhodovania, ale aj „zdržať 

sa konania, ktoré by mohlo viesť k rozporu záujmov“ (§ 8 ods. 1 písm. d) ZVPVZ). Okrem toho, 

tzv. vedúci zamestnanec je povinný deklarovať aj svoje majetkové pomery, a to  do  30 dní od 

ustanovenia na miesto vedúceho zamestnanca,  potom vždy 31. marca každého kalendárneho 

roka (§ 10 ods. 1 cit. zák.)24.  

 

 

3.13. Správny poriadok 

Osobitné postavenie v rámci rozhodovacej činnosti vo verejnej správe má zákon č. 71/1967 

Zb. o správnom konaní (ďalej len „ZSK“). O ZSK v plnej miere platí čo už bolo uvedené aj 

o stavebnom zákone (3.1.) – právne predpisy pochádzajúce spred roku 1989 pojem „verejný 

záujem“ používajú veľmi zriedka, poznajú však jeho „dobové ekvivalenty“, ako napr. „záujem 

spoločnosti“, resp. „všeobecný záujem“. Aj preto ZSK zaraďujeme do tohto prehľadu. 

 

Signifikantným je napr. ustanovenie § 3 ods. 1 ZSK, v zmysle ktorého: „Správne orgány 

postupujú v konaní v súlade so zákonmi a inými právnymi predpismi. Sú povinné chrániť záujmy 

štátu a spoločnosti, práva a záujmy fyzických osôb a právnických osôb a dôsledne vyžadovať 

plnenie ich povinností.“.  

 

Podľa § 3 ods. 6 prvá veta cit. zák.: „Správne orgány sú povinné na úradnej tabuli správneho 

orgánu, na internete, ak majú k nemu prístup, prípadne aj iným vhodným spôsobom 

zrozumiteľne a včas informovať verejnosť o začatí, uskutočňovaní a o skončení konania vo 

veciach, ktoré sú predmetom záujmu verejnosti alebo o ktorých to ustanovuje osobitný 

                                                           
24 Čo sa týka povinností zamestnancov, na podobnom princípe ako ZVPVZ stojí aj zákon č. 400/2009 Z. z. 
o štátnej službe: ten však vôbec nepracuje s pojmom „verejný záujem“ ani so žiadnym jeho relevantným 
ekvivalentom.  
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zákon.“25. Za konania, ktoré sú „predmetom záujmu verejnosti“ sa v zmysle výkladu tohto 

ustanovenia považujú napr. konania, v ktorých verejnosť aktívne využije zákonný prostriedok 

(napr. petičné právo). V praxi však ide aj o všetky prípady, keď z platnej úpravy vyplýva pre 

verejnosť a záujmové združenia zákonné právo vystupovať na ochranu právom chráneného 

záujmu v súvislosti so správnym konaním. Zásada informovanosti verejnosti sa „automaticky“ 

uplatňuje v správnom konaní, v ktorom má záujmové združenie postavenie účastníka konania 

(§ 14 ods. 2 ZSK) alebo zúčastnenej osoby (§ 15a ZSK) a tiež v prípade, keď také právo 

vyplýva z osobitného zákona, napr. zo zákona o EIA (Košičiarová, 2004). Je pritom právne 

irelevantné, či verejnosť tieto svoje zákonné práva v konkrétnom prípade aj využije alebo 

nie.26 

 

Čo sa týka úpravy ekvivalentného pojmu „všeobecného záujmu“, je v ZSK na niekoľkých 

miestach – pri čestnom prehlásení (§ 38), zmieri (§ 48), odvolaní (§ 55) a obnove konania (§ 

62).  Konkrétne: i) Správny orgán môže namiesto dôkazu pripustiť čestné vyhlásenie. 

Nepripustí ho však, ak tomu bráni všeobecný záujem alebo ak by tým bola porušená rovnosť 

medzi účastníkmi konania (§ 39 ods. 2). ii) Ak to pripúšťa povaha veci, môžu účastníci 

konania medzi sebou so schválením správneho orgánu uzavrieť zmier. Správny orgán zmier 

neschváli, ak odporuje právnym predpisom alebo všeobecnému záujmu (§ 48 ods. 1). iii)  

