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Vec: 

VÝZVA PRIMÁTOROVI NA OCHRANU MAJETKU MESTA - odpoveď 

Mestu – mestskému úradu Nové Zámky bola dňa 18. júla 2022 doručená Vaša písomnosť 

označená ako „VÝZVA PRIMÁTOROVI NA OCHRANU MAJETKU MESTA“ v ktorej 

v podstate polemizujete o spôsobe akým príslušné orgány mesta riešili, postupovali, resp. mali 

postupovať pri stavbe vo vlastníctve mesta Nové Zámky, a to „Rekultivácia skládky KO", ktorá 

je realizovaná na základe rozhodnutia vydaného Obvodným úradom Životného prostredia Nové 

Zámky, oddelenia územného rozvoja a štátnej stavebnej správy č. 1001/95 zo dňa 14.08.1995. 

K Vami uvádzanej argumentácii si dovoľujeme uviesť nasledovné. 

O spôsobe naloženia s predmetnou stavbou rozhodlo na verejnom zasadnutí, s možnosťou 

vystúpenia obyvateľov mesta, Mestské zastupiteľstvo mesta Nové Zámky ako jediný, na to 

zákonom oprávnený orgán mesta (v zmysle ustanovenia v zmysle § 4 ods. 3 písm. g) v spojení 

s § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

v spojení so zák. č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov). 

Tomuto rozhodnutiu kolektívneho orgánu predchádzalo využitie všetkých právnych úkonov na 

ochranu majetku mesta Nové Zámky, a následné prerokovanie príslušného materiálu (návrhu) 

v na to určených, mestským zastupiteľstvom zriadených komisiách, ako poradných, 

iniciatívnych a kontrolných orgánoch mestského zastupiteľstva (§ 15 ods. 1 zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov) a následne v mestskej rade (§ 14 ods. 3  

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov). 

Všetky dokumenty, súvisiace materiály  boli zverejnené na webovom sídle  mesta Nové Zámky, 

čím bola naplnená povinnosť samosprávy postupovať pri nakladaní s majetkom mesta 

transparentne a umožniť verejnú kontrolu spôsobu nakladania s majetkom mesta. Povinnosťou 

zverejňovať príslušné dokumenty na webovom sídle samosprávy a poskytovať informácie 

v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov) zákonodarca sledoval nielen záujem verejnosti na transparentnosti 

postupu samospráv, ale aj záujem umožniť iným osobám obrátiť sa samosprávu s inou 

alternatívou ako s majetkom mesta naložiť. 

 



V prípade, ak takáto alternatíva (návrh) by bol, resp. bude mestu predložený, mestský úrad 

zabezpečí organizačné a administratívne spracovanie návrhu a predloží ho na rozhodnutie 

mestskému zastupiteľstvu. 

S pozdravom 

 

JUDr. Gabriel Závodský 

      vedúci odboru, v.r. 

 


