Zápisnica
zo zasadnutia Komisie pre šport a mládež pri MsZ
v Trenčianskych Tepliciach – 20.02.2019
Prítomní:
Mgr. Miloš Lutka – predseda komisie
Mgr. Martin Brezovák
Ing. Maroš Greguš
Bc. Nikola Kontrová
Martin Fiala
Daniel Ježík
Tomáš Krivda
Mgr. Lukáš Kuzl
Mária Martinková
Milan Stuhl
Mgr. Z. Bunčáková – MsÚ (garant komisie)
Hostia:
Mgr. Zuzana Frajková Ďurmeková - primátorka
JUDr. Eva Kvocerová - prednostka
JUDr. Ivan Eckmann - právnik mesta
Program :
1. Otvorenie zasadnutia a predstavenie členov komisie.
2. Prerokovanie finančných požiadaviek na činnosť občianskych združení:
➢ MŠK Slovan Trenčianske Teplice o. z. (Pokrytie časti nákladov spojených
s činnosťou MŠK Slovan Trenčianske Teplice, o. z. a na pokrytie nákladov
spojených s užívaním priestorov športového areálu na sídlisku SNP).
➢ Revel sport club o. z. (Športová akadémia).
3. Rôzne.
Bod 1:
Predseda komisie privítal na zasadnutí komisie členov, hostí aj verejnosť a oboznámil ich
s programom zasadnutia. Členovia komisie nemali k programu žiadne pripomienky.
Bod 2:
Predseda komisie:
• po privítaní uviedol, že pred touto oficiálnou komisiou bolo neformálne zasadnutie členov
komisie, na ktoré prišli všetci členovia okrem T. Krivdu a zúčastnení sa zhodli v tom, že
plne podporia zachovanie futbalu v Trenčianskych Tepliciach,
• upozornil na to, že komisia nemá zatiaľ príslušnosť na prerokovanie žiadostí o dotáciu, ale
ako komisia pre šport má právo vyjadrovať sa k požiadavkám športových organizácií,
• oboznámil všetkých prítomných s finančnými požiadavkami dvoch občianskych združení,
a to MŠK Slovan Trenčianske Teplice a Revel sport club, ktoré pôsobia na území mesta
Trenčianske Teplice a venujú sa športovej činnosti prevažne detí a mládeže,
• pozvánka na zasadnutie komisie bola riadne zverejnená a zaslaná aj na mailové adresy
združení, ktorých sa týka bod 2 programu,
• nie je pravdivá informácia o 98 ročnej existencii MŠK Slovan v Trenčianskych
Tepliciach, o. z. MŠK funguje iba od roku 2009 a 98 rokov fungoval v Trenčianskych
Tepliciach futbal,

•
•
•
•
•
•

zdôraznil, že je potrebné zabezpečiť transparentné financovanie športu, aby si to vedel
skontrolovať aj bežný občan,
navrhol prepracovanie VZN o dotáciách, aby bolo možné uchádzať sa o dotácie nie len 1x
ročne ale aj 2 x ročne
vyjadril poľutovanie nad tým, že neprišiel nikto z MŠK napriek tomu, že boli vyzvaní na
doplnenie žiadosti, že komisia nemá zmluvu medzi MŠK a nájomcom, takže nepozná
ceny prenájmu ihriska, ani ďalšie informácie potrebné pre prácu komisie,
nepozná dôvody na odpustenie nájmu BianKe,
finančná komisia by sa mala zaoberať zmluvou o nájme medzi mestom a spoločnosťou
BianKa – ide o nájom vo výške cca 17 000 Eur,
dal hlasovať, že komisia sa bude na zasadnutí zaoberať grantom pre občianske združenie
na dokončenie sezóny do júna (prítomní členovia komisie s výnimkou jedného hlasovali
ZA).

V diskusii k uvedenému bodu programu odzneli otázky, návrhy aj pripomienky členov
komisie, hostí aj verejnosti.
Garant komisie:
• upozornil na to, že ešte nie je uznesenie, ktorým by Komisia pre šport a mládež bola
príslušnou komisiou na rokovanie žiadostí o dotáciu,
• uviedol, že MŠK poslal pozvánku na zasadnutie komisie na tri mailové adresy, ale
neprišla žiadna odpoveď.
