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Vo Zvolene, 01. 12. 2014  

 

 

Vážená pani poslankyňa,  

na zasadnutí zastupiteľstva v piatok 05. 12. 2014 bude predložená na schválenie aktualizácia územného plánu kraja.  

Ide o výsledok niekoľko mesačného procesu, do ktorého mala možnosť vstúpiť aj verejnosť. V zákonný termínoch 
a zákonným spôsobom sme na konci februára 2014 odovzdali na Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja 
petíciu občanov požadujúcu vyradenie vodného diela Slatinka zo zoznamu verejnoprospešných stavieb. Petícia bola 
uplatnená v rámci procesu prerokovania návrhu aktualizácie územného plánu BBSK, ale zároveň (druhým, 
samostatným podaním) sme ju adresovali Vám - poslankyniam a poslancom BBSK, ako aj predsedovi BBSK. 
Podpisom ju podporilo 643 občanov, ďalších 647 požiadalo o vyradenie VD Slatinka na internete.  

V apríli sme Vám tlmočili naše obavy, že úradníci BBSK rozhodnú o petícii občanov adresovanej zastupiteľstvu sami, 
hoci neboli jej adresátom a nemajú mandát o nej rozhodovať samostatne. Vtedy nám bolo oznámené, že o petícii 
budú rozhodovať poslankyne a poslanci ešte pred schvaľovaním územného plánu kraja. Naše obavy sa bohužiaľ stali 
skutočnosťou – petícia nebola predložená na rokovanie zastupiteľstva a tak zostáva jediná možnosť, ako sa k nej 
vyjadriť: priamo pri schvaľovaní aktualizácie územného plánu.  

Samospráva regiónu znamená, že občania majú právo sa zapájať do rozhodovania o dôležitých otázkach budúcnosti 
kraja. V ich mene to robia ich zástupcovia – poslankyne a poslancovia zastupiteľstva. Schvaľovanie územného plánu 
a jej aktualizácii je nesporne dôležitou otázkou, ktorá ovplyvní budúcnosť mnohých generácií obyvateľov nášho 
regiónu. Ani úradníci, ani ústredný orgán štátnej správy ani iný štátny úrad nemôžu prinútiť zastupiteľstvo 
samosprávneho kraja, aby rezignovalo na svoju originálnu kompetenciu v územnom plánovaní.  

Preto Vás prosíme, aby ste hlasovali v prospech vyradenia vodného diela Slatinka zo zoznamu verejnoprospešných 
stavieb definovaných v územnom pláne kraja.  

Dôvodom na túto požiadavku je nový strategický dokument Vodný plán Slovenska, ktorý vychádza z Rámcovej 
smernice EÚ o vodách a ktorý schválila vláda SR vo februári 2010. Vodný plán obsahuje zoznam opatrení na 
dosiahnutie dobrého stavu vôd, ako aj zoznam výnimiek – stavieb, ktoré je možné realizovať a zhoršiť nimi stav vôd 
(teda nesplniť ciele rámcovej smernice). Vodné dielo Slatinka sa neuvádza v žiadnom zozname opatrení a stavieb, ani 
vo Vodnom pláne Slovenska ako takom. 

Určenie verejnoprospešných stavieb je plne v kompetencii poslankýň a poslancov BBSK. Vyradenie VD Slatinka je 
minimom, čo môže zastupiteľstvo urobiť v prípade 60 rokov starého projektu kontroverznej stavby, ktorý bráni 
rozvoju 12 km údolia pri Zvolene a  ktorý minulý rok odmietla financovať z fondov EÚ aj Európska komisia. 
Vyradením VD Slatinka zo zoznamu verejnoprospešných stavieb by dalo zastupiteľstvo najavo, že Banskobystrický 
samosprávny kraj sa hlási k zodpovednému, udržateľnému hospodáreniu s prírodnými zdrojmi, ktorých využívanie 
nie je v rozpore so záujmami miestnych komunít.  

Pripomíname, že aj po vyradení zo zoznamu verejnoprospešných stavieb by priehrada zostala v územnom pláne 
kraja (ako súčasť technického vybavenia) a tiež by mohla byť štátnymi úradníkmi označená ako verejnoprospešná 
v zmysle stavebného zákona, teda, ak by sa napríklad zmenil Vodný plán Slovenska, bolo by možné ju realizovať.  

 

 



Prosíme Vás, v prípade, ak sa petícia dostane na rokovanie zastupiteľstva BBSK, o podporu vyradenia VD Slatinka 
zo zoznamu verejnoprospešných stavieb.  

S úctou 

 
 
Ing. Martina B. Paulíková 
Združenie Slatinka 

 

Aktivita sa uskutočňuje v rámci projektu "Verejný záujem a záujem verejnosti" podporeného 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. 

 

 


