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NÁVRH NA UZNESENIE  

 

Uznesenie č._   /2021 

Komisia finančná a majetková schvaľuje a zároveň žiada konateľa spoločnosti MsHKM, s.r.o. 

Milana Ladivera , aby: 

 

I. 

 v lehote najneskôr do 2 týždňov od prijatia tohto uznesenia predložil podrobné vyúčtovanie 

a kópie všetkých účtovných dokladov týkajúcich sa letného sústredenia hráčov MsHKM, 

s.r.o.  7. a 8. ročníka, ktoré sa konalo v termíne od 21.6 – 26.6.2021 v rezorte Altis Orava 

hlavnej kontrolórke mesta Žilina (UHK) na útvar hlavného kontrolóra, kde budú 

k nahliadnutiu poslancom a členom finančnej komisie.  

 

DÔVODOVÁ SPRÁVA 

Žiaci - hráči MsHKM, s.r.o. 7. a 8. ročníka sa v termíne od 21. do 26. 6.2021 zúčastnili letného 

(hokejového) sústredenia  v rezorte Altis Orava. Na sústredenie prispeli rodičia každého 

dieťaťa sumou 120, -  Eur bez toho, aby za odovzdaný príspevok dostali riadny účtovný doklad 

– príjmový pokladničný lístok.  Sústredenia sa zúčastnilo 42 detí. Dohromady sa vyzbieralo od 

rodičov  5040,- Eur.  Tým, že predstavitelia MsHKM, s.r.o. nevystavili rodičom za uhradený 

poplatok žiaden účtovný doklad,  predstavitelia  MsHKM, s.r.o. nepostupovali s najväčšou 

pravdepodobnosťou  v súlade so zákon o účtovníctve a zákonom o dani z príjmu, čim vzniká 

pochybnosť nielen o korektnej a prehľadnej evidencii zdrojov mestského klubu, ale i 

o správnom využití verejných zdrojov a peňazí rodičov. Aby sme vyvrátili akékoľvek 

pochybnosti v tejto súvislosti, je potrebná podrobná kontrola príjmov a výdavkov a účtovnej 

evidencie, ktorá je súčasťou a zákonnou právomocou poslancov i ostatnej verejnosti a jedno 

z poslaní finančnej komisie, ako poradného orgánu mestského zastupiteľstva.  

 

Materiál nemá vplyv na rozpočet mesta Žilina 


