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Komisia športu pri Mestskom zastupiteľstve Sládkovičovo
__________________________________________________________

ZÁPISNICA

zo zasadnutia Komisie športu pri Mestskom zastupiteľstve Sládkovičovo
V súlade s § 15 zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien
a doplnkov predseda Komisie športu pri Mestskom zastupiteľstve Sládkovičovo (ďalej len
„komisia“) zvolal 1. zasadnutie, ktoré sa uskutočnilo:
Dátum konania: 29. 10. 2019 (štvrtok) o 17,00 hod.
Miesto konania: zasadačka Mestského úradu Sládkovičovo č. dv. 13
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny
Program zasadnutia dozornej rady:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie
Plán činnosti komisie na rok 2020
Dotácie pre športovú činnosť na rok 2020
Športové aktivity v roku 2020
Rôzne
Záver

K bodu 1)
Zasadnutie komisie otvoril a viedol Koloman Hrdlica, predseda komisie a oboznámil
prítomných s programom zasadnutia. Komisia bola schopná uznášať sa o všetkých bodoch
programu. Konštatoval, že sú prítomní zástupcovia športových klubov a organizácií okrem
zástupcov organizácie DO Fenix, Leteckého a Fitnes klubu. Ďalej uviedol, že programom
zasadnutia komisie je prerokovať a predložiť návrh na rozdelenie dotácií pre športové kluby
mestskému zastupiteľstvu. V rozpočte mesta je vyčlenených 25 000 €.
K bodu 2)
Prítomní členovia komisie - zástupcovia športových klubov a organizácií, žiadatelia o dotáciu
informovali o činnosti, dosahovaných výsledkoch, o práci s mládežou, použití dotácií
v predchádzajúcom roku a predloženom projekte na rok 2020

.

Stolnotenisový oddiel Slavoj Sládkovičovo – Bohuslav Németh:
p. Hrdlica - otázka ohľadom nového občianskeho združenia a štatutára
p. Németh - je to rozbehnuté a dúfa, že do mesiaca by to malo byť dotiahnuté
PhDr. Pethőová - podmienka je dodať povinné údaje podľa zákona č. 346/2018 o registri
mimovládnych neziskových organizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov
p. Hrdlica - konštatoval, že bude treba dodať spomínané údaje na finančný oddelenie, alebo
na podateľňu MsÚ
p. Sudová - otázka, že či mesto nevie overiť tieto údaje z registra
PhDr. Pethőová - mesto nemá prístup do takejto databázy. Odporúča čím skôr dotiahnuť
registráciu občianskeho združenia, aby na najbližšom zastupiteľstve mohli poslanci rokovať
o ich žiadosti
p. Hrdlica - stolnotenisový oddiel na rok 2019 žiadalo 4500 € na nasledujúci rok 4700 €.
Ďalej vytkol, že v žiadosti o dotáciu treba rozpísať, že z celkovej žiadosti o dotáciu sa koľko
minie na režijné náklady
PhDr. Pethőová - oznamuje, že ak žiadosť neobsahuje všetky náležitosti podľa platnej VZN
mesta, tak mesto by malo vyzvať daný subjekt na doplnenie svojej žiadosti. Naďalej
poznamenáva, že dotácia z mesta nemôže byť plná suma na fungovanie klubu a je nutné, aby
bolo aj iné spolufinancovanie
p. Hrdlica - dotaz na detské mužstvo
p. Németh - Detské mužstvo má nového trénera, čo je aj dôvod žiadosti o vyššiu dotáciu
o 200 €, ktoré sa týka vybavenia, ako nové sitá, loptičky a podobne. Otázka o možnosti
zakúpenia stolnotenisového robota.
p. Sudová - VÚC Trnava vypisuje výzvu každý rok na projekty na podporu športu a takýchto
vybavení. Bolo by dobré skúsiť získať peniaze práve odtiaľ, sama pomôže pri výzve
p. primátor - otázka ohľadne ceny
p. Németh - 500 - 1.000 €
p. primátor - v tejto sume sa dá zmestiť do projektu VÚC a treba podať projekt budúci rok
p. Németh - ohľadne zatemnenia okien na telocvični. Niektoré okná dokázali zatemniť
svojpomocne, ale na veľké okná treba dať žalúzie
p. primátor - vysvetľuje aktuálny stav ohľadne žalúzií. Oslovilo sa 5-6 firiem, z ktorých sa
vrátila, len jedna ponuka, aj to na hliníkové žalúzie a nie plastové, čo by stáli o 1/3 menej.
Oprava aktuálnych žalúzií nie je dobré riešenie, keďže sú skúsenosti, že po oprave sa behom
mesiaca poškodzujú opäť. Najväčší problém je, že telocvikár by mal byť v telocvični prvý
a odchádzať ako posledný, čím by sa predišlo poškodzovaniu, načo bola škola aj vyzvaná
p. Németh - tiež oslovila riaditeľku školy ohľadne tejto situácie, načo dala vyvesiť oznamy
p. primátor - to nie je riešenie, a preto aby sa predišlo týmto situáciám, tak pri oslovovaní
firiem sa rátalo s alternatívou vonkajších roliet, avšak opäť konštatuje nezáujem firiem
p. Hrdlica - skúsime to nejako poriešiť
Futbalový klub FK Slavoj Sládkovičovo - Ing. Viliam Brunner, prezident FK
Ing. Brunner - na verejnom zastupiteľstve oznámil, že by rád ukončil svoje pôsobenie, ako
štatutár FK Slavoj Sládkovičovo, avšak nie je to také jednoduché a cez zimnú prestávku to nie
je možné, jedine odhlásiť klub zo súťaží. Prepis občianskeho združenia je možné na konci
sezóny. Nie je ochotný už naďalej pokračovať a je na to pól roka, aby sa našlo nejaké riešenie
na ďalšie fungovanie, treba uvažovať, že či mesto chce, alebo nechce, aby sa pokračovalo po
konci sezóny.
p. Hrdlica - je to definitívne?

