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Návrh na uznesenie: 

 

Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie a schvaľuje, odpis pohľadávky na poskytnutej dotácii na 

rok 2015 pre Mestský futbalový klub Nováky na základe Rozhodnutia Okresného úradu Trenčín 

o zastavení  konania o povinnosti vrátiť časť poskytnutej dotácie na  rok 2015 v sume 9 230,80 eur, 

z dôvodu zániku občianskeho združenia. Uvedené bolo prerokované na zasadnutí ekonomickej 

komisie dňa 10.4.2019 a Mestskej rady dňa 16.04.2019. 

                                                                                                                                                                 

Dôvodová správa 

 

              Mesto Nováky ako poskytovateľ dotácie podľa VZN č.5/2015 o poskytovaní dotácií 

z rozpočtu mesta Nováky  a podľa Zásad o hospodárení s majetkom mesta siedma hlava – pohľadávky 

a iné majetkové práva mesta, Článok 10, odsek 6. ) 

n a v r h u j e 

odpísanie časti poskytnutej dotácie z rozpočtu mesta Nováky na rok 2015 občianskemu združeniu: 
      Mestský futbalový klub Nováky ( ďalej MFK ) 

      Rastislavova 947/24 

      972 71 Nováky 

      IČO: 37918419 ( ďalej len ,, občianske združenie ) 
 

 

Mesto Nováky vydalo rozhodnutie Mestskému futbalovému klubu Nováky povinnosť o vrátení časti 

poskytnutej dotácii na: 

 

základe kontroly podľa Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2016  a Zápisu hlavného kontrolóra zo 

dňa 15.1.2016 ( spis str. 236) bolo zistenie neoprávneného  použitia finančných prostriedkov z oboch 

zúčtovacích období za rok 2015 oznámené MFK Nováky. Neoprávnené použitie finančných 

prostriedkov z oboch zúčtovacích období za rok 2015 spočívalo v nasledovnom :  
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V zúčtovaní použitých finančných prostriedkov za mesiace január 2015 – august 2015 boli 

predložené doklady, ktoré vznikli v predchádzajúcom rozpočtovom roku (roku 2014) v objeme 

3 580,68 eur a taktiež doklady na pokuty uložené disciplinárnou komisiou Západoslovenského 

futbalového zväzu vo výške 575,- eur.  

 

V zúčtovaní použitých finančných prostriedkov za mesiace september 2015 – december 2015 boli 

predložené doklady, ktoré majú dátum vystavenia pred septembrom 2015 a to za cestovné vo výške  

2 469,- eur a  491,12 eur za odvody za mesiac august 2015. Pokuty od Slovenského futbalového zväzu 

vo výške 2 115,- eur.  

 

Dňa 25. 01. 2016 bol Mestskému futbalovému klubu doručený Návrh správy z administratívnej 

finančnej kontroly, ktorý prevzali dňa 25.1.2016( spis str. 240).  Dňa 27.1.2016 MFK Nováky podal 

písomné oznámenie Mestu Nováky, že písomné námietky k zisteným nedostatkom z kontroly 

oznámia do 03. 02. 2016 ( spis str. 241). MFK Nováky svoje námietky k Návrhu správy 

z administratívnej finančnej kontroly doručilo Mestu Nováky  dňa 02. 02. 2016 (spis str. 242). Po 

prehodnotení podaných námietok MFK Nováky, tieto boli zo strany Mesta Nováky vyhodnotené ako 

neopodstatnené a dňa 22.2.2016 bola MFK Nováky zaslaná Správa z administratívnej finančnej 

kontroly, ktorú MFK Nováky prevzalo dňa 26.2.2016 (spis str. 244). V Správe z administratívnej 

finančnej kontroly v závere  vyplýva, že Mesto Nováky trvá na vrátení časti dotácie a to vo výške 

9 230,80 eur. 
 