Primátorka:
• uviedla, že p. Bunčáková sa snažila s MŠK komunikovať, ale žiadna reakcia zo strany
MŠK neprišla,
• navrhuje, aby mesto vyzvalo MŠK na oficiálne rokovanie, aby MŠK vyslalo akéhokoľvek
svojho zástupcu, aby na rokovanie boli prizvaní okrem zástupcov mesta aj členovia
športovej komisie a finančnej komisie.
Predseda:
• uviedol, že do komisie pre šport a mládež chcel ako člena aj podpredsedu MŠK J.
Ružičku, avšak nakoľko ten pracuje v Bratislave a v súčasnej dobe venuje málo času
športu v Trenčianskych Tepliciach, považoval pozvanie za člena komisie bezúčelné.
P. Lupták:
• uviedol, že prišli ako členovia z finančnej komisie, že predseda finančnej komisie R.
Krištof pozval na zasadnutie komisie p. Ružičku (podpredsedu MŠK), ale ten sa
ospravedlnil a preto si mysleli, že príde niekto z MŠK aspoň na komisiu pre šport, lebo je
nezodpovedaných množstvo otázok ohľadom MŠK.
Primátorka:
• uviedla, že nie je korektné, keď niekto žiada peniaze a nie je schopný prísť na komisiu
a diskutovať.
L. Kuzl:
• vysvetlil činnosť o. z. Revel sport club,
• požiadal o finančné prostriedky na florbal (ktorý má registrovaný) aj na futbal, pretože 80
% detí v meste hrá futbal,
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•
•
•

futbal doteraz trénoval v rámci MŠK Slovan, čakal, že sa niekto z MŠK ozve, čo sa týka
detí, lebo aj rodičia majú záujem o tréningy detí, preto zahrnul do žiadosti aj tréningové
jednotky futbalu,
poplatky doteraz hradil z vlastných zdrojov,
myslí si, že ak skončí MŠK, tak to neznamená koniec futbalu v meste, stále je možnosť
založenia futbalových oddielov aj v budúcnosti.

L. Vepy:
• predstavil združenie Slovenskú asociáciu Bandy a ponúkol pomoc pri trénovaní
futbalových mužstiev,
• asociácia má skúsených trénerov a vie zastrešiť futbal pod asociáciu.
T. Krivda:
• uviedol, že športová komisia mala zasadať už pred dvoma mesiacmi – v decembri, že od
14. januára mali trénovať muži, ale nemali kde,
• za hlavný problém nečinnosti MŠK považuje to, že mesto tento rok ešte neposkytlo
finančné prostriedky na činnosť MŠK,
• uviedol, že z klubu už odišlo 9 hráčov,
• ako dôvod odchodu hráčov z oddielov MŠK v roku 2019 uviedol nečinnosť komisie
v mesiaci január,
• uviedol, že mužstvá nemajú kde trénovať, že mesto sa nedohodlo s prenajímateľom, ktorý
im zakázal trénovať.
Primátorka:
• zareagovala na T. Krivdu a požiadala ho, aby vysvetlil, čo znamená, že mesto sa
nedohodlo s prenajímateľom, aby vysvetlil, čo má mesto spoločné s tým, že im niekto
nedovolil trénovať,
• uviedla, že dňa 15. januára obdržalo mesto list od BianKy, v ktorom mesto žiada
o odpustenie nájmu v plnej výške, to znamená, že chcú užívať mestský majetok, ale
nechcú nič platiť, a že budú mesto v blízkej dobe kontaktovať s cieľom
zorganizovania spoločného stretnutia. Dodnes však mesto neoslovili. Skonštatovala,
že toto sú tie dezinformácie, ktoré sa šíria po Tepliciach,
• mesto vyzvalo listom MŠK Slovan, v ktorom žiadalo doplnenie podkladov k žiadosti
o dotáciu, ale zatiaľ neprišla žiadna odpoveď,
• zmluva o prenájme areálu je stále v platnosti a nie je možné podmieňovať činnosť
klubu riešeniu prenájmu.
