
 

MESTO –  MESTSKÝ ÚRAD NOVÉ ZÁMKY  
 

Hlavné námestie 10, 940 02  Nové Zámky 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
   
 
 
Vec 
Odpoveď na žiadosť o sprístupnenie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. 

o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon 

o slobode informácií) v znení neskorších predpisov  

 

 
Dňa 16. 07. 2021 bola Mestu Nové Zámky doručená Vaša žiadosť o sprístupnenie informácií 

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

niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„zákon o slobode informácií“).     

Vo svojej žiadosti ste žiadali sprístupniť nasledovné informácie, cit.: 

1. Zmluvu o zabezpečení rekonštrukcie účelovej komunikácie z roku 2010 medzi AMV 

Invest s.r.o. a Mestom Nové Zámky. 

2. Dátumy dní služobných ciest primátora mesta, ktoré mali cieľovú destináciu 

Ministerstvo dopravy SR. Žiadam sprístupniť aj druh, typ a továrenskú značku 

dopravného prostriedku, ktorým sa primátor mesta na uvedené ministerstvo prepravil. 

Uvedené informácie žiadam sprístupniť za obdobie od: 15.12.2014 – súčasnosť. 

3. Dôvod nezverejnenia Rozhodnutia, ktoré Vám elektronicky zaslal a vydal Okresný 

úrad Nitra odbor starostlivosti o životné prostredie pod 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. Upozorňujem Vás, že nezverejnenie môžem dokázať foto 

a video dokumentáciu fyzickej úradnej tabule Mesta Nové Zámky zo dňa 13.06.2021. 

4. Dôvod, prečo v konaní pri Rozhodovaní o stavebných objektoch: SO 02 HAŤ a SO 05 

Úprava podhatia Mesto Nové Zámky ako účastník konania OU-NROSZP2-

2021/019774 zo dňa 02.06.2021 nevzniesol námietky. 

4.1  Dôvod, prečo sa Mesto Nové Zámky neodvolalo proti Rozhodnutiu OU-NR-

OSZP2-2021/019774. 

5. Dôvod, prečo sa Mesto Nové Zámky neodvolalo voči Rozhodnutiu, ktoré vydal 

Okresný úrad Nitra odbor starostlivosti o životné prostredie OU-NR-OSZP2-

2017/003795 zo dňa 12.1.2017. 
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Podľa § 3 ods. 1 zákona o slobode informácií: „Každý má právo na prístup k informáciám, 

ktoré majú povinné osoby k dispozícii.“  Mesto Nové Zámky Vám týmto sprístupňuje  

informácie, ktoré má v čase podania žiadosti k dispozícii: 

 

K bodu č. 1: 

Fotokópiu „Zmluvy o zabezpečení rekonštrukcie účelovej komunikácie“ medzi účastníkmi 

Mesto Nové Zámky a AMV INVEST s.r.o. Vám sprístupňujeme v prílohe. 

 

K bodu č. 2: 
 

Primátor mesta rokoval na Ministerstve dopravy, výstavby a telekomunikácií niekoľkokrát,  

a to s bývalým štátnym tajomníkom p. Stromčekom, bývalým ministrom p. Érsekom ako aj 

s ďalšími predstaviteľmi ministerstva. Prehľad služobných ciest primátora mesta sa 

nevyhotovuje. Časový a vecný program primátora, či harmonogram rokovaní a návštev, 

koordinuje a zostavuje sekretariát primátora a zástupcov primátora do plánovacieho kalendára, 

ktorý sa podľa potreby pravidelne aktualizuje a údaje staršieho dáta sa nahrádzajú aktuálnymi 

údajmi. Služobné cesty primátora sú tiež vedené v evidencii jázd, v ktorej sa uvádza ako cieľ 

služobnej cesty príslušné mesto, resp. obec (v daných prípadoch   Bratislava), nie konkrétne 

miesto a účel rokovania.  Na služobné cesty na predmetné rokovania boli využívané služobné 

vozidlá Škoda Super B a Peugeot 508. 

 

K bodu č. 3: 

 

Rozhodnutie Okresného úradu Nitra, odboru starostlivosti o životné prostredie, č. OU-NR-

OSZP2-2021/019774-002 bolo doručené povinnej osobe dňa 07. 06. 2021 listinnou formou 

prostredníctvom poštovej služby. Zverejnené bolo na úradnej tabuli a webovej stránke mesta 

Nové Zámky dňa 16. 07. 2021 v súlade s „Poučením“ uvedeným v predmetnom rozhodnutí. 

 

 

K bodu č. 4: 

 

Výstavba malej vodnej elektrárne v lokalite Zúgov bola predmetom rokovania Mestského 

zastupiteľstva mesta Nové Zámky dňa  13. 4. 2010.   

Uznesením č. 464/130410 s názvom „Podnet na zmenu Územného plánu sídelného útvaru 

Nové Zámky“ mestské zastupiteľstvo schválilo obstaranie zmeny Územného plánu sídelného 

útvaru Nové Zámky za podmienky zabezpečenia financovania obstarania zmeny žiadateľom a 

s pripomienkou zapracovania podmienky zrekonštruovania účelovej komunikácie, 

nachádzajúcej sa medzi štátnou cestou a Zúgovom. 

Mesto Nové Zámky, ako stavebný úrad v zmysle stavebného zákona, na stavbu ,,Malá vodná 

elektráreň na rieke Nitra“ vydalo dňa 21. 11. 2011 územné rozhodnutie č. 5445/2011-05-Št 

v súlade so schválenými zmenami ÚPN (Územného plánu mesta Nové Zámky).  

Príslušným stavebným úradom v predmetom veci bol ako špeciálny stavebný úrad Okresný 

úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie. 

 

Mesto Nové Zámky vystupovalo v predmetnom konaní ako dotknutý orgán. 

 

Nakoľko rozhodnutie bolo v súlade so schváleným územným plánom,  mesto nemalo právne 

relevantný dôvod k prebiehajúcemu konaniu vznášať akékoľvek námietky. 

 

 

 

 



 

 

K bodu č. 4.1: 

 

Mesto Nové Zámky vo veci užívania vodnej stavby v rozsahu stavebných objektov SO 02 Hať 

(spodná stavba, zakladanie, horná stavba), SO 05 Úprava podhatia (brehy, spevnenie) nemá 

postavenie a ani právne relevantné dôvody na podanie opravného prostriedku .  

 

K bodu č. 5: 

 

Z rozhodnutia  č. OU-NR-OSZP2-2017/003795 zo dňa 12.1.2017 priamo vyplýva, že Mesto 

Nové Zámky v predmetnom konaní bolo dotknutým orgánom, ktorému sa doručilo predmetné 

rozhodnutie na vedomie (po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia).  

 

 

 

 

Podľa § 18 ods. 1 zákona o slobode informácií: „Ak povinná osoba poskytne žiadateľovi 

požadované informácie v rozsahu a spôsobom podľa § 16 v zákonom stanovenej lehote, urobí 

rozhodnutie zápisom v spise. Proti takému rozhodnutiu nemožno podať opravný prostriedok.  

 

Povinná osoba týmto považuje Vašu žiadosť o sprístupnenie informácie v zmysle § 18 ods. 1  

zákona o slobode informácií za  vybavenú.   

 

 

 

S pozdravom 

 

 

 

 

 

               JUDr. Ing. Tünde Szekeresová, v. r. 

                      prednostka MsÚ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha: 1 x 
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