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V Bratislave dňa 18.07.2022 

VÝZVA PRIMÁTOROVI NA OCHRANU MAJETKU MESTA 
Vážení, 

spoločnosť URBAN STEINECKER GAŠPEREC BOŠANSKÝ, s. r. o., advokátska 
kancelária, so sídlom Havlíčkova 16, 811 04 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 47 
244 895, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sro, 
vložka č.: 125611/B, prevzala zastupovanie spoločnosti PROSPECT, spol. s r.o., so sídlom J. 
Simora 5, 940 01 Nové Zámky, IČO: 34 107100, zapísaná v Obchodnom registri vedenom 
Okresným súdom Nitra, oddiel: Sro, vložka č.: 561/N vo veci podozrení na nezákonné 
nakladanie s majetkom Mesta Nové Zámky. 

Začiatkom roka 2022 bolo podľa informácií z mestského zastupiteľstva uložených 
odhadom 40.000 ton zeminy na mieste bývalej skládky odpadov s názvom Nové Zámky - 
mestská skládka TKO, aktuálne vedenej ako stavba „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 
a do dnešného dňa nebola dokončená (,,Rekultivovaná skládka odpadov"). Rekultivovaná 
skládka odpadov je v správe a vlastníctve Mesta Nové Zámky a nakoľko je stále v procese 
rekultivácie v zmysle platnej legislatívy na ňu nie je možné ukladať zeminu alebo akýkoľvek iný 
materiál. 

Okrem toho je Rekultivovaná skládka odpadov taktiež environmentálnou záťažou a 
v dôsledku na vozenia zeminy mohlo dôjsť k poškodeniu stavby uzavretia a rekultivácie skládky 
odpadov čo môže mať za následok zhoršenie stavu životného prostredia v dotknutej lokalite 
a teda môže dôjsť k navýšeniu prostriedkov, ktoré sú potrebné na sanáciu danej 
environmentálnej záťaže. 

Zo zasadnutia mestského zastupiteľstva Mesta Nové Zámky, ktoré sa konalo 30.06.2022 
(,,Zasadnutie MZ") je zrejmé, že zeminu na Rekultivovanú skládku odpadov naviezla 
spoločnosť Limestonereal s.r.o., so sídlom Považská 40, 940 02 Nové Zámky, IČO: 53 039 785, 
zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Nitra, oddiel: Sro, vložka č.: 
51051/N (,,Limestone"). 

Z podkladov Zasadnutia MZ ako aj predchádzajúceho zasadnutia a tiež dokumentov 
a listov medzi Mestom Nové Zámky a Limestone, ktoré sme mali k dispozícií je zrejmé, že daná 
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spoločnosť, nemala na užívanie Rekultivovanej skládky odpadov žiadny zákonný nárok, 
nakoľko nemala s Mestom Nové Zámky uzatvorenú nájomnú zmluvu alebo iný zmluvný vzťah 
oprávňujúci na využívanie Rekultivovanej skládky odpadov. 

Limestone tak nemal právo na Rekultivovanú skládku odpadov naviesť uvádzanú zeminu 
a ani akým koľvek iným spôsobom využívať majetok mesta a preto ide zo strany spoločnosti 
o nezákonné užívanie majetku mesta. 

Mesto Nové Zámky tak malo okamžite konať a vyzvať na odstránenie zeminy 
z Rekultivovanej skládky odpadov, namiesto toho primátor a vybraní poslanci Mesta Nové 
Zámky súhlasili zo značne nevýhodným návrhom Limestone a dodatočne sa tak snažili 
zlegalizovať ich nezákonné konanie čo je hrubé porušenie povinností, ktoré orgánom mesta 
vyp lývajú z platnej legislatívy. 

Orgány obce sú v zmysle § 7 ods. 2 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v platnom znení (,,Zákona o majetku obcí") ,,povžnné majetok obce zveľaďovať, chrániť a 
zhodnocovať. Sú povinné najmä používať všetky právne prostriedku na ochranu majetku, 
vrátane včasného uplatňovania svojžch práv alebo oprávnených záujmov pred príslušnýmž 
orqánmi," 

Zo znenia návrhu spoločnosti Limestone, ktorý bol odprezentovaný na Zasadnutí MZ, 
máme za to, že spôsob nakladania s Rekultivovanou skládkou odpadov je pre mesto zjavne 
nevýhodný. 

Z aktuálneho cenníka spoločnosti Limestone SK, so sídlom Považská 5186/ 40, 940 02 
Nové Zámky, IČO: 46 818 405, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom 
Nitra, oddiel: Sro, vložka č.: 32783/N1 dostupného na ich webovej stránke2 vieme, že cena za 
uskladnenie čistej zeminy je 18,- EUR s DPH za tonu. V taktom prípade už cena aktuálne 
navezenej zeminy v objeme cca 40.000 ton predstavuje sumu cca 720.000,- EUR, o ktorú sa 
mesto pripravilo. 

Rovnakou sumou tak mohlo profitovať Mesto Nové Zámky pokiaľ by zeminu uskladnilo 
na danej skládke vo vlastnej réžií a riešilo by rovnakým spôsobom rekultiváciu. 

