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NÁVRH NA UZNESENIE  

Uznesenie č._   /2021 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline žiada štatutára mesta, aby na základe tohto uznesenia:  

 

1.  odvolal z funkcie konateľa MsHKM Žilina, s. r. o., Mgr. Milana Ladivera 

2. odvolal z funkcie členov Dozornej rady MsHKM Žilina, s.r.o. 

 

 

DÔVODOVÁ SPRÁVA 

 

Tento materiál sa predkladá Mestskému zastupiteľstvu v Žiline v súlade s ustanovením § 11 

ods. 4 písm. l) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v 

zmysle ktorého je vymenovávanie a odvolávanie vedúcich (riaditeľov) rozpočtových a 

príspevkových organizácií a schvaľovanie zástupcov mesta do štatutárnych a kontrolných 

orgánov obchodných spoločností a iných právnických osôb s účasťou mesta vyhradené 

mestskému zastupiteľstvu. 

Materiál je v súlade so Štatútom mesta Žilina a právnymi predpismi Slovenskej republiky. 

Dosah materiálu na rozpočet mesta je neutrálny, pretože ide o personálnu zmenu v dozornej 

rade spoločnosti MsHKM Žilina, s.r.o. 

Po schválení materiálu mestským zastupiteľstvom a prijatí uznesenia dôjde k prijatiu 

rozhodnutia jediného spoločníka pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti o 

personálnej zmene v dozornej rade spoločnosti MsHKM Žilina, s.r.o. a následne k 

zabezpečeniu zápisu zmien v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina. 

 

Útvar hlavného kontrolóra vykonal počas uplynulých mesiacov v spoločnosti MsHKM Žilina, 

s. r. o., kontrolu nakladania s majetkom a hospodárenia s finančnými prostriedkami za rok 2019 

a kontrolu zverejňovania zmlúv za rok 2020. Cieľom vykonania kontroly bolo preveriť 

hospodárenie a nakladanie s finančnými prostriedkami v spoločnosti MsHKM, s. r. o. Žilina za 

rok 2019 a tiež zverejňovanie zmlúv na webovej stránke za roky 2019 a 2020. Kontrola 

identifikovala 11 závažných nedostatkov, ktoré poukazujú nielen na závažné manažérske 

zlyhania a pochybnosti v riadnom hospodárení organizácie mesta za bývalých konateľov, čo je 

však podstatné v tomto prípade, že niektoré z najzávažnejších zistení v riadení MsHKM Žilina, 

s. r. o, žiaľ, pretrvávali naďalej i pod vedením súčasného štatutára Milan Ladivera.  

1.  Kontrolóri na stupnici závažnosti problémov ako prvé poukázali na: (citujem zo správy) 

„skutočnosť, že člen dozornej rady MsHKM Žilina, s. r. o. (Róbert Kašša, poznámka 

predkladateľa)  vykonával funkciu ako štatutárny orgán inej právnickej osoby GEŠENC media 



 

 

& sport, s. r. o. s rovnakým predmetom podnikania a tiež vo vlastnom mene a na vlastný účet 

uzatvoril obchody, ktoré súviseli s podnikateľskou činnosťou MsHKM Žilina s. r. o. Uvedeným 

konaním došlo k porušeniu § 136 ods. 1 písm. a) a d) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný 

zákonník v znení neskorších predpisov, teda k porušeniu zákazu konkurencie. 

Práve opisovaný nedostatok, identifikovaný kontrolórmi z roku 2019, pretrvával naďalej i po 

menovaní konateľa MsHKM Žilina s. r. o Milana Ladivera až do súčasnosti. Róbert Kašša 

vykonával funkciu predsedu dozornej rady do chvíle, keď boli známe závery kontrol, v máji 

2021 sa vzdal funkcie. Milan Ladiver, napriek tomu, že bol o nezákonnom stave informovaný 

a bol naň upozornený listom 6. 11. 2020, opakovane 12. 11.2020 a v komunikácii i 13. 1.2021 

emailami predkladateľky tohto návrhu, sa ako štatutár v organizácii nevysporiadal s touto 

vážnou prekážkou v oblasti riadenia spoločnosti.  

