
 

MESTO –  MESTSKÝ ÚRAD NOVÉ ZÁMKY  

Hlavné námestie 10, 940 02  Nové Zámky  

 
 

Zápisnica 

 
z 2. pracovného stretnutia 

 

pracovnej skupiny na smerovanie komunálnych služieb v meste Nové Zámky od roku 2023 

zriadenej na základe uznesenia MsZ č. 371/161220 ktoré sa uskutočnilo dňa 29. apríla 2021 

 

 

Prítomní:           podľa prezenčnej listiny, ktorá je súčasťou zápisnice 

Program:            

1/ Otvorenie 

2/ Informácie o podieli Mesta Nové Zámky na tržbách spoločnosti Brantner 

Nové Zámky s.r.o. v rokoch 2019 a 2020 

3/ Informácie o nových trendoch v odpadovom hospodárstve z pohľadu 

spoločnosti Brantner Nové Zámky s.r.o. 

4/ SWOT analýza možnosti zabezpečenia jednotlivých segmentov Zmluvy 

o zabezpečení komunálnych služieb v meste Nové Zámky 

5/ Informácia o systéme zberu a zhodnotenia biologicky rozložiteľného 

kuchynského odpadu z domácností 

6/ Diskusia 

7/ Záver 

 

1/ Otvorenie 

Úvodom pracovného stretnutia prítomných privítal Ing. Peter Velecký, ktorého 

zastupovaním poverila JUDr. Ing. Tünde Szekeresová, vedúca pracovnej skupiny. Ing. Peter 

Velecký oboznámil prítomných s programom pracovného stretnutia. 

 

2/ Informácie o podieli Mesta Nové Zámky (ďalej len „mesta“) na tržbách spoločnosti 

Brantner Nové Zámky s.r.o. (ďalej len „Brantner“) v rokoch 2019 a 2020. 

 

Ing. Martin Bizoň, riaditeľ obchodu a prevádzky spoločnosti Brantner, informoval o podieli 

mesta na tržbách spoločnosti Brantner, ktoré v roku 2019 predstavovali 44 %,v roku 2020 36 

% a v roku 2021 za obdobie 1-3/2021 bol podiel tržieb na úrovni 31 %. Pokles tržieb je 

naďalej očakávaný, spôsobený zazmluvnením ďalších 15 obcí. V tomto trende plánujú 

pokračovať. Informoval o legislatívnej úprave v odpadovom hospodárstve od 1.1.2023, 

zákaze skládkovania od roku 2023 pre komunálny odpad (ďalej len „KO“). Možnosti budú 

v spaľovaní odpadu, úpravou komunálneho odpadu pred uložením na skládku, vytriedením 

„čiernej nádoby“ na zložky triedené. 

 

3/ Informácie o nových trendoch v odpadovom hospodárstve z pohľadu spoločnosti 

Brantner Nové Zámky s.r.o. 

 

Ing. Martin Bizoň informoval o nových trendoch z pohľadu Brantneru: 

• identifikácia nádob pri individuálnej bytovej výstavbe (ďalej len „IBV“) 

• váženie nádob pri IBV (KO + separovaný zber) 

• nastavenie férových poplatkov pri rodinných domoch 

• identifikácia nádob pri kolektívnej bytovej výstavbe (ďalej len „KBV“) 

• predchádzanie vzniku odpadov 

• prechod na obehové hospodárstvo – minimalizácia skládkovania odpadov 
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V Rakúsku tvorí 11 % kuchynský odpad z celkového množstva odpadu, kým na 

Slovensku v mestách to je 40 % a na dedinách 25 %. 

 

Vízia do budúcnosti: 

• Brantner má EIA 

• má právoplatné stavebné povolenie na triediacu linku – v lete 2021 začiatok výstavby 

– vytriedi odpad od  cca 140 000 obyvateľov 

 

JUDr. Eva Polerecká sa informovala na investície spoločnosti za posledných 15 rokov aj kde 

sa nakupuje technika. Pán riaditeľ jej otázku zodpovedal. 

 

JUDr. Ing. Ivan Katona, PhD.,LL.M. sa spýtal, „Aké má mesto výhody z toho, že je 

spoločníkom Brantneru?“ 

Pán riaditeľ uviedol výhody: 

• nepozná mestské podniky, ktoré by napredovali, vždy sú oklieštení rozpočtom mesta 

„Šurany“ 

• trvaloudržateľné služby, ktoré dokážu napredovať 

• vyťaženie vozidiel 

 

JUDr. Ing. Ivan Katona, PhD.,LL.M. sa spýtal, že ak mesto má v spoločnosti 44 % podiel 

a dostane ročne cca 50 000 Eur, čo je takmer nič, aký má pre mesto zmysel to, aby 

uzatváralo zmluvu s vlastnou spoločnosťou, čo z toho má? Či má rovnaké podmienky ako 

ktokoľvek iný, alebo sme v niečom uprednostnení? Čo získavam tým že uzatváram zmluvu 

so svojou spoločnosťou? Či sa máme prikloniť k spoločnosti Brantner, alebo ku 

komukoľvek inému?  