Pokiaľ osobitný zákon neustanovuje inak, včas podané odvolanie má odkladný účinok. Ak to 

vyžaduje naliehavý všeobecný záujem alebo ak je nebezpečenstvo, že odkladom výkonu 

rozhodnutia utrpí účastník konania alebo niekto iný nenahraditeľnú ujmu, môže správny 

orgán odkladný účinok vylúčiť; naliehavosť treba riadne odôvodniť (§ 55 ods. 2). iv)  Konanie 

pred správnym orgánom ukončené rozhodnutím, ktoré je právoplatné, sa na návrh účastníka 

konania obnoví, ak a) vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný 

vplyv na rozhodnutie a nemohli sa v konaní uplatniť bez zavinenia účastníka konania; b) 

rozhodnutie záviselo od posúdenia predbežnej otázky, o ktorej príslušný orgán rozhodol inak; 

c) nesprávnym postupom správneho orgánu sa účastníkovi konania odňala možnosť 

zúčastniť sa na konaní, ak to mohlo mať podstatný vplyv na rozhodnutie a ak sa náprava 

nemohla urobiť v odvolacom konaní; d) rozhodnutie vydal vylúčený orgán, ak to mohlo mať 

podstatný vplyv na rozhodnutie a ak sa náprava nemohla urobiť v odvolacom konaní; e) 

rozhodnutie sa opiera o dôkazy, ktoré sa ukázali ako nepravdivé, alebo rozhodnutie sa 

dosiahlo trestným činom. Správny orgán nariadi obnovu konania z týchto dôvodov, ak je na 

                                                           
25 Tzv. zásada informovanosti verejnosti, ako jedno zo základných pravidiel správneho konania (§ 3 ods. 6 ZSK), 
bola vložená do zákona až po roku 1989, konkrétne zákonom č. 527/2003 Z. z.  
26 Košičiarová, S.: Správny poriadok. Komentár. Bratislava, Heuréka, 2004, s. 27. 
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preskúmaní rozhodnutia všeobecný záujem. 

 

 

3.14.  Zákon  o verejnom obstarávaní 

Na záver prehľadu zákonov zaraďujeme aj „neenvironmentálny“, ale verejným sektorom 

veľmi často využívaný zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní (ďalej len „zákon o VO“), 

ktorý upravuje zadávanie zákaziek na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác, na 

poskytnutie služieb, súťaž návrhov a správu vo verejnom obstarávaní.  

 

Zákon o VO sa venuje „verejnému záujmu“ len na dvoch miestach (§ 9, § 135) a to bez 

akejkoľvek ďalšej precizácie. 

 

Medzi základné povinnosti verejného obstarávateľa a obstarávateľa patrí nielen uplatňovanie 

princípov rovnakého zaobchádzania, nediskriminácie,  transparentnosti, hospodárnosti 

a efektívnosti, ale aj princíp, v zmysle ktorého „ak verejný obstarávateľ udelí inej osobe, ktorá 

podľa tohto zákona nie je verejným obstarávateľom, osobitné právo alebo výlučné právo na 

poskytovanie služieb vykonávaných vo verejnom záujme, v zmluve alebo v inom dokumente si 

musí vyhradiť, že táto osoba dodrží princíp nediskriminácie z hľadiska štátnej príslušnosti, ak 

zadáva zákazku na dodanie tovaru tretej osobe“ (§ 9 ods. 5 zákona o VO). 

 

Dohľad nad verejným obstarávaním vykonávajú zamestnanci Úradu pre verejné obstarávanie 

(ďalej len „ÚVO“), ktorí rozhodujú o námietkach účastníkov, ktorých práva alebo právom 

chránené záujmy boli alebo mohli byť dotknuté postupom kontrolovaného, ďalej rozhodujú o 

námietkach orgánu štátnej správy, ktorý osvedčí právny záujem v danej veci, ak boli 

kontrolovanému poskytnuté finančné prostriedky na dodanie tovaru, uskutočnenie 

stavebných prác alebo poskytnutie služieb z Európskej únie, vykonávajú kontrolu postupu 

zadávania zákaziek a kontrolu súťaže návrhov organizovaných kontrolovaným, ukladajú 

pokuty za správne delikty, atď., pričom zároveň sú povinné pri výkone dohľadu zachovávať 

mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli pri výkone funkcie, aj po vydaní 

rozhodnutia vo veci, ak ich od tejto povinnosti vo verejnom záujme, na účely informovania 

verejnosti písomne neoslobodí predseda ÚVO. Porušením povinnosti mlčanlivosti 

zamestnancov ÚVO však nie je využitie takýchto informácií na účely dohľadu a ani 

sprístupnenie takýchto informácií súdu na účely súdneho konania (§ 137 ods. 3 zákona o VO). 
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4. Záver 

 

Ako vyplýva aj z vyššie uvedenej analýzy, termín „verejný záujem“ sa síce vyskytuje 

v množstve právnych predpisov, často však nie je vôbec definovaný, a to nielen v zákonoch 

prijatých pred rokom 1989. Uvedené spôsobuje v praxi nezriedka nejasnosti, o to viac, že ide 

o tzv. „neurčitý pojem“27.  Zároveň to kladie zvýšené nároky na orgány výkonnej a súdnej 

moci, ktoré tieto zákony aplikujú a interpretujú. 