Závažnosť tohto nedostatku spočíva v tom, že predseda dozornej rady, ktorý mal viesť a 

dohliadať na kontrolnú činnosť a hospodárenie organizácie, z jej činnosti sám profitoval a 

mal finančný užitok, a tak z podstaty veci nemohol riadne a nezávisle vykonávať funkciu 

predsedu dozornej rady, čím došlo k torpédovaniu riadnej a trasparetnej kontrolnej 

činnosti organizácie.  

Ide nielen o porušenia na úrovni štátnej legislatívy – pravidlá zákazu konkurencie podľa § 136 

Obchodného zákonníka. Ten hovorí, že členom dozornej rady sa zakazuje vo vlastnom mene a 

na vlastný účet uzavierať obchody, ktoré súvisia s podnikateľskou činnosťou spoločnosti. Ide 

o vážne porušenie  základných princípov korektnosti, transparentnosti a vyváženého riadenia 

mestskej organizácie, ktorá narába s verejnými zdrojmi.  

 

2.  Kontrolóri rovnako upozornili na to, že v roku 2019 došlo v MsHKM Žilina s. r. o k 

fakturácii mimoškolskej činnosti spoločnosťou GEŠENC media & sport, s. r. o. ako športového 

odborníka napriek tomu, že uvedená spoločnosť nebola športovou organizáciou a 

prostredníctvom svojho jediného konateľa – Mgr. Róberta Kaššu nemala oprávnenie na 

výkon tejto činnosti.  Aj keď ide o kontrolované zistenia a nedostatky opäť z čias bývalých 

konateľov MsHKM Žilina s. r. o.,  za vedenia Milana Ladivera bola s firmou GEŠENC media 

& sport, s. r. o. uzatvorená nová zmluva o mimoškolskej činnosti v kategórii  Kadeti. Túto 

ďalšiu zmluvu s GEŠENC media & sport, s. r. o. podpísal Milan Ladiver 1.6.2020 na dobu 

trvania jedného mesiaca. Spoločnosť GEŠENC media & sport, s. r. o spolu s jej jediným 

konateľom Róbertom Kaššom prestala mimoškolskú činnosť MsHKM Žilina s. r. o fakturovať 

v októbri 2020, odvtedy pokračuje vo fakturácii s predmetom činnosti mediálne a marketingové 

služby. Súčasný konateľ MsHKM bol upozornený na nezákonný stav v súvislosti so zmluvami 

a fakturáciou spoločnosti GEŠENC media & sport, s. r. o., ktorá fakturáciou trénerských služieb 

porušila zákon č. 335/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 354/2016 Z. z. a ktorým sa menia a 

dopĺňajú niektoré zákony, a teda spoločnosť fakturovala nezákonným spôsobom. Ani v tejto 

skutočnosti súčasný konateľ spoločnosti neprejavil záujem o riešenie a nápravu tohto 

nezákonného stavu.  

Ani zmena zmluvy a fakturácia mediálnych služieb GEŠENC media & sport, s. r. o., ktoré má 

spoločnosť zaregistrované v živnostenskom oprávnení, nie je v poriadku. Na základe 

zverejnených faktúr za rok 2020 má uvedená spoločnosť a MsHKM totožné činnosti 



 

 

v predmete podnikania. Je tam aj vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti a tiež 

reklamné a marketingové služby. Kontrolóri uvádzajú, že spoločnosť GEŠENC media & sport, 

s. r. o. má v predmete podnikania 13 činností, z ktorých 10 je rovnakých, ako má v predmete 

podnikania MsHKM Žilina, s. r. o., 1 činnosť je obdobná a 2 činnosti iné (počítačové služby a 

prieskum trhu a verejnej mienky). Činnosti rovnaké: vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej 

činnosti, organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí, prevádzkovanie športových 

zariadení, reklamné a marketingové služby, služby súvisiace s produkciou filmov a 

videozáznamov, sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb, vydavateľská 

činnosť, administratívne služby, reklamné a marketingové služby, kúpa tovaru na účely jeho 

predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti 

(veľkoobchod). Obdobná činnosť: MsHKM Žilina, s. r. o. prevádzkovanie zariadení slúžiacich 

na regeneráciu a rekondíciu, spoločnosť Gešenc media & sport s. r. o. – prevádzkovanie 

kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení. 