 

Ing. Peter Velecký poznamenal, že keby sme mali výhody na ktoré sa pán poslanec pýta, 

bola by to minimálne nekalá konkurencia. My máme v rámci 15 ročnej zmluvy vysúťažené 

nejaké podmienky. Pán vedúci poznamenal, že my sme ten vložený majetok už dávno dostali 

naspäť v dividendách. Uviedol, že výhoda je v tom, že aj na tej časti, čo sa produkuje mimo 

Nových Zámkov, sa podieľa mesto. Keď to bude hocikto iní, aké výhody nám dá? Vysúťažia 

sa ceny a tých sa budeme musieť držať.  

 

Pán poslanec Ing. Pavol Hudák, PhD. poznamenal, že súťaž s Brantnerom pred 15-timi 

rokmi bol jeden veľký problém, keďže boli 3 veľké okruhy zahrnuté v jednej súťaži, mali sa 

vyhlásiť 3 samostatné súťaže. Podľa pána poslanca Hudáka teraz by sa mali vyhlásiť 3 

súťaže. 

 

Pán vedúci Ing. Vrzák podotkol, že spoločnosť Brantner, je dnes úplne iná firma ako 

voľakedy, plnia si svoje úlohy pri výkone svojej práce. Výhodnou pre nás je, že sa s nimi 

vieme dohodnúť, firma Brantner kúpila kopu strojov na náš podnet. Momentálne ten vzťah 

funguje tak ako by mal a možno to je tá výhoda z podielnictva v Brantneri, že sa s nimi 

nemusíme dohadovať na každej záležitosti. 

 

Pani poslankyňa JUDr. Eva Polerecká sa spýtala, či spoločnosť Brantner poskytuje správu 

a údržbu miestnych komunikácií aj inde.  
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Pán poslanec Ing. Pavol Hudák, PhD. sa spýtal, nakoľko úprava pred skládkovaním bude 

povinná od roku 2023, či to bude mať iba spoločnosť Brantner, alebo aj ostatní? Má mesto 

Šurany, keďže si sami zbierajú odpad schopnosť vytvoriť si podmienky ktoré bude potrebné 

spĺňať od 1 .1. 2023? 

Pán riaditeľ odpovedal, že nie, nemá. Pre združenie Palárikovo (15 obcí) začal od 1. 4. 2021 

poskytovať služby Brantner. Vyhodnotili, že zber cez vlastný podnik je drahší ako cez 

Brantner. Spoločnosť dostala požiadavku, či by nevedeli zabezpečovať služby pre mesto 

Zlaté Moravce, nakoľko tam majú Technické služby ktoré nefungujú. Pre spoločnosť 

Brantner to však už nie je rentabilné, nakoľko to je ďaleko. 

 

Pán poslanec Ing. Pavol Hudák, PhD. sa spýtal, koľko ľudí obhospodaruje Brantner v rámci 

SR? Pán riaditeľ odpovedal, že spoločnosť obhospodaruje 1 500 000 ľudí, zamestnáva 110 

pracovníkov v Nových Zámkoch. 

 

Pán vedúci Ing. Velecký poďakoval pánovi riaditeľovi Ing. Martinovi Bizoňovi, ktorý 

následne pracovné stretnutie opustil. 

 

4/ SWOT analýza možnosti zabezpečenia jednotlivých segmentov Zmluvy 

o zabezpečení komunálnych služieb v meste Nové Zámky. 

 

O možnosti zriadenia vlastnej firmy informoval Ing. Lebo, riaditeľ príspevkovej organizácie 

Novovital.  

 

Pán riaditeľ Ing. Lebo zodpovedal otázky poslancov k prezentácií. 

 

5/ Informácia o systéme zberu a zhodnotenia biologicky rozložiteľného kuchynského 

odpadu z domácností 

 

Ing. Barbara Minčič Alakszová predniesla SWOT analýzu odpadového hospodárstva. 

Úvodom prezentácie uviedla, že analýzou prišli k tomu, že odpadové hospodárstvo nie je 

možné riešiť prostredníctvom rozšírenia Novovitalu, ale len prostredníctvom verejného 

obstarávania. 

 

Pani poslankyňa JUDr. Eva Polerecká sa spýtala pána vedúceho Ing. Veleckého či náhodou 

nevie aká by bola hodnota obchodného podielu spoločnosti Brantner? 

