
Vážení spoluobčania 

Správna rada MFK Nováky sa zaoberala výrokmi a „podloženými tvrdeniami“ 

primátora mesta na MsZ konanom dňa 29.5.2012. 

Na uvedenom MsZ  sa prejednávala správa z kontroly dodržiavania zmluvy medzi 

MFK Nováky a mestom Nováky. Občania videli, že primátor mesta porušil Rokovací 

poriadok MsZ v čl. V. bod 12, keď na návrh poslanca Mgr. M. Oršulu odmietol dať slovo 

zástupcovi klubu, občanovi mesta, aby sa vyjadril k uvedenej správe. Na základe toho 

na tomto mieste zverejňujeme správu z kontroly, ako aj naše stanovisko k uvedenej kontrole. 

Ako z týchto dokumentov vyplýva, primátor mesta porušil zákon č.583/2004 o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy, keď svojvoľne krátil rozpočet MFK, čo je plne 

v  kompetencii poslancov. 

Ďalej Vás chceme oboznámiť s niektorými klamlivými vyjadreniami primátora. 

Primátor sa vo svojich ohnivých vystúpeniach pred kamerami televízie zastáva MFK, ale keď 

sa vypnú kamery, robí všetko pre likvidáciu klubu, resp. jej členov. Uvádzame jeho tvrdenia, 

že futbalový klub je jediný klub s názvom Mestský a preto ho treba preferovať, ale ako jediný 

klub nemáme podpísanú nájomnú zmluvu a futbal sa robí všade, len nie na štadióne, ktorý 

je na to určený. Ak sa občania dobre pamätajú na predchádzajúcom MsZ dňa 20.3.2012 

primátor vyhlásil, že akonáhle poslanci schvália dotáciu, na druhý deň dáva pokyn na 

odoslanie peňazí. Poslanci dotáciu schválili na tomto MsZ, ale pokyn na odoslanie peňazí bol 

taký, že nám prišli 27.4.2012, aj to len na nátlak hráčov na primátora. Ďalšie klamstvá 

vyslovil pri osočovaní MFK, že si neplní povinnosti zo zákona a neoznamuje zmeny v klube 

na Ministerstvo vnútra. Ako dôkaz uvádzame našu komunikáciu z MV. Dňa 28.2.2011 sme 

zaslali celú zápisnicu z Valného zhromaždenia ktorá sa konala dňa 11.2.2011, kde boli 

vykonané zmeny štatutárnych orgánov, ako aj zmeny stanov. Z toho vyplýva, že MFK 

dodržal zákonom stanovenú 30 dňovú lehotu. Ďalším listom zo dňa 29.3.2011 sme žiadali 

o výmaz predchádzajúcich štatutárnych zástupcov. Keďže ani po tejto žiadosti sa neurobila 

náprava napísali sme 29.5.2011 ďalšiu žiadosť na MV, ktorú sme podporili osobnou 

návštevou a po tejto urgencii boli zmeny vykonané. Podotýkame, že na celú komunikáciu 

s MV máme podacie lístky a neobstojí teda „podložené tvrdenie“ primátora, že klub si 

niekoľko mesiacov neplnil povinnosti. 

Na záver by sme chceli skonštatovať, že MFK sa snaží  plniť  povinnosti vyplývajúce 

zo zákonov aj keď v provizórnych podmienkach, ktoré mu vytvára mesto. Prekvapuje nás 

tvrdenie pani viceprimátorky  Mgr. Hornej, že v MFK je chaos a preto by takúto organizáciu 

bolo potrebné zrušiť. Preto ju v najbližších dňoch vyzveme na stretnutie s členmi Správnej 

rady, aby  sme jej poskytli relevantné dôkazy, že MFK funguje v súlade splatnou legislatívou. 

 

S pozdravom Správna rada MFK Nováky. 