Argumentácia spoločnosti Limestone o nájomnom je absolútne nerelevantná nakoľko 
Mesto Nové Zámky by profitovalo aj v prípade uhrádzania nájomného, ktoré zástupca 
Limestone na Zasadnutí MZ odhadol na 27.000,- EUR, čo je v rozpore s ich vlastným odhadom 
nájomného, ktorý uvádzali v odpovedi na výzvu zo dňa 07.04.2022, keďže tam podľa bližšie 
nešpecifikovaného znaleckého posudku určili výšku ročného nájomného za pozemky na 
ktorých leží Rekultivovaná skládka odpadov na 23.000,- EUR. Uvádzanú sumu pokladáme za 
značne navýšenú a neodôvodnenú nakoľko pozemok s environmentálnou záťažou je značne 
znehodnoteným pozemkom, na ktorom nie je možné realizovať žiadnu podnikateľskú ani 
stavebnú činnosť no aj v prípade, ak by súd priznal maximálnu výšku štyri roky (zákonná 
premlčacia lehota, ktorú nemožno pri danom nároku prekročiť) spätne tak, by išlo o nájom 
v celkovej výške 92.000,- EUR by mohlo Mesto Nové Zámky profitovať sumou 
628.000,- EUR. 

V dokumente pre stavbu „Skládka odpadov Nové Zámky - úprava zrekultžvovanej 
skládky", ktorý je podkladom k bodu 20/1 Zasadnutia MZ, je množstvo uloženej zeminy 

1 Spoločnosť má rovnakú vlastnícku štruktúru ako Limestone. 
2 http://www.limestone.sk/drvenie-a-triedenie-stavebneho-odpadu 
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potrebnej na konečnú úpravu zrekultivovaného telesa skládky odhadnuté až na 110.000 m3, čo 
by pre Limestone pri ich aktuálnych cenách znamenalo príjmy vo výške 1.980.000,- EUR. 
V takomto prípade by tak škoda mesta nebola cca 628.000,- EUR ale až závratných cca 
1.980.000,- EUR. 

Je tak zrejmé, že konaním primátora ako aj vybraných poslancov došlo ku škode pre 
Mesto Nové Zámky a uzatvoreniu značne nevýhodnej spolupráce a teda aj flagrantnému 
porušeniu povinností, ktoré pri správe majetku mesta stanovuje Zákon o majetku obcí. Z vyššie 
uvedeného je tak zrejmé, že Mesto Nové Zámky prišlo len pri aktuálne navezenej zemine o 
cca 628.000,- EUR. 

Okrem toho tým, že ide o environmentálnu záťaž, nie je žiadny dôvod na úhrady 
nájomného a predmetný nárok na úhradu nájomného voči Mestu Nové Zámky by nebol daný. 

Mesto Nové Zámky bolo povinné okamžite ako sa dozvedelo o nezákonnom využívaní 
Rekultivovanej skládky odpadov zasiahnuť a snažiť sa o ochranu mestského majetku všetkými 
dostupnými zákonnými prostriedkami, čo sa však do dnešného dňa neudialo a nezákonné 
využívanie Rekultivovanej skládky odpadov dodatočne zlegalizovalo za jasne nevýhodných 
podmienok v prospech súkromnej spoločnosti, čím sa orgány mesta dopustili hrubého 
porušovania Zákona o majetku obcí. 

Uvedená nečinnosť spôsobuje Mestu Nové Zámky škodu a v prípade nečinnosti mesta 
a obzvlášť primátora mesta, ktorý je v zmysle zákona štatutárnym orgánom mesta môže byť za 
uvedené konanie vyvodzovaná administratívnoprávna zodpovednosť za správny delikt voči 
Mestu Nové Zámky a rovnako tak aj prípadná trestnoprávna zodpovednosť, nakoľko uvedené 
konanie môže niesť znaky trestného činu porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku 
podľa § 237 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v platnom znení, resp. nezákonného 
nakladania s odpadmi. 

Majetok mesta sú orgány obce povinné zveľaďovať, chrániť a zhodnocovať, k týmto 
povinnostiam ich zaväzujú platné právne predpisy, ktorými sa orgány obce musia riadiť. Je 
neprijateľné aby Rekultivovanú skládku odpadov bez akéhokoľvek právneho základu využívala 
súkromná spoločnosť pre svoje podnikateľské aktivity za účelom dosahovania svojho zisku 
a neplatila Mestu Nové Zámky žiadnu odplatu za užívanie daného majetku mesta a následne 
s danou spoločnosťou ešte uzavrelo Mesto Nové Zámky nevýhodnú spoluprácu a navyšovalo 
tak škody na mestskom majetku. 

Rovnako tak je neprijateľné, že Mesto Nové Zámky konajúce prostredníctvom primátora 
nepodniklo žiadne kroky na odstránenie tohto nezákonného užívania mestského majetku. 

Preto Vás ako orgán príslušný na riešenie vzniknutej situácie týmto vyzývame na 
okamžité konanie a (i) zrušenie nevýhodnej spolupráce so spoločnosťou Limestone, (ii) 

1 

podanie žaloby na príslušnom súde o nariadenie odstránenia navezenej zeminy 
z Rekultivovanej skládky odpadov a (iii) podanie oznámenia na príslušnej okresnej 
prokuratúre pre podozrenie zo spáchania trestného činu poškodzovania cudzej veci podľa § 
245 Trestného zákona, ktorého sa mohla dopustiť neznáma osoba nezákonným navezením 
zeminy na Rekultivovanú skládku odpadov. 
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S úctou 

lnomocenstva 
URBAN STEINEC~ GAŠPEREC BOŠANSKÝ , s.r.o., 

ad✓okátska kancelária 
JUDr. Marťcin Bošanský, advokát a konateľ 
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