Predseda komisie:
• uviedol, že v zmluve medzi mestom a BianKou je ustanovenie, zároveň o uzatvorení
zmluvy medzi MŠK a BianKou, takže MŠK má dohodnuté podmienky s BianKou,
• podotkol, že je zaujímavé, ako skončil primátor, tak odrazu nechcú platiť nájomné,
• uviedol, že zistil, že MŠK sú z roku 2018 neplatiči na SFZ, pričom peniaze z mesta
v danom období im boli prevedené na účet,
• podotkol, že aj túto záležitosť chcel prejednať so zástupcami MŠK, keby sa bol niekto
od nich dostavil na zasadnutie komisie,
• uviedol, že v roku 2016 bolo z mesta do MŠK zaslaných 39 100,- Eur, v roku 2017 to
bolo 40 100,- Eur a v roku 2018 46 597,- Eur,
• zdôraznil, že čo sa týka roka 2018, tak 11.10.2018 bolo poukázaných z mesta na účet
MŠK 2000,- Eur, 28.11.2018 to bolo 17 950,- Eur a 7.12.2018 to bolo 7 147,- Eur,
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• poukázal na to, aby si zúčastnení na komisii športu všimli dátumy odchodu peňazí
z mesta,
• teda peniaze do MŠK odišli, ale nevyplatili sa faktúry a toto je chyba MŠK,
• uviedol: „Je dôležité, že peniaze tam išli a nevyplatili sa faktúry“.
• ďalej uviedol, že keby MŠK záležalo na klube, tak vyplatia dlžné zberné faktúry a išlo
by sa ďalej, avšak oni ani neprídu na športovú komisiu.
JUDr. I. Eckmann:
• sa vyjadril, že v zmluve o prenájme medzi mestom a spoločnosťou BianKa plus s.r.o. je
časť, tkajúca sa podmienok medzi MŠK a BianKou všeobecná
Prednostka:
• sa vyjadrila, že doposiaľ bolo MŠK financované v rozpore so zákonom o rozpočtových
pravidlách, keď boli priamo v rozpočte vyhradené finančné prostriedky napriek tomu, že
mesto nie je zakladateľom občianskeho združenia MŠK, že dokonca z názvu „mestský“ sa
môžu ľudia mylne domnievať, že sa jedná o mestský športový klub,
• MŠK malo byť financované rovnako, ako mnohé ďalšie občianske združenia, a to podľa
všeobecne záväzného nariadenia a teda aj rovnako dôsledne kontrolované zúčtovanie
dotácie hlavným kontrolórom,
• uviedla, že mesto financovalo v rokov 2016 – 2018 na základe dohody o vykonaní práce,
údržbu športového areálu na sídlisku SNP sumou cca 10 499 Eur, to znamená, že mesto
financovalo údržbu objektu, kde nájomcom je spoločnosť BianKa, ktorá ako uviedol p.
Krivda, im nedovoľuje trénovať.
Predseda komisie:
• MŠK žiada o dotáciu, ale komisia nepozná zmluvu medzi BianKou a MŠK, za akých
podmienok si MŠK prenajíma priestory,
• poukázal na to, že muži zatiaľ nemôžu hrať, kým nemajú vyplatenú dlžobu, resp.
v prípade, že nastúpia, tak sú tam sankcie – odpočítanie bodov,
• skonštatoval, že namiesto komunikácie MŠK na sociálnych sieťach, mal prísť zástupca
MŠK na komisiu a komunikovať,
• uviedol, že čo sa týka žiadosti o dotáciu pre MŠK z mesta - tak aká tam môže byť
v súčasnosti dôvera, keď nemajú vyplatené dlhy z roka 2018!
Po diskusii k danému bodu programu prijala komisia nasledujúce uznesenie:
Uznesenie č. 1/II/2019
Komisia pre šport a mládež chce v Trenčianskych Tepliciach zachovať futbal všetkých
kategórií za transparentných podmienok a odporúča komisií, ktorá bude príslušná na
prerokovanie žiadostí o dotáciu na šport, aby dbala na transparentnosť požiadaviek
žiadateľov. Podmienky na podporenie finančnej dotácie by mali byť rovnaké pre všetky
športové kluby v meste.
za:10, proti:0, zdržal sa:0
Bod 3:
R. Mrázik:
• uviedol, že 20 rokov viedol futbal a trénoval ženy
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•
•
•

za 20 rokov dostali od mesta iba jedinú vec, a to bolo to, že im zaplatili rozhodcov 700
Eur a dostali zaplatené ihriská 2x týždenne a pritom mali vynikajúce výsledky – išlo
o ženy, ktoré hrali 1. ligu, mali tam 18 dievčat, ktoré boli z Trenčianskych Teplíc,
argumentoval, že podporovať mužov je zbytočné, lebo nedajú dohromady mužstvo
s dlhodobou životnosťou a ani v súčasnosti nemajú dostatočnú hráčsku základňu,
vyjadril sa, že U19 hrať aj tak bude, lebo ide o mužstvo Borčice a nie Trenčianske
Teplice,
navrhuje preferovať deti a dlhodobú prácu s nimi, aby bolo v budúcnosti finančne
podporené o. z. Revel sport club, nakoľko toto združenie sa venuje naplno športovej
činnosti detí a mládeže a trénujú ich kvalifikovaní tréneri, preto ho treba podporiť, aby
malo podmienky vychovať postupne futbalovú základňu.

