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MsÚ Nováky 
Primátor mesta Ing. Dušan Šimka 
Nám. SNP 349/10 
972 71 Nováky 
 
 
 
V Novákoch, dňa 03.05.2012 
 

 
Vec:  Upozornenie na porušovanie základných princípov fungovania miestnej 

samosprávy 

 

Vážený pán primátor Ing. Šimka, 

 

dovoľte mi, ako poslancovi mestského zastupiteľstva, aby som na Vašu výzvu, ktorá 

mi bola zaslaná elektronickou poštou dňa 30.04.2012 ohľadne zasadnutia MsZ reagoval 

negatívne. 

 

Zdôvodnenie: 

 

Dňa 27.04.2012 som elektronickou poštou zaslal na MsÚ a členom MsR návrh VZN 

na dotácie a dary, ktoré majú byť prerokované na zasadnutí MsR dňa 02.05.2012.  

Predpokladom schválenia návrhu VZN na dotácie a dary, je jeho zverejnenie po dobu 

minimálne 15 dní odo dňa jeho prerokovania  MsR, a to jedným z nasledovných spôsobov: 

 Na úradnej tabuli, 

 Na internetovej adrese obce v tej istej lehote, ak ju má mesto zriadenú, 

 Iným spôsobom v obci obvyklým. 

Keďže zasadnutie MsZ je zvolané na 09.05.2012 a zároveň MsR zasadá dňa 

02.05.2012, nie je objektívne možné vyššie uvedenú 15 dňovú lehotu dodržať, t.j. 

prerokovanie a schválenie navrhovaného  VZN by sa oddialilo do najbližšieho MsZ. Keďže 

som sa na poslednom MsZ vyjadril, že schváleniu pridelenia finančných príspevkov na 

športové oddiely a voľnočasové organizácie musí predchádzať schválenie týchto VZN ich 

neschválením, by mohlo dôjsť týmto konaním (myslím tým zmarením prerokovania VZN na 

mestskom zastupiteľstve z dôvodu nedodržania zákonnej lehoty) ku kolapsu fungovania 



týchto organizácii, pretože schválenie finančných prostriedkov by sa muselo odložiť až do 

júnového zasadnutia MsZ poprípade až do septembrového zasadnutia MsZ. 

Som presvedčený, že týmto konaním bránite tomu, aby došlo k transparentnému 

nastaveniu prerozdeľovania a čerpania finančných prostriedkov pre športové kluby 

a voľnočasové organizácie. Som toho názoru, že mesto Nováky týmto postupom porušuje 

základné princípy miestnej samosprávy, pričom tento postup smeruje k tomu, že organizácie 

budú zase počas celého roka fungovať bez finančných prostriedkov mesta a až na konci roka, 

v posledný kalendárny mesiac budú mať prerozdelené viazané finančné prostriedky.  

Navrhujem nový termín zasadnutia MsZ tak, aby bola dodržaná 15 dňová lehota 

potrebná na vyvesenie VZN. O mojom postupe budem informovať poslancov MsZ 

a požiadam ich o podporu môjho návrhu. V prípade že ostane pôvodný termín MsZ 

v platnosti, ja sa tohto rokovania nezúčastním a požiadam poslancov MsZ mesta Nováky,  aby 

sa tiež tohto MsZ nezúčastnili a tým zabránili ďalšiemu nekorektnému konaniu zo strany 

primátora mesta Nováky. 

Z vyššie uvedených dôvodov Vás preto žiadam, aby ste prehodnotili Vaše rozhodnutie 

a zvolali zasadnutie MsZ na deň, ktorý nebude v rozpore zo základnými princípmi fungovania 

miestnej samosprávy. 

 

 

S úctou a pozdravom,  

 

 

 

Mgr. Milan Oršula 

 

 

 

 

Na vedomie: 

– Prednosta MsÚ 

– Viceprimátor mesta 

– Hlavný kontrolór mesta 


