
Necháme o nás rozhodovať štát? 
VEREJNÝ ZÁUJEM  -  ZÁUJEM VEREJNOSTI 



Združenie Slatinka 
1993 – vznik združenia → reakcia obyvateľov 
regiónu na znovuoživenie projektu 
kontroverzného vodného diela Slatinka 

Poslaním Združenia Slatinka je  

- ochrana životného prostredia a prírodných 
hodnôt, najmä v povodí rieky Slatina,  

- zvyšovanie účasti občanov na rozhodovaní o 
dokumentoch a projektoch s vplyvom na 
životné prostredie,  

- environmentálna výchova a vzdelávanie 
verejnosti, najmä detí a mladých ľudí 

 

Činnosť združenia je formálne rozdelená do  
projektov, ktoré spája práve  
zapojenie / účasť verejnosti 
na rozhodovaní . 
 



Prečo téma „verejný záujem“? 



• nie je presná definícia, v súčasnosti je predmetom 
viacerých zákonov aj EÚ smerníc 

• nie je presne dané, či, kto a ako má vzájomne 
porovnávať „nadradenosť“ rôznych verejných záujmov 

• tradične istú „väčšiu“ vážnosť v praxi má realizácia  
stavieb vo verejnom záujme 

• verejnoprospešné stavby = definované v stavebnom 
zákone ako stavby, pre realizáciu ktorých je možné vo 
verejnom záujme vyvlastnenie (§ 109 stavebného 
zákona) 

– teda napr. rýchlostné cesty, diaľnice, komunikácie, 
vodohospodárske diela, priehrady, vojenské objekty, výstavba 
potrubí, energetických diel atď.  

– a „verejnoprospešné stavby podľa schválenej 
územnoplánovacej dokumentácie“ 

? Je to preto, že do územného plánu sa nedá zakresliť 
verejný záujem ochrany prvkov ekologickej stability, 
trvalo udržateľného usporiadania krajiny a iné záujmy? 

 

Čo je to „verejný záujem“ ? 



• v našej legislatíve bola postupne upravovaná účasť verejnosti pri príprave, 
hodnotení vplyvov a povoľovaní stavieb, v správnych konaniach a pod. 
(Aarhuský dohovor – prístup verejnosti k spravodlivosti, informáciám ...) 

• upravená je aj účasť verejnosti v rámci spracovania územných plánov (na 
všetkých úrovniach), ukazujú sa však problémy v praxi 

• pri účasti v konaniach - neodlišuje sa, či ide o verejnoprospešné alebo iné 
stavby 

• rozhodovanie o tom, čo je „verejný záujem“ nie je upravený, a teda sa do 
neho verejnosť priamo zapojiť nemôže 

• verejnoprospešné stavby – definujú sa v územných plánoch regiónov a v 
plánoch miest/obcí, tieto však musia byť v súlade s ÚPN regiónov 

Verejný záujem a účasť verejnosti 



Ako vznikli zoznamy 
verejnoprospešných stavieb v ÚPN? 

územné plány miest a obcí 

povinne musia prebrať verejnoprospešné 
stavby z územných plánov regiónov + 

nesmú byť v rozpore s ich záväznou časťou 

schvaľované zastupiteľstvom, možná účasť 
verejnosti 

územné plány regiónov 

spracované r. 1996 - 1998 
schválené vládou SR 

možná účasť verejnosti a samospráv 

Štátne rezortné koncepcie a politiky 

surovinová, energetická, agrárna, lesnícka, 
vodohospodárska atď.  

spracované bez účasti verejnosti 



• 1995 – uznesenie vlády SR č. 287 – začal sa robiť 
územný plán okresov BB a ZV (urbanistická štúdia) 

• 1996 – uznesenie vlády SR č. 709 - schválené územné 
a hospodárske zásady (dnešné zadanie) ÚPN 
Stredoslovenský región 

• 1997 – uznesenie vlády SR č. 232 – „zlúčenie“ 
dovtedy spracovávaných plánov BB a ZV okresov s 
inými plánmi: okresy BŠ, Žarnovica, Žiar n.H, Lučenec, 
Poltár, Veľký Krtíš, časť plánu regiónu Nízke Tatry, 
regiónu Gemer 

• 1998 – uznesenie vlády SR č. 364 a nariadenie vlády 
SR č. 263/1998 o vyhlásení záväznej časti ÚPN VÚC 
Banskobystrický kraj 

 

Ako sa spracúvali prvé územné 
plány regiónov  

(príklad Banskobystrický samosprávny kraj) 



Ako sa spracúvali prvé územné plány regiónov 
•  Pri zabezpečovaní územnoplánovacej dokumentácie veľkých územných celkov 
krajov bol zvolený netradičný spôsob spracovania. 

