
 

 

 



 

 

 



Komentár  k odpovedi o sprístupnení informácii 

zo ŽoSI zo dňa 10.11.2011 

Čerpanie FP z podprogramu 9.2. Futbalový štadión 

 

Rekapitulácia nákladov do 10/2011: 

Súčet z Suma 
    

    
Celkom 

Elektrická energia 

čerpanie vody 

2010 nedoplatok 79,68 

1.1.-15.1.2011 nedoplatok  4,44 

1/2011-10/2011 záloha 360,00 

čerpanie vody Celkom 444,12 

FŠ- budova 

2010 nedoplatok 1 610,00 

1.1.-15.1.2011 nedoplatok 5,59 

1/2011-10/2011 záloha 5 280,00 

FŠ- budova Celkom 6 895,59 

hracie plochy 

2010 nedoplatok 93,60 

1.1.-15.1.2011 nedoplatok 587,98 

1/2011-10/2011 záloha 340,00 

hracie plochy Celkom 1 021,58 

Elektrická energia Celkom 8 361,29 

Teplo 
areál FŠ 12/2010-10/2011 

reálne 
náklady  11 359,94 

areál FŠ Celkom 11 359,94 

Teplo Celkom 11 359,94 

Vodné- stočné 
areál FŠ IV.kv.2010-III.kv.2011 

reálne 
náklady  2 979,92 

areál FŠ Celkom 2 979,92 

Vodné- stočné Celkom 2 979,92 

Celkový súčet 22 701,15 

Po aktualizácii rozpočtu bol tento podprogram navýšený z 19.916,- na 22.916,- t.j. o 3.000,- Eur.  
 
Dôvod dožiadania si čerpania tohto podprogramu:  
 
Na MsZ konaného dňa 22.03.2011 som ako predseda KKaŠ predkladal ku schválenému rozpočtu pre 
rok 2011 prerozdelenie FP na jednotlivé športové a kultúrne organizácie. Jednou zo zmien, ktoré boli 
predložené okrem iného bola aj zmena v čerpaní podprogramu 9.2 Futbalový štadión. Bližšie túto 
zmenu uvádza Uznesenie č. 29/2011 
 
 

UZNESENIE č. 29/2011 
 

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO  

 
berie na vedomie  



návrh predsedu KKaŠ  

 

schvaľuje  
realokovať FP z podprogramu 2 Futbalový štadión do podprogramu 1 Podpora športových aktivít v 

programe 9 Šport . Vzhľadom k tomu, že v priebehu roku 2011 už z tejto položky boli FP použité, 

KKaŠ navrhuje, aby energie z tejto položky boli uhradené ešte za mesiac apríl 2011 a následne boli v 

rámci rozpočtového opatrenia presunuté do podprogramu 1 Podpora športových aktivít, položka 

Rekreačné a športové služby v pomernej zostatkovej výške, t. z., že z celkovej alokovanej výšky FP z 

podprogramu 2 Futbalový štadión sa odpočítajú náklady na energie za štyri mesiace.  

 

Za: 10  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Ospravedlnení: 1   
 
V takomto znení bolo uznesenie prijaté, ale zodpovedné oddelenie v tomto prípade Oddelenie 
výstavby a rozvoja mesta naďalej čerpalo FP. Mám za to, že mesto v zastúpení  primátorom Ing. 
Dušanom Šimkom hrubo porušilo rozpočtové opatrenie, ktoré malo byť vykonané na základe vyššie 
uvedeného uznesenia a  tým MsÚ porušil Zákon 369/1990 o obecnom zriadení, §16 Obecný úrad, 
bod 2 Obecný úrad najmä, písmeno d) vykonáva nariadenia, uznesenia obecného zastupiteľstva a 
rozhodnutia obce 
 
Pre občanov: 
 
O tejto skutočnosti bol informovaný hlavný kontrolór. Výsledok jeho šetrenia zverejním po jeho 
vypracovaní. 