Ing. Brunner - štatutárom je od roku 1996 a keď sa vrátil, tak bolo manko 10.000 , teraz sa
situácia stabilizovala, je lepšie, ale už nechce pokračovať. Starostovia v okolitých dedinách sa
predbiehajú, že kto natlačí do futbalu viac peňazí, čiže v konečnom dôsledku sa bavíme
o veľmi vysokej sume. Čo sa týka zázemia, všetko je pripravené, tj. lopty, dresy, budova,
všetko je mestské, treba nájsť len vedúcich nových, ktorí sú ochotní to prevziať.
p. primátor - vo futbale bol Galamboš, Kurinec, po ktorých to prevzal on sám, a robil futbal
7 rokov a nechce to už ani vidieť. Touto cestou by chcel vyzvať aktivistov, aby prevzali tento
klub tak, ako o tom rozprávali.
Ing. Brunner - vybavuje všetko, lekárov, MR a stále je nejaký problém pleseň na trávniku,
kosačka, čerpadlo atď. Treba brať aj to do úvahy, že hospodár tiež starne, je z toho unavený
a nevládze už toľko. Jedného dňa skončí aj on a ťažko sa bude zháňať niekto aspoň jemu
podobný. Ďalšie organizačné veci ktoré sú potrebné kameraman, usporiadatelia, predavač
lístkov a systém je tak nastavený, že minule FK dostalo pokutu vo výške 500 € len zato, že sa
záznam vypol o 4 sekundy skôr. Ďalej sú tu faktúry, poplatky pre rozhodcov, členské, rôzne
ďalšie poplatky, treba sledovať systémové záležitosti, ktoré sa nedajú zvládať a preto mu
pomáhajú synovia, ktorí majú tiež rodiny a stojí to veľmi veľa času a peňazí.
p. Dömötör - on už tiež takéto situácie prekonal, čo sa týka športu a zdôrazňuje, že to táto
komisia nevyrieši, nato sú iní kompetentní ľudia
p. primátor - 16 000€ stačí na cestovanie a hráčov, v súčasnosti je potreba 2000 - 2500 €
mesačne. Ja to nechcem ani vidieť, lebo veľa peňazí do toho treba dať, robil som to 7 rokov,
dával do toho peniaze a hľadal som sponzorov a nikto nechcel. Všade platia viac na okolí.
Ing. Brunner - otázka je, že čo bude po pól roku. Za túto dobu treba vyformovať ďalší
postup, ako to bude pokračovať. Treba rátať s tým, že už len nato, aby sa zápas mohol začať
treba veľa personálu, ako kameraman, predavač lístkov, usporiadatelia a podobne. Skrátka
treba nájsť nejaké riešenie, alebo bude futbal rozpustený.
p. Sudová - cení si prácu p. Brunnera, ktorú doteraz odviedol a zároveň dotaz, že čo môžeme
urobiť aby to fungovalo? Treba vypracovať nejaký časový plán, podľa ktorého treba
postupovať
Ing. Brunner - dáva návrh, aby bola iniciatíva z vedenia mesta, ktorí by hľadali niekoho,
ktorý by mohol od leta pokračovať vo vedení futbalu. Najlepšie by bolo, keby sa našiel niekto
taký, ktorý by už došiel v januári, aby mal prehľad o tom ako to všetko funguje a odskúšal by
si to pól roka
p. Hrdlica - a keby sa stal Slavoj mestským klubo, tak by boli na to peniaze?
Ing. Krommer - o tom rozhoduje zastupiteľstvo
p. Sudová - celé je to o ľuďoch nie o meste. Najväčší problém je nájsť človeka, ktorý by bol
ochotný prebrať vedenie a venovať tomu čas a práve toto treba riešiť
p. Hrdlica - otázka na p. kontrolórku, či sa dá čerpať dotáciu postupne, alebo iba v celku?
PhDr. Pethőová - vždy sa čerpá postupne a nie v celku
p. Sudová - otázka či existuje nejaká štátna podpora?
Ing. Brunner - to je max 1000 €
p. Hrdlica - navrhuje, že si k tomu rýchlo bude treba sadnúť
DO Fénix Sládkovičovo a Telovýchovná jednota Junior Sládkovičovo
p. Hrdlica - žiadajú 500 a 500 € na akciu pre deti a ďalšie fungovanie. Absolvujú výlety,
ktoré si vlastne sami platia, osobne sa bol pozrieť a bolo tam veľa detí
p. Dömötör - presne 88 detí tam bolo
p. Hrdlica - tento rok žiadajú na lyžovačku nie na splav, p. primátor chcel aby bol odovzdaný
zoznam, že koľko detí bolo na akcii. Treba osloviť žiadateľa, aby túto informáciu dodal