Člen dozornej rady Mgr. Róbert Kašša ako štatutárny orgán inej právnickej osoby – Gešenc 

media & sport s. r. o. vykonával rovnakú činnosť, ako má v predmete podnikania MsHKM 

Žilina, s. r. o., čím došlo k už spomínanému porušeniu § 136 ods. 1 písm. d) Obchodného 

zákonníka a porušeniu § 136 ods. 1 písm. a) z dôvodu, že vo vlastnom mene a na vlastný účet 

uzatvoril obchody, ktoré súviseli s podnikateľskou činnosťou MsHKM Žilina, s. r. o. 

Uvedeným konaním bol porušený zákaz konkurencie. 

 

3. K ďalším zisteniam kontrolórov patrí fakt, že súčasný konateľ spoločnosti MsHKM 

Žilina, s. r. o. Mgr. Milan Ladiver porušil zákon o konkurencii, keďže je jediným 

konateľom spoločnosti ELPOSE, s. r. o., ktorá má vo svojom predmete činnosti rovnaké 

činnosti ako MsHKM Žilina, s. r. o. V zmysle § 136 ods. 1 písm. d) zákona č. 513/1991 Zb. 

Obchodného  zákonníka konateľ spoločnosti nesmie vykonávať činnosť ako štatutárny orgán 

inej právnickej osoby s podobným predmetom podnikania. 

 

4.  Výsledky kontrol poukázali i na nefunkčnosť Dozornej rady MsHKM Žilina. V čase 

kontroly ju tvorili traja členovia v zložení: Mgr. Róbert Kašša, Peter Kráľ a Jozef Valášek. V 

zmysle § 138 ods. 1 Obchodného zákonníka dozorná rada dohliada na činnosť konateľov, 

nahliada do obchodných a účtovných kníh a iných dokladov a kontroluje tam obsiahnuté údaje, 

preskúmava účtovné závierky, návrh na rozdelenie zisku alebo úhradu strát a predkladá svoje 

vyjadrenie valnému zhromaždeniu, podáva správy valnému zhromaždeniu v lehote určenej 

spoločenskou zmluvou, inak raz ročne. Členovia dozornej rady teda vykonávajú kontrolnú 

funkciu v záujme spoločnosti a jej spoločníkov. Kontrolórom boli predložené na kontrolu 

zápisnice z dozornej rady zo dňa 12.7.2019 a 15.7.2019 a nepodpísané zápisnice z dozornej 

rady zo dňa 13.8.2019 a 9.9.2019, ktorých obsahom však neboli podľa nálezu povinnosti 

dozornej rady v zmysle § 138 ods. 1 Obchodného zákonníka. Ďalšiu dokumentáciu, ktorá by 

preukazovala  povinnosti dozornej rady v zmysle citovaného Obchodného zákonníka, sa 

kontrolórom získať nepodarilo, čo vyvoláva podľa záverov kontroly (citujem): „pochybnosť o 

vykonávaní kontrolnej funkcie dozornej rady.“ Róbert Kašša sa predsedu dozornej rady, 

ako spomíname vyššie, vzdal v približnom čase zverejnenia záverov kontroly. Dozorná rada 

ako taká nesie zodpovednosť za množstvo zistených zákonných porušení  v súvislosti s 



 

 

činnosťou MsHKM, s.r.o. za rok 2019. Práve ona mala byť dozorujúcim a kontrolným 

orgánom, ktorý mal preveriť, či je činnosť MsHKM, s.r.o. v poriadku.  

