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Vec 

Odvolanie sa voči Rozhodnutiu č. NR-OSZP2-2021/019774 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Odvolávam sa voči Rozhodnutiu č. NR-OSZP2-2021/019774 zo dňa 02.06.2021. Toto 

Rozhodnutie som vzhliadol na elektronickej tabuli OÚ Nitra dňa 11.06.2021. V tomto čase 

malo byť zverejnené aj na fyzickej úradnej tabuli mesta Nové Zámky, čo sa však nestalo. 

Správne orgány postupujú v konaní v súlade so zákonmi a inými právnymi predpismi. Sú 

povinné chrániť záujmy štátu a spoločnosti, práva a záujmy fyzických osôb a právnických 

osôb a dôsledne vyžadovať plnenie ich povinností. 

Správne orgány sú povinné postupovať v konaní v úzkej súčinnosti s účastníkmi konania, 

zúčastnenými osobami a inými osobami, ktorých sa konanie týka, a dať im vždy príležitosť, 

aby mohli svoje práva a záujmy účinne obhajovať, najmä sa vyjadriť k podkladu rozhodnutia, 

a uplatniť svoje návrhy. 

Domnievam sa, že účastníkom konania som aj ja, nakoľko z hľadiska miestnej pôsobnosti 

som v súčasnej dobe volený zástupca občanov mesta Nové Zámky. Do miestnej pôsobnosti 

poslanca Mestského zastupiteľstva Nové Zámky patrí aj predmetná lokalita Zúgov. Napokon 

aj v zmysle správneho poriadku – účastníkom konania je aj ten, kto tvrdí, že môže byť 

rozhodnutím vo svojich právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach priamo 

dotknutý, a to až do času, kým sa preukáže opak. 

Ďalej rozhodnutie správnych orgánov musí vychádzať zo spoľahlivo zisteného stavu veci. 

Správny orgán je povinný zistiť presne a úplne skutočný stav veci a za tým účelom si obstarať 

potrebné podklady pre rozhodnutie. Pritom nie je viazaný len návrhmi účastníkov konania.  

Mám za to, že spoľahlivo zistený stav veci nebol z dôvodu, že do dnešného dňa nebola 

splnená najzákladnejšia podmienka výstavby MVE ako celku. 

 

„rekonštrukcia prístupovej účelovej komunikácie investorom“ 



 

Je pre mňa nepochopiteľné, že v konaní žiadny z účastníkov konania OU-NR-OSZP2-

2021/019774 zo dňa 02.06.2021 nevzniesol námietky, a preto sa o ani o nich v konaní  

nerozhodovalo. 

Mám za to že takúto námietku malo podať Mesto Nové Zámky už v konaní z dôvodu, že do 

dnešného dňa nebola splnená o.i podmienok podmienka najzákladnejšia t. j. rekonštrukcia 

prístupovej účelovej komunikácie investorom. 

Táto najzásadnejšia podmienka sa objavila už v podnete na zmenu ÚPN SÚ vrátane zámeru 

výstavby  MVE. Mestské zastupiteľstvo Nové Zámky uznesením č. 464/130410 schválilo 

obstaranie zmeny ÚPN SÚ za podmienky financovania obstarania zmeny žiadateľom, ako aj 

za podmienky zrekonštruovania prístupovej účelovej komunikácie investorom. 

Ďalej sa táto podmienka zrekonštruovania  cesty  objavila aj pri samotnom schvaľovaní ÚPN. 

Dňa 10. mája 2011 o.i schválilo MsZ Nové Zámky aj zmeny a doplnky 1/2010 Územného 

plánu sídelného útvaru Nové Zámky. Súčasťou tohto bodu bol aj Zámer výstavby MVE. 

V tomto zámere investor o.i. deklaruje aj iné podmienky, ktoré dodnes neboli splnené. 

Citujem niektoré časti: 

Biokoridor – rybovod je z hľadiska krajinného začlenienia stavby, záujmov krajiny a 

rešpektovania prírody a zachovania zoocenózy veľmi dôležitý objekt v rámci celej výstavby. 

Situovaný je do pravobrežnej línie. Biokoridor sa vybuduje za účelom plynulého preklepnutia 

výškového rozdielu hladín v zdržni a podhatia. 

