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Vážený pán Mgr. Milan Oršula, 
 
dňa 16.11.2011 mi bolo e-mailom doručené Vaše tzv. oznámenie o vykonaní kontroly. Nie 
som povinná naň odpovedať ani reagovať, ale keďže ste ho adresovali mne ako konkrétnej 
osobe, slušnosť mi nedá, aby som naň neodpovedala. 
 
KCMN, n.o. vzniklo 1.7.2007 ako organizácia, ktorá zabezpečuje všeobecne prospešné služby 
v oblasti kultúry a kultúrnych hodnôt pre občanov mesta Nováky. Pre našich občanov 
pripravujeme program rôznorodý, tvorivý, oddychový, zameraný na všetky vekové 
a spoločenské kategórie. Som presvedčená, že sa nám táto snaha s kolektívom pracovníkov 
Kultúrneho centra mesta Nováky darí, o čom svedčí aj vysoká návštevnosť a spokojnosť 
občanov na mnohých našich podujatiach. Za minulý rok to bolo 12 090 návštevníkov /mimo 
návštevníkov kina a knižnice/. Nebudem tu ďalej rozoberať našu prácu, myslím si, že naša 
konkrétna činnosť je dostatočne viditeľná.  
 
KCMN ako neziskovú organizáciu zo zákona kontroluje audítor a niekoľko príslušných 
orgánov: 
Ministerstvo spravodlivosti SR 
Krajský úrad v Trenčíne  
Správna rada KCMN 
Dozorná rada KCMN zložená z aktuálnych poslancov MsZ 
 
Týmto inštitúciám je organizácia zo zákona povinná predložiť, a každoročne aj vypracováva, 
Výročnú správu o činnosti a hospodárení, ktorá obsahuje:  
• prehľad činností 
• ročnú účtovnú uzávierku 
• kontrolu audítora k ročnej uzávierke 
• prehľad o finančných príjmoch a výdajoch 
• prehľad rozsahu príjmov podľa zdrojov 
• stav a pohyb majetku a záväzkov neziskovej organizácie 
Správna a Dozorná rada dohliada aj na efektívnosť vynakladania finančných prostriedkov. 
 
Tieto dokumenty sú sprístupnené aj v KCMN širokej verejnosti. 
 



Na činnosť našej organizácie, ako aj na činnosť iných klubov a organizácií, /napr. Mestský 
futbalový klub, Klub rýchlostnej kanoistiky, Klub vodného póla, Karate klub, Klub lyžiarov, 
Klub dôchodcov, ZO Matice slovenskej, ZO SZ záhradkárov, Materské centrum Nováčik, ZO 
Slovenského zväzu zdravotne postihnutých, Klub rybárov a ďalšie.../  prispieva zo svojho 
rozpočtu aj mesto Nováky. Podľa VZN č.1/2007 a č.2/2007 je organizácia, ktorej mesto 
poskytuje z rozpočtu dotáciu, povinná nakladanie s poskytnutými prostriedkami z rozpočtu 
mesta dokladovať zúčtovaním poskytnutých finančných prostriedkov /§6,odst. 1,2,3,4/. 
 
Ako poslanec MsZ určite viete, alebo sa zámerne tvárite, že neviete, aby ste vytvorili v očiach 
občanov negatívny obraz na KCMN, že zúčtovanie poskytnutých finančných prostriedkov 
KCMN, n.o., ako aj ďalšie organizácie, každý rok v stanovenom termíne predkladáme 
Ekonomickému oddeleniu mesta Nováky, tak ako nám určuje spomínané VZN. Na 
Ekonomickom oddelení Mestskom úrade v Novákoch si môžete tieto podklady oficiálne 
vyžiadať a musia Vám byť v zmysle platného zákona č.211/2000, § 2, odst.1 
o slobodnom prístupe k informáciám poskytnuté.   
 
Komisie, ktoré sú zriadené pri mestskom zastupiteľstve, majú funkciu poradného 
a odporúčacieho orgánu.  Keďže sa ako zástupkyňa primátora mesta pravidelne zúčastňujem 
na všetkých zasadnutiach komisií, musím konštatovať, že Vy, pán poslanec, Mgr. Milan 
Oršula, ako predseda Komisie kultúry a športu pri MsZ v Novákoch, ste za svoje 12-mesačné 
pôsobenie vo svojej funkcii neprišli so žiadnym nápadom, návrhom, podnetom v oblasti 
kultúry, ako aj v oblasti športu tak, ako to robia iní poslanci v rámci svojich komisií, napr. 
ekonomickej či stavebnej.  
 
Namiesto našej vzájomnej spolupráce, vďaka ktorej by mohlo naše mesto napredovať, sa 
zaoberáte pred spoluobčanmi len invektívami, ohováraním a osočovaním mojej osoby, 
znevažovaním práce mojej a mojich spolupracovníkov. Zámerne zavádzate a klamete 
verejnosť ohľadom činnosti kultúrneho centra, aby ste navodili dojem, že nerobíme správne 
alebo, že nerobíme v súlade so zákonom. Znevažujete tak aj prácu všetkých inštitúcií 
a orgánov, ktorí zo zákona kontrolujú našu činnosť, dehonestujete odborníkov v oblasti 
kultúry pôsobiacich v Správnej rade KCMN, kolegov poslancov MsZ pôsobiacich v Dozornej 
rade KCMN, z ktorých jeden je dokonca člen Ekonomickej komisie pri MsZ v Novákoch.  
Vypisujete sťažnosti po štátnych inštitúciách so snahou znevážiť našu prácu a tým 
zosmiešňujete aj naše mesto! 
 
Pre Vás asi nikto v tomto meste nič neznamená, podľa Vás nikto nič nerobí a nevie robiť, len 
Vy sám ste odborníkom na všetko.  
 
Celá Vaša doterajšia činnosť ako poslanca MsZ spočíva v špekulácii, ako by ste zobrali 
a neschválili peniaze z rozpočtu mesta tým oddeleniam a organizáciám, kde sú Vám osobne  
ľudia nesympatickí, nehľadiac na to, že za nich hovoria výsledky práce. Nikdy ste sa 
nezaujímali, či treba niekde pomôcť, poradiť, priložiť ruku k dielu....  
 
Občania chcú vidieť, že mesto žije, že sa v meste pracuje a že sme tu jeden pre druhého a nie 
každý proti každému.  
 
Vyzývam Vás, Mgr. Milan Oršula, aby ste prestali s týmito atakmi, ktoré ste tu začali šíriť od 
získania Vášho poslaneckého mandátu. 
Mali by ste sa zaoberať napredovaním mesta a nie likvidáciou a ničením práce, ktorú sme 
vytvorili a vytvárame.  



Volili nás občania, venujme svoj čas práci pre občanov a snažte sa aj Vy byť už konečne 
prínosom pre naše mesto! 
   
 
S pozdravom 
 
                                                            
                                              Mgr. Dana Horná 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na vedomie: 
 
– Primátor mesta 
– Prednosta MsÚ 
– Hlavný kontrolór mesta 
– Vedúca Ekonomického odd. MsÚ 
– Poslanci MsZ 
– Občania mesta Nováky 