 

Ak však pojem „verejný záujem“28 v zákonoch definovaný je, jeho úprava býva veľmi 

rôznorodá a niekedy aj vzájomne si odporujúca: raz je verejný záujem stotožnený s ochranou 

životného prostredia a jeho jednotlivých zložiek (envirolegislatíva), inokedy zasa s 

bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci (banský zákon), v ďalšom prípade so záujmami 

stavby, údržby alebo ochrany diaľnic a ciest (cestný zákon), inokedy zasa so záujmom, 

prinášajúcim majetkový alebo iný prospech všetkým alebo väčšine občanov (zákon o konflikte 

záujmov), v inom prípade so záujmom na vyhľadávaní a využívaní prírodného liečivého 

zdroja (zákon  o prírodných liečivých vodách) či nezriedka priamo so záujmom na ochrane 

vlastníckych práv (napr. zákon o lesoch)... Navyše, väčšina zákonov, ktorá aj  obsahuje 

definíciu „verejného záujmu“, nemá inštitucionalizovaný presný a účinný mechanizmus 

vynucovania tohto záujmu... 

 

Stotožňujeme sa preto s  názorom, že za účelom právnej istoty, presnosti a vynútiteľnosti 

právnych noriem by neurčité pojmy v právnom texte, vrátane „verejného záujmu“, mali byť 

bližšie špecifikované, resp. definované v osobitných zákonoch, a to približne s rovnakým 

obsahom a objektívne určiteľným spôsobom vo vzťahu ku konkrétnym činnostiam alebo 

základným právam a slobodám. V prípade, že sa tak nedeje, tieto právne pojmy neplnia svoj 

účel, naopak, môžu vytvoriť priestor pre arbitrárne rozhodovanie orgánov výkonnej a súdnej 

moci. 

 

Záverom preto navrhujeme smerom k zákonodarcovi niekoľko odporúčaní: 

 

1. Právny poriadok priebežne skvalitniť: novelami starých zákonov existujúce neurčité 

                                                           
27 K „neurčitým pojmom“ porovnaj aj úvodnú časť tejto legislatívnej analýzy.  
28 To isté platí aj o ekvivalentoch pojmu verejný záujem, ktorými sú napr. všeobecný záujem, vyšší záujem, 
naliehavý záujem, záujem verejnosti, záujem, spoločnosti, komunálny záujem, verejné dobro, verejné blaho 
a pod. 
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pojmy spresňovať, a v nových zákonoch ich už priamo a nedvojznačne definovať. 

2. Právny poriadok vyčistiť: zo starých zákonov neurčité pojmy vypustiť, do nových ich 

už neinkorporovať. 

3. Termín „verejný záujem“ legislatívne zúžiť: ako najlogickejším sa javí stotožnenie 

pojmu „verejný záujem“ s pojmom „záujem verejnosti“ (všeobecnej, zainteresovanej, 

dotknutej, organizovanej). Výhodou je, že „záujem verejnosti“ je v legislatíve (najmä v 

environmentálnej) dostatočne precizovaný a do istej miery aj vynútiteľný. 

 

Pre poriadok zároveň uvádzame, že možný je aj štvrtý variant – zachovanie dnešného stavu. 

 

   

  

V Slovinsku musel mať donedávna stavebník k pozemku vlastnícke právo alebo 

právo stavby. V septembri 2010 bol však prijatý zákon o územnom plánovaní vo 

veciach národného záujmu. Uvedený zákon urýchľuje územné plánovanie pre 

stavby národného záujmu. Zjednodušuje procedúru získavania vlastníckych práv k 

dotknutým pozemkom. Verejný záujem sa už nemusí preukazovať, ak ide o stavbu 

v súlade s plánom podľa daného zákona. Investorovi (štátu) stačí pri týchto 

stavbách na rozhodnutie o začatí vyvlastňovania len podanie návrhu, pričom 

vlastník nemá proti rozhodnutiu o začatí vyvlastňovania možnosť opravného 

prostriedku. Rozhodnutie o začatí vyvlastňovania stačí na začatie výstavby, ktorá 

teda môže prebiehať na nevyvlastnenom pozemku. poznámka od Ústavného súdu 19/09 

 

 