Dňa 7.3.2016 MFK Nováky opätovne podal námietku k Správe z administratívnej finančnej kontroly 

č.1132/447/2016 zo dňa 23.2.2016 a žiadal nezrovnalosti objasniť na zasadnutí komisie športu (spis 

str. 245). Na zasadnutí dňa 31.3.2016 sa Komisia športu zaoberala s  námietkou MFK Nováky 

a odporučila Mestskému zastupiteľstvu, aby poverila hlavného kontrolóra o vypracovanie novej 

správy zo šetrenia poskytnutej dotácie za rok 2015 (spis str. 246).  

 

Mesto Nováky vydalo dňa 30. 06. 2016 podľa § 5 ods.8 Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2016  

Mestskému futbalovému klubu Nováky ( ďalej MFK Nováky ) Rozhodnutie číslo OSVŠKaŠ 

/7591/1451/2016, ktorým uložilo MFK Nováky povinnosť vrátiť časť poskytnutej dotácie z rozpočtu 

mesta Nováky na rok 2015 v sume 9 230,80 EUR. Proti tomuto Rozhodnutiu podal MFK Nováky 

dňa 25.7.2016 v zákonnej lehote odvolanie.   
 

Dňa 19.01.2017 bola Mestu Nováky zaslaná späť spisová dokumentácia vo veci odvolania MFK, kde 

súčasťou bol aj výpis z obchodného registra, z ktorého vyplýva, že MFK vstúpilo do likvidácie dňa 

07.10.2016 a následne dňa 22.12.2016 zaniklo. Na základe uvedených skutočností Okresný úrad 

Trenčín Rozhodnutím č. OU-TN-OOP4-2017/003862-003/135/2016/Sla zo dňa 12.01.2017, 

právoplatným 12.01.2017rozhodol o zastavení konania z dôvodu, že účastník konania zanikol bez 

právneho nástupcu a konanie sa týkalo len tohto účastníka konania. 

 

Dňa 31.03.2017 mesto podalo na Obvodné oddelenie PZ Nováky trestné oznámenie na neznámeho 

páchateľa pre podozrenie zo spáchania trestného činu Poškodzovanie veriteľa podľa § 239 Trestného 

zákona.  Uznesením zo dňa 12.08.2017, ČVS : 632/NY-PD-2017 Obvodné oddelenie PZ Nováky 

rozhodlo tak, že podanie odmietlo, nakoľko nie je dôvod na začatie trestného stíhania. 

JUDr. Lukačovičovi boli zaslané oskenované predmetné rozhodnutia so žiadosťou o odborné 

stanovisko. 

 

Stanovisko k Rozhodnutiu Okresného úradu Trenčín, odboru opravných prostriedkov zo dňa 

12.01.2017 , číslo : OU-TN-OOP4-2017/003862-003/135/2016/Sla  (ďalej iba „rozhodnutie 

odvolacieho orgánu“) vo veci odvolania Mestského futbalového klubu  Nováky, so sídlom 

Rastislavova 947/24, Nováky podanom proti rozhodnutiu mesta Nováky, číslo : 

OSVŠKaŠ/7591/1451/2016 zo dňa 30.06.2016 ako aj stanovisko k Uzneseniu Obvodného 

oddelenia PZ Nováky zo dňa 12.08.2017, ČVS : 632/NY-PD-2017. 
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Rozhodnutím odvolacieho orgánu v správnom konaní sa konanie vo veci povinnosti Mestského 

futbalového klubu  Nováky (ďalej iba „MFK“) vrátiť časť poskytnutej dotácie z rozpočtu mesta 

Nováky na rok 2015 v sume 9.230,80 eur podľa § 5 ods. 8 VZN mesta Nováky č. 5/2015 

o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Nováky zastavuje podľa § 30 ods. 1 písm. c) Správneho 

poriadku z dôvodu, že účastník konania zanikol bez právneho nástupcu. 