Predseda komisie:
• sa vyjadril k U19, že ich pod MŠK nenašiel, ale našiel ich ako Iskru Borčice, že ho mrzí
zavádzanie a že MŠK žiada na U19 peniaze od mesta, pričom sú dotovaní sponzorom
k tomu uviedol, že to je – ako keby žiadali dotáciu pre dorast futbalového klubu Motešíc,
• vysvetlil, že U19 nemôže do júna žiadať od mesta grant na svoju činnosť pokiaľ nebude
figurovať pod MŠK, resp. v novej sezóne nech sa nastaví transparentný systém
financovania,
• keď nebude zaplatená zberná faktúra MŠK za rok 2018, nemôžu pokračovať, resp. budú
mať sankcie?
P. Strieška:
• vyjadril sa k tomu, že vždy existoval Slovan Trenčianske Teplice, mal 13 oddielov, bol
areál a financovali sa všetky oddiely, medzi nimi aj ľadový hokej, ktorý nebol lacný,
• v minulosti bolo povedané, že nebudú financované oddiely, kde nie sú Tepličiari a pritom
muselo skončiť 18 dievčat, ktoré boli z Trenčianskych Teplíc, mali výsledky, ale financie
nedostali,
• položil otázku do pléna, k čomu bolo dobré založenie občianskeho združenia MŠK,
• poukázal na nevhodnosť toho, že bývalý primátor mesta je zároveň predsedom Správnej
rady MŠK,
• mesto uzatvorilo nájomnú zmluvu s Nomarom (v súčasnosti BianKa) za nájomné cca
16 600 Eur s tým, že tieto financie budú prerozdelené medzi všetky oddiely, prečo má
mesto investovať ďalšie nie malé financie len do futbalu,
• poukázal na to, že v súčasnosti mesto nemá dohľad nad nakladaním s financiami, ktoré
MŠK od mesta dostáva,
• uviedol príklad, že v Omšení dostáva o. z. cca 900 Eur a musí vydokladovať každý cent.
Predseda komisie:
• uviedol, že model, čo sa týka len prenájmu športovísk na Marakane medzi Mestom Tr.
Teplice a BianKou (cez MŠK) za cca 24 600,- Eur je dobrý, nakoľko BianKa spätne
vracala zase za nájom areálu podľa zmluvy - mestu cca 16 600,- Eur, to znamená, že suma
za prenájom na rok za futbal pre všetky kategórie bola 8 000,- Eur; avšak zaujímavé je, že
keď už nie je predseda MŠK primátorom, tak zrazu BianKa tých necelých 17 000,- Eur
nechce platiť a žiada odpustenie na nulu. Prečo?
• nepoznáme zmluvu medzi MŠK a BianKou, aké sú cenové relácie za prenájom, za
tréningovú jednotku a pod., MŠK žiada financie, ale v súčasnosti sa nedá posúdiť
oprávnenosť ich požiadavky.
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P. Lupták:
• poukázal na absurdnosť situácie, že bývalý primátor Š. Škultéty z mesta podpisoval tok
financií, kde príjemcom bolo občianske združenie MŠK, ktorého predsedom je opäť
bývalý primátor Škultéty,
• v minulosti – ako členovia komisie pozvali bývalého primátora Škultétyho na komisiu,
aby vysvetlil, ako sa nakladá s financiami mesta, ale nedostali od neho žiadnu odpoveď,
• vyjadril údiv nad tým, ako bývalí poslanci schvaľovali financie MŠK priamo v rozpočte,
že to nebolo zodpovedné voči občanom, a že keď sa takto netransparentne financovalo
MŠK, tak finančné prostriedky chýbajú inde,
• v súčasnosti už ani mesto nemá vedomosť, kto v MŠK pôsobí, menili sa stanovy.
Primátorka:
• pripomenula zúčastneným, že sa stále venujú len futbalu, že sú športovou komisiou a že
šport nie je len futbal.