PhDr. Pethőová - táto povinnosť existovala aj doteraz, že kto bol a aké deti, bude to opravné
aj vo VZN, tieto žiadosti a náležitosti okolo toho. Fénix má v Bratislave sídlo, preto nemôžu
dostať dotáciu, jedine vtedy to je oprávnené ak preukázateľne vykonávajú činnosť
v Sládkovičove. Treba dodatočne ešte doložiť, že aké akcie robili v Sládkovičove za tento
rok.
Fitnes klub Sládkovičovo
p. Hrdlica - žiadajú 500 € na energie, ostatné si dokážu svojou činnosťou vykryť aj sami
p. Sudová - ak dobre vie, tak dosiahli aj nejaké výsledky
p. Hrdlica - potvrdzuje túto skutočnosť
OZ Templars Slovakia
p. Hrdlica - žiadajú 1000 € na letecké dni, avšak oni nemôžu žiadať, keďže majú sídlo
v Galante
PhDr. Pethőová - žiadosť musí doručiť Aviation, ako doteraz každý rok a musia žiadať oni,
keďže oni majú sídlo v Sládkovičove
p. Sudová - treba dať na vedomie p. Salayovi, že nech odovzdá žiadosť a potom, to je na nás,
či to ešte budeme súhlasiť
p. Hrdlica - konštatuje, že žiadosť sa zamieta a treba rýchlo nahradiť túto žiadosť
Kolkársky klub Slavoj Sládkovičovo - Miroslav Halaši
p. Hrdlica - minulý rok pýtali 2500 €, teraz 3500 €, ale to je len na prenájom?
p. Halaši - tieto peniaze stačia na prenájom haly a na cestovné náklady by to stačilo tiež, ak
by dostali danú sumu
PhDr. Pethőová - čo sa týka cestovného, tak to bude upravené vo VZN, keďže nie je to tam
presne napísané, že ako treba rátať cestovné, čiže niekto to robí podľa zákona a niekto podľa
iných predpisov, preto je nutné toto deklarovať presne.
p. Németh - toto VZN bude od nového roka?
PhDr. Pethőová - od 1.1.2020 bude platnosť, už nie je služobná cesta, ale príspevok na cestu.