Podľa výpisu z registra evidencie občianskych združení na MV SR vyplýva, že  MFK vstúpil do 

likvidácie 07.10.2016 a zanikol ku dňu 22.12.2016. 

Z uvedeného je nespochybniteľné  a nesporné, že dlžník mesta Nováky zanikol bez právneho 

nástupcu, a preto nie je možné pohľadávku mesta vo výške 9.230,80 eur ďalej vymáhať od dlžníka, 

teda MFK a to ani súdnou cestou, nakoľko by sme nemohli preukázať súdu pasívnu legitimáciu 

žalovaného, čo je neodstrániteľná prekážka v súdnom konaní. 

Z hľadiska účtovného je preto namieste pohľadávku odpísať z účtovníctva mesta. 

Pokiaľ ide o zodpovednosť štatutárnych zástupcov MFK za dlh MFK vo vzťahu k mestu, tak zákon 

neumožňuje mestu si pohľadávku uplatniť voči štatutárom MFK ako fyzickým osobám, nakoľko 

dlžníkom mesta je MFK ako právnická osoba. 

To by však neplatilo v prípade, ak by orgány činné v trestnom konaní preukázali prípadnú 

trestnoprávnu zodpovednosť týchto štatutárnych zástupcov MFK v súvislosti s prípadným odsúdením 

za trestný čin poškodzovania veriteľa, teda mesta. V danom prípade trestného činu by sa však musel 

preukázať úmysel  štatutárnych zástupcov MFK poškodiť veriteľa, čo je spravidla ťažko dokázať.  

V danom prípade však zohráva významnú úlohu skutočnosť, že podľa dostupných podkladov 

likvidácia MFK neprebehla v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.  

Podľa § 73 Obch. zák. likvidátor likvidovanej právnickej osoby, resp. spoločnosti oznámi vstup 

spoločnosti do likvidácie všetkým známym veriteľom. Zároveň je povinný zverejniť, že spoločnosť 

vstúpila do likvidácie s výzvou, aby si veritelia spoločnosti a iné osoby a orgány, ktoré sú tým 

dotknuté, prihlásili svoje pohľadávky, prípadne iné práva v lehote, ktorá nesmie byť kratšia než tri 

mesiace. 

V danom prípade likvidácie MFK nebolo mestu oznámené likvidátorom MFK, že vstupujú do 

likvidácie, hoci v čase vstupu do likvidácie bolo mesto nesporne známym veriteľom likvidovaného 

MFK.  

Jednoznačne tu došlo k porušeniu zákona. Hoci podľa § 73 Obch. zák. majú veritelia likvidovaného 

MFK prihlásiť si svoje pohľadávky v lehote troch mesiacov, uvedenú zákonnú lehotu likvidovaný 

subjekt nedodržal, keďže MFK bolo zlikvidované a vymazané z registra obč. združení za menej ako 

tri mesiace. Opätovne tu nepochybne došlo k porušeniu zákona, čo v konečnom dôsledku viedlo k 

poškodeniu veriteľa, mesta Nováky. 

Avšak o trestnom oznámení podaného zo strany mesta Nováky listom zo dňa 31.03.2017 na 

neznámeho páchateľa pre podozrenie zo spáchania trestného činu Poškodzovanie veriteľa podľa § 

239 Trestného zákona rozhodlo Obvodné oddelenie PZ Nováky Uznesením zo dňa 12.08.2017, ČVS 

: 632/NY-PD-2017 tak, že podanie odmietlo, nakoľko nie je dôvod na začatie trestného stíhania. 

Vzhľadom k vyššie uvedeným skutočnostiam, ktoré sú neodstrániteľnou prekážkou vo 

vymáhaní vyššie uvedenej pohľadávky vo výške 9.230,80 eur voči zaniknutej právnickej osobe 

bez právneho nástupcu, preto odporúčam mestu Nováky, aby túto pohľadávku odpísalo 

z účtovníctva mesta. 

 
 