M. Stuhl:
• uviedol, že ak ide MŠK skutočne o to, aby hráči nastúpi v marci na zápas, prečo
predstavitelia združenia doteraz neriešili situáciu, v ktorej sa MŠK nachádza,
• prečo doteraz nerokovali s mestom o problémoch s nástupom hráčov,
• ak im záleží na futbale a požadujú financie, tak sa mal zúčastniť zasadnutia komisie aj
niekto z vedenia MŠK Slovan o. z.,
• keby bol prišiel z MŠK niekto kompetentný, rád by sa opýtal, kam išli peniaze z mesta,
ktoré boli zaslané MŠK po voľbách, MŠK požaduje ďalšie peniaze, ale doteraz
nepreukázalo opodstatnenosť doposiaľ vyplatených finančných prostriedkov.
L. Vepy:
• pracuje s deťmi od roku 1983, je ochotný prispieť k činnosti futbalu.
D. Ježík:
• vyjadril spokojnosť s podmienkami, ako doposiaľ využívali areál na základe dohody
s nájomcom, vyjadril obavu, ako to bude ďalej,
• dal ponuku, že jeho združenie - Športová akadémia, môže prebrať futbal aj vykonať
registráciu,
• ak sa raz rozpustí mužstvo a klub ukončí činnosť, tak to bude koniec futbalu,
• vidí problém v tom, že ak sa ukončí nájomná zmluva s BianKou s. r. o. bude mať problém
aj Súkromná stredná športová škola, pretože na tréningy využíva aj športový areál na
Marakane.
L. Kuzl:
• uviedol, že asi od roku 2017 začal okrem svojich komerčných aktivít, vážnejšie riešiť
v Trenčianskych Tepliciach športové aktivity s mládežou,
• momentálne má na prvom stupni 40 športujúcich detí,
• dodal, že tak ako sa mu podarilo opäť naštartovať a zviditeľniť florbal v Trenčianskych
Tepliciach, tak nevidí do budúcna problém ani s futbalom, čo sa týka mládeže.
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Primátorka:
• reagovala na obavu p. Ježíka, že nájomca športového areálu zatvorí brány, zmluva
o prenájme areálu je stále v platnosti, bola uzatvorená na 40 rokov a nikto na nej nič
nezmenil, nie je možné podmieňovať činnosť klubu riešeniu prenájmu,
• v zmluve nie je ustanovenie, že v súvislosti s voľbami dôjde k nejakým zmenám,
• jediná novinka je žiadosť z 15.1.2019, aby mesto odpustilo nájomcovi nájom, ale to si
mesto ako dobrý hospodár nakladajúci s verejným majetkom nemôže dovoliť, nájomca
má v prenájme aj priestory, ktoré slúžia k ich komerčnej činnosti,
• aj primátorka, aj poslanci majú povinnosť hájiť záujmy občanov,
• je absolútne neprijateľné podmieňovať výšku dotácie tým, či mesto odpustí alebo
neodpustí nájom,
• ako by poslanci vysvetľovali občanom, že je nevyhnutné zvýšiť poplatok za odpad
a pritom mesto by poskytlo cca 65 000 Eur na jeden druh športu – futbal,
• toto mesto má mnoho vážnych problémov, ktoré sa budú musieť riešiť, napr. predaný
pozemok v centre mesta, na ktorom sú postavené zastávky a mesto musí doriešiť
kúpu/nájom časti pozemku, aby zastávky mohli byť zachované, podobne parkovisko,
opravy chodníkov atď. a tu niekto žiada odpustenie nájmu a nemalé finančné prostriedky
na jeden druh športu bez toho, aby transparentne preukázal opodstatnenosť žiadanej
dotácie a predložil podklady k vyúčtovaniu finančných prostriedkov poskytnutých v roku
2018,
• rodičia detí komunikujú s primátorkou a poukazujú na to, že práve MŠK zlikvidovalo
ďalšie športy, má kladné ohlasy od rodičov na o. z. Revel sport club a naopak záporné
ohlasy na MŠK Slovan o. z.,
• na T. Krivdu, ktorý povedal, že sa nič nevyriešilo reagovala argumentáciou, že preto sa
nič nevyriešilo, lebo nikto z MŠK na zasadnutie komisie neprišiel.
Po diskusii k uvedenému bodu programu predseda poďakoval prítomným za účasť
a zasadnutie ukončil.
Zapisovateľ: Mgr. Z. Bunčáková, dňa: 20.02.2019

Mgr. Miloš Lutka, v. r.
predseda komisie
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