p. Hrdlica - dokopy by to bolo 26.750 €
Ing. Krommer - návrh bol 25.000 €, tak toto bude nový návrh a pôjde to takto na
zastupiteľstvo

Uznesenie č. 2/KŠ-2019
A. Berie na vedomie
1) Informáciu o žiadostiach o poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta.
2) Plán športových aktivít v mesta Sládkovičovo na rok 2020.
B. Schvaľuje
1) Program zasadnutia bez pripomienok.

2) Návrh komisie na rozdelenie dotácií pre športové kluby a organizácie v meste
Sládkovičovo na rok 2020.
C. Odporúča
1) Mestskému zastupiteľstvu schváliť dotácie pre jednotlivé športové kluby
a organizácie tak ako je uvedené v návrhu komisie.
2) Schváliť návrh štatútu a rokovacieho poriadku komisií MZ v Sládkovičove.
Hlasovanie:

ZA: 7

ZDRŽAL/I SA: 0

PROTI: 0

NEHLASOVAL/I: 0

K bodu 3)
Záverom, keďže žiadny z členov komisie nepredložil ďalšie návrhy a pripomienky,
predseda komisie poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.
V Sládkovičove dňa 06. 11. 2019

Predseda komisie:
Koloman Hrdlica

Zapisovateľ:
Mgr. Norbert Mészáros

Zoznam žiadostí poskytnutie dotácie 2020

Por.
Názov žiadateľa
číslo
1

Stolnotenisový oddiel, Slavoj
Sládkovičovo

Dátum podanej žiadosti

Účel použitia projektu

Požadovaná
dotácia na
rok 2020

Návrh
komisie

Poskyt.do
Schválená
t.
rok
dotácia MZ
2019

17.09.2019

Činnosť oddielu

4 700,00 €

4 700,00 € 4 500,00 €

16 000,00 €

16 000,00 14 000,00
€
€

2

FK Slavoj Sládkovičovo

20.09.2019

Rozvoj mládežníckej
základne a
vyhľadávanie
športových talentov

3

DO Fénix Sládkovičovo

30.09.2019

Ubytovanie a doprava
účastníkov

500,00 €

500,00 €

500,00 €

4

Telovýchovná jednota Junior
Sládkovičovo

30.09.2019

Doprava účastníkov,
prenájom výstroja

500,00 €

500,00 €

500,00 €

5

Fitnes klub Sládkovičovo

30.09.2019

Náklady na energiu

500,00 €

500,00 €

500,00 €

1 000,00 €

1 000,00 € 1 000,00 €

3 500,00 €

3 500,00 € 2 500,00 €

6

OZ Templars Slovakia

30.09.2019

Zakúpenie spotr. mat.,
zapl.poplatkov
súvisiacich s
podujatím, zakúpenie
občerstvenia pre
účastníkov podujatia

7

KK Slavoj Sládkovičovo

18.10.2019

Pokrytie nákladov na
činnosť klubu