•  Dotknuté bývalé okresy sa riešili tzv. zrýchleným spôsobom, čo znamenalo, že 
najprv boli vypracované urbanistické štúdie a následne územné a hospodárske 
zásady, ktoré boli schválené uzneseniami vlády Slovenskej republiky. 

•  Požiadavky konkretizácie investičných akcií boli akceptované premietnutím 
koncepcie infraštrukturálnych projektov Slovenskej republiky do verejnoprospešných 
stavieb v ÚPN VÚC. 

 

 

 



Ako sa menili územné plány 
regiónov? 

Územné plány regiónov vychádzajúce zo „zadaní“ z 90-tych 
rokov: 

• Banskobystrický samosprávny kraj (4 x zmeny a doplnky) 

• Košický samosprávny kraj (4 x zmeny a doplnky) 

• Prešovský samosprávny kraj  (4 x zmeny a doplnky) 

• Trenčiansky samosprávny kraj (2 x zmeny a doplnky) 

• Žilinský samosprávny kraj (4 x zmeny a doplnky) 

 

Nové územné plány majú kraje: 

• Nitriansky  (05/2012) 

• Bratislavský (09/2013) 

• Trnavský (12/2014) 



Ako sa menili územné plány regiónov? 
• pripomienky dotknutých orgánov musia byť dohodnuté (nesmie zostať „rozpor“) – 
okrem BA a BB (zlato) takmer žiadne „rozpory“ 

• pripomienky občanov, samospráv, MVO – nemusia byť akceptované, stačí iba 
prerokovanie nezohľadnených pripomienok 

•  nie sú veľké rozdiely v zozname verejnoprospešných stavieb v čase a medzi 
plánmi jednotlivých krajov (štátne koncepcie) 

• „samospráva“ regiónov takmer automaticky akceptuje pripomienky štátnych 
subjektov, bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú dotknutým orgánom štátnej správy 

• kontinuálne preberanie verejnoprospešných stavieb z plánu do plánu, bez snahy 
o skúmanie verejného záujmu či porovnávanie/váženie rôznych verejných záujmov 

• zmeny a doplnky ÚPN regiónov – vyvolané povinnosťou preskúmať min. raz za 4 
roky plán, nikdy nie na základe podnetu samosprávy mesta/obce, verejnosti, MVO 

 



Ako sa menili územné 
plány regiónov? 

• odborne spôsobilá osoba na obstaranie 
(zabezpečuje správnosť procesu) – externista, 
internista/úradník + väčšinou nad ním je vedúci 
odboru a aj úradu regionálnej samosprávy 

• spracovateľ („kreslí“) 

• poslanci a poslankyne (schvaľujú) 

Vyhodnotenie pripomienok (občanov, samospráv, 
úradov) – obstarávateľ = úradník, iba v niektorých 
prípadoch si dávajú zastupiteľstvu schváliť 
vyhodnotenie pripomienok ešte pred tým, ako sú 
pripomienky dohodnuté a prerokované, väčšinou 
až priamo pri schvaľovaní 

• pri schvaľovaní v zastupiteľstve – žiadne zásahy 
poslancov a poslankýň (schválili to, čo im predložili 
úradníci kraja) 

 

 



Anketa: čo si myslia o verejnom záujme 
mladí ľudia 15 – 25 rokov 



Anketa: čo si myslia o verejnom záujme 
mladí ľudia 15 – 25 rokov 





Verejný záujem je .... 

„Záujem v ktorom sú zahrnuté potreby širokej verejnosti. 
Záujem je zmysluplný a sú v ňom zohľadnené všetky jeho 
negatíva, prípadne následky, ktoré jeho výstavbou/realizáciou 
vzniknú.“ (24 rokov)  
 
„Aktivity, ktoré úrady považujú za správne.“ (18 rokov) 
 
„Verejný záujem je podľa mňa to, keď sa niekto zaujíma aj o 
verejnosť. Pýta sa, čo potrebuje, čo jej vadí a naopak, čo sa jej 
páči. Takto by to malo fungovať stále. Nie je pekné, keď sa v 
dôležitých rozhodnutiach (čo sa týka mesta, obce) verejnosť 
nemôže zapojiť.“ (17 rokov)  
 
„Verejný záujem by mal byť vhodný pre všetkých občanov, 
ktorých sa to týka. Bohužiaľ v dnešnej dobe by sa to malo volať 
„najlepší záujem ako zarobiť“.„ (16 rokov) 
 

 

 



ul. A. Sládkoviča 2, P. O. BOX 67, 960 01 Zvolen 

www.slatinka.sk 

slatinka@changenet.sk 

 


