
 



Komentár k odpovedi o sprístupnení informácii  

zo ŽoSI- dodatky z 10.11.2011 

K tomuto listu by som rád podal aj môj právny názor ako človeka, ktorý nemá síce právne 

vzdelanie ale myslím si, že v tomto prípade stačí len pozorne čítať čo človek podpisuje. 

V závere listu sa odvoláva pán primátor na právnu zástupkyňu, ktorá konštatuje, že po 

aktualizácii rozpočtu, kde došlo k poníženiu FP v programe 9 Šport a 10 Kultúra, nie je 

potrebné upovedomiť organizácie, ktorých sa zníženie dotácie týka, formou vypracovania 

dodatku ku zmluve o dotácii. 

Potom musím konštatovať len jedno, že právna zástupkyňa nikdy nečítala ani jednu zmluvu 

o dotácii, ktorú pán primátor podpísal s organizáciami, ktoré o dotáciu požiadali. Inak by 

vedela, že záverečné ustanovenia obsahujú, citujem (Zmluvy o dotáciu sú zverejnené na 

oficiálne stránke mesta Nováky): 

Článok IX 

Záverečné ustanovenia 

1. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluva obsahuje slobodné, vážne a zrozumiteľné 

prejavy ich vôle. 

2. Zmluvné strany obsahu zmluvy rozumejú s jej obsahom bez výhrad súhlasia, čo 

potvrdzujú svojimi podpismi. 

3. Táto zmluva sa vyhotovuje v dvoch exemplároch, po jednom pre každú zmluvnú 

stranu. 

4. Zmeniť a doplniť ustanovenia tejto zmluvy je možné len formou písomného 

dodatku ku Zmluve. 

5. Zmena podmienok zmluvy uvedených v čl. III je možná len do konca kalendárneho 

roka, na ktorý je dotácia poskytnutá. 

6. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými 

stranami. 

Keďže každá zmluva o dotáciu zahŕňa článok IV Výška poskytnutých finančných 

prostriedkov, sumu, ktorá bola pridelená organizácii, tak usudzujem, že článok IX bod 4 

hovorí za všetko, a ku zmluve mal byť vypracovaný dodatok, ktorý by odzrkadľoval skutočnú 

výšku dotácie po aktualizácii rozpočtu mesta, bez toho aby bol MsÚ vyzvaný MsZ poprípade 

príslušnou komisiou, ako mi to bolo vysvetlené vedúcou EO MsÚ, ktorú som na tento 

nedostatok telefonicky upozornil.  

Ďalší problém nastane v účtovníctve organizácii, ktoré každú dotáciu v účtovníctve vedú ako 

príjem a ktorý na konci roka musí byť vyúčtovaný. Pokiaľ nastane nejaká zmena (v tomto 

prípade vo výške dotácie) musí túto zmenu účtovník na základe relevantných dokladov 

zaevidovať v účtovníctve. Z vyjadrenia pána primátor mi vyvstane len toľko, že takýto doklad 

si má každá organizácia vystaviť sama!?  