Pán vedúci jej odpovedal, že výšku základného imania a vlastného imania vieme, ale 

hodnotu obchodného podielu nie.  

 

Pani vedúca Mgr. Kutenicsová informovala, že je zadané verejné obstarávanie na biologicky 

rozložiteľný kuchynský odpad. 

 

Pán poslanec Ing. Pavol Hudák, PhD. sa spýtal, aký by mal byť výstup z pracovnej skupiny, 

do kedy je potrebné túto problematiku uzavrieť?  

Pán vedúci Ing. Velecký skonštatoval, že by malo byť jasné akým smerom sa bude mesto 

uberať, či založiť firmu čo prezentoval pán riaditeľ Ing. Lebo, či ísť smerom verejného 

obstarávania, či teda rozdeliť tie verejné obstarávania na 3 sektory čo sme už spomínali, 

odpadové hospodárstvo, verejné osvetlenie a miestne komunikácie a spevnené plochy, alebo 

akým spôsobom toto zabezpečiť v meste.  

mailto:miriam.horvathova@novezamky.sk


4 
 

 
Telefón                Fax                     Bankové spojenie                             IČO                        E-mail            
035/6400 225      035/6400 229     SK25 0200 0000 0001 7482 0172    00309150              miriam.horvathova@novezamky.sk 

               
 

 

Pán vedúci Ing. Velecký spomenul našu výhodu oproti ostatným odberateľom spoločnosti 

Brantner a síce, že mesto má najnižšie ceny na skládke v Kolte zo všetkých.  

 

Pani poslankyňa JUDr. Eva Polerecká sa spýtala či časové vymedzenie zmluvy si určujeme 

my? 

Pán vedúci Ing. Velecký kladne odpovedal., pretože keby sme si určili že ideme robiť 2-3 

ročné zmluvy, ktorý inovatívny dodávateľ bude kupovať nové auto, nikto, ale keď povieme 

že ideme robiť zmluvu na 6 rokov, tak je to iné. Pani poslankyňa JUDr. Eva Polerecká 

uviedla, že keď toľko inovatívnych, ako za 15 rokov Brantner nakúpil (myslela tým na 

„ulicu“), že to veľa mať nebudeme. Pán vedúci uviedol, že nikde nie je napísané že to musí 

byť Brantner. Pani poslankyňa poznamenala že to musí byť Brantner, lebo to je náš podnik, 

len nie takouto formou, ako sme to robili doteraz. Pán vedúci uviedol, že my musíme 

súťažiť, ak príde niekto, kto bude mať nižšie ceny ako Brantner, nemôžeme mu povedať že 

ale my chceme Brantner. Takže otázkou je, ako vypíšeme súťaž. 

 

Pán poslanec JUDr. Ing. Ivan Katona, PhD.,LL.M. položil otázku aké sú potreby mesta? 

Pán riaditeľ Ing. Lebo a pani vedúca Mgr. Kutenicsová pánovi poslancovi ozrejmila práce 

vykonávané v oblasti miestnych komunikácií v priebehu roka.  

 

Pán poslanec Ing. Pavol Hudák, PhD. vyjadril názor, že by sa pracovná skupina mala 

dohodnúť na návrhu 3 verejných obstarávaní zo strany mesta. Základnými kritériami by 

mala byť účelovosť, kvalita a cena.  

 

Pán vedúci Ing. Velecký predniesol návrh, že ak by poslanci súhlasili, na najbližšie pracovné 

stretnutie by zamestnanci mesta pripravili 3 možné verejné obstarávania, čo by sme chceli 

v rámci každého z nich zadať a potom sa tieto návrhy budú spresňovať. Vymenujeme, ktoré 

služby by zadania mali obsahovať, pričom pracovná skupina by si stanovila, ktoré z týchto 

služieb by išli na verejné obstarávanie a ktoré by sme vykonávali vo vlastnej réžií 

prostredníctvom napr. Novovitalu. Pričom v rámci verejného obstarávania by bolo možné 

uzatvárať zmluvy pre jednotlivé segmenty s rozdielnou dĺžkou trvania. Segmentami sú 

odpadové hospodárstvo, verejné osvetlenie a miestne komunikácie. Poslanci súhlasili. 

 

6/ Diskusia 

Diskusia prebiehala v rámci jednotlivých bodov podľa potreby. 

 

 

Na záver pán vedúci Ing. Velecký veľmi pekne poďakoval všetkým zúčastneným. 

 

Zápisnicu vypracovala: Ing. Miriam Horváthová 

Dňa: 12. mája 2021 

Prílohy: 

Príloha č.1 Prezenčná listina 
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