Doterajšia neprekonateľná prekážka bude eliminovaná zriadením funkčného rybovodu – 

biokoridoru, ktorý umožní migráciu rýb cez stupeň. Technický popis je uvedený v stati 2.2. Je 

to prínos mimoriadneho kladného významu 

Vplyv na človeka a jeho činnosť v území Výstavbou a ani realizovanou stavbou MVE nebude 

obmedzené využívanie priľahlých pozemkov. Prevádzka MVE nebude mať rušivý vplyv na 

život človeka, ani na okolie, pretože hlučnosť mimo strojovne je už prakticky nulová. Naopak, 

dodatočným „dovybavením“ záujmového priestoru hate s MVE o drobnú architektúru 

spoločensko-rekreačného využitia sa ešte viac zatraktívni priestor hate Zúgov, ktorý je i v 

súčasnosti hojne navštevovaný. 

Vplyv na ichtyofaunu - Záujmový stavebný úsek rieky je antropickou činnosťou dotknutý a 

zmenený. Doterajšia neprekonateľná prekážka bude eliminovaná zriadením funkčného 

rybovodu – biokorydoru, ktorý umožní migráciu rýb cez stupeň. Je to prínos mimoriadne 

kladného významu. 

Prístupová komunikácia - Na pravej strane je existujúca miestna komunikácia s odbočkou ku 

hrádzi a prejazdom cez korunu hrádze priamo ku stupňu. Táto bude po ukončení 

zrekonštruovaná.  

V II. Etape sa vrchná stavba dobuduje zasklenou časťou pre účely oddychu a rekreácie 

výhľadu na pereje vodného toku . 

Zdroj: https://www.novezamky.sk/Samos/msz/materialy/2011/1005/6.4.pdf 

 

Mesto Nové Zámky súčasne uzavrelo zmluvy so spoločnosťou AMV Invest, s.r.o. Nové 

Zámky, v ktorých sa spoločnosť zaviazala splniť podmienky uznesenia č.464/130410 

Mestského zastupiteľstva Nové Zámky. Súčasťou tohto uznesenia je aj podmienka 

zrekonštruovania prístupovej účelovej komunikácie investorom, čo sa do dnešného dňa 

nestalo. 

https://www.novezamky.sk/Samos/msz/materialy/2011/1005/6.4.pdf


V mesiaci jún malo na mnohých miestach opraviť výtlky Mesto Nové Zámky. Ako volený 

zástupca obyvateľov a na základe podnetov obyvateľov tejto časti mesta mám za to, že 

predmetná prístupová komunikácia napriek mnohým opravám /fľakovaním asfaltom/ stále 

potrebuje kompletnú rekonštrukciu, tak ako sa to zaviazal investor vykonať. 

V čase, keď o veci MVE rozhodovalo MsZ Nové Zámky som ešte poslancom nebol. Mám ale 

s kolegami určité pochopenie, pretože v možno dobrej viere hlasovali a boli presvedčení, že 

materiály, ktoré mali predložené investor do bodky splní t.j.: 

 

- rekonštrukcia prístupovej účelovej komunikácie investorom 

- biokoridor ako veľmi dôležitý objekt v rámci celej výstavby 

- mimoriadne kladný význam pre ichtiofaunu 

- nulová hlučnosť mimo strojovne 

- Zvýšenie atraktivity, spoločensko-rekreačné využitie 

- zasklená časť pre účely oddychu a rekreácie výhľadu na pereje vodného toku .. 

 

... Nič z uvedeného zámeru sa podľa mňa nezrealizovalo. 

 

Z týchto dôvodov podľa môjho názoru majúcich vplyv na zákonnosť Rozhodnutia podávam 

v zákonnej lehote odvolanie. Žiadam príslušný správny orgán, aby náležite preskúmal 

skutkový stav nie „od stola“, ale napr. tvaromiestnou obhliadkou. Po následných zisteniach by 

mal uložiť záväznú povinnosť splnenia podmienok investorovi s príslušnou časovou lehotou. 

Ak stále nedokáže splniť podmienky, ktoré deklaroval už v zámeroch pred vyše 10 rokmi,  

malo by sa možno uvažovať aj nad odstránením stavby. 

Žiadam Vás o mojom odvolaní upovedomiť ostatných účastníkov konania o obsahu tohto 

podaného odvolania, vyzvať ich, aby sa k nemu vyjadrili, a doplniť konanie vykonaním 

novonavrhnutých dôkazov – tvaromiestna obhliadka „zrekonštruovanej prístupovej účelovej 

komunikácie“. Na túto obhliadku samozrejme žiadam byť prizvaný s dostatočným časovým 

predstihom na kontakty uvedené v záhlaví tohto odvolania. 

Verím že námietky v tomto odvolaní ako správny orgán náležite preveríte, pretože by 

mohla vzniknúť taká procesná vada, ktorá by mohla mať za následok nezákonnosť Vášho 

rozhodnutia. 

 

 

 

V Nových Zámkoch dňa  28.06.2021                

        ..................................................... 

         Ing. Peter PODBEHLÝ 

 
 