 

5.  Kontrolóri vo svojej správe okrem iného spomínajú aj skutočnosť, že inventarizácia 

majetku bola v organizácii vykonaná len formálne, doložená výstupmi z počítača. Skutočný 

stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov nebol zistený inventúrou fyzickou, 

dokladovou alebo kombináciou fyzickej a dokladovej inventúry a stav majetku, záväzkov, 

rozdielu majetku a záväzkov v inventúrnych súpisoch nebol porovnaný so stavom majetku, 

záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v účtovníctve. Výsledky porovnania neboli uvedené 

v inventarizačnom zápise, ktorým sa preukazuje vecná správnosť účtovníctva, ktoré bolo na 

základe uvedených nedostatkov nepreukázateľné. Dátum začatia inventarizácie k 31.12.2019 

bol na všetkých účtovných záznamoch uvedený dňa 4.5.2020 a termín ukončenia 11.7.2020, 

pričom žiaden z účtovných záznamov nebol podpísaný úradujúcim konateľom spoločnosti. 

Ide už o obdobie, kedy bol konateľom Milan Ladiver. Kontrolóri požiadali MsHKM Žilina, s. 

r. o. o vyjadrenie, či inventarizácia bola skutočne vykonaná. Odpoveď znela, že v danom čase 

sa neuskutočnila. Podľa § 8 ods. 4 zákona o účtovníctve: „Účtovníctvo účtovnej jednotky je 

preukázateľné, ak všetky účtovné záznamy sú preukázateľné a účtovná jednotka vykonala 

inventarizáciu“. Z pohľadu základného chodu a hospodárenia organizácie je nepredstaviteľné, 

aby konateľ, keď nastúpi do funkcie, vykonával svoju činnosť bez toho, aby mal k dispozícii 

základný prehľad  majetku organizácie. Ak takýto neexistoval, bolo jeho povinnosťou v čo 

najkratšom čase inventarizáciu urobiť.  

 

Tým, že štatutár  MsHKM Žilina s. r. o. Milan Ladiver vedome ignoroval zákonné 

pochybenia na čele mestskej organizácie v rámci kontrolných orgánov, neinicioval 

nápravu, nezabránil konfliktu záujmov predsedu dozornej rady, čím nezabezpečil 

nezávislú kontrolu efektivity čerpania verených zdrojov, i vo svojom prípade ako 

štatutár organizácie konal v rozpore s ustanovením o konkurencii, stratil a stráca podľa 

nášho názoru dôveryhodnosť viesť verejnú inštitúciu, ktorá spravuje a narába s 

verejnými zdrojmi a zodpovedá sa občanom. Garancia udržania étosu a statusu čistej 

verejnej organizácie hodnej (dlhoočakávanej) dôvery verejnosti si vyžaduje vysokú 

náročnosť na osobnú výbavu riadiaceho pracovníka, a to nielen v manažovaní a v 

odbornej činnosti – v tomto prípade v oblasti športu, predpokladá bazálne dodržiavanie 

pravidiel a zákonov. Sú absolútnym predpokladom úspešného riadenia mestskej 

organizácie, pri ktorej sa počíta s  prejavmi transparentnosti, čírosti, udržania morálno- 

etických pravidiel bez pochybností a verejne pertraktovaných konfliktov záujmov. 

Riadenie verejnej organizácie sa má konečne stať pôdou pre dobrý príklad spravovania 

vecí verejných a nie zdrojom nedôvery, verejného pobúrenia a neustálych otáznikov. 

I dozorná rada, ktorá si neplní riadne povinnosti vyplývajúce zo zákona, nenapĺňala svoju 

základnú kontrolnú funkciu, čím nechránila záujmy verejnej inštitúcie narábajúcej s 

verejnými financiami, stráca podľa nás  morálne a kompetenčné právo ďalej pokračovať 

vo fungovaní a je tu preukázateľný dôvod na jej odvolanie. 


