Zápisnica
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Senci
zo dňa 14. júna 2012
Prítomní:

podľa priloženej prezenčnej listiny

Overovatelia:

Mgr. Pavol Škovránek
Ing. Rudolf Bittner

Primátor mesta Ing. Karol Kvál otvoril III. zasadnutie mestského zastupiteľstva v roku
2012 v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení na žiadosť 1/3 poslancov MsZ
v Senci (viď príloha č.1 zápisnice). Zo zasadnutia sa vopred ospravedlnili Mgr. Maroš Ožvald
a PhDr. Marian Príbelský. Za overovateľov zápisnice zo zasadnutia MsZ boli ustanovení pp
Mgr. Pavol Škovránek a Ing. Rudolf Bittner. Za zapisovateľku bola určená p. Silvia
Némethová.
Program
Program zasadnutia MsZ sa odvíjal z predloženej žiadosti 1/3 poslancov MsZ zvolať
zasadnutie MsZ, ktoré by sa zaoberalo riešením aktuálne zložitej situácie vo fungovaní OZ
ŠK SFM; ako ďalej so seneckým futbalom, jeho ďalším riadením a financovaním v
budúcnosti

-

Na začiatku rokovania primátor mesta Ing. Karol Kvál privítal prítomných poslancov
MsZ, predsedu ŠK SFM Senec Ing. Alexandra Matláka, p. Antona Dantera- starostu
obce Veľký Biel, Mgr. Milana Stranovského- prednostu OÚ Senec a všetkých
prítomných hostí
informoval, že výbor ŠK SFM Senec poslal na MsÚ list, v ktorom informoval
o rozhodnutí výboru OZ ŠK SFM Senec darovať toto OZ mestu Senec. Mesto k tomu
rozhodnutiu výboru OZ ŠK SFM musí zaujať stanovisko. V nasledovnom p. primátor
skonštatoval, že OZ urobilo za minulé obdobie obrovský kus práce, poďakoval
vedeniu klubu za prínos, ktorý robia pre deti a mládež a tým zároveň pre naše mesto.
Je si vedomý, že majetok občianskeho združenia nie je majetkom jeho zakladateľov
a nemôže byť ani predmetom darovania. Dnešný program sa nesie v 2 rovinách:
1. akú výšku príspevku z rozpočtu mesta im odsúhlasíme
2. v prípade ak naozaj odstúpia, musíme vymyslieť, ako a kto bude OZ viesť ďalej.
Nemyslí si, že je to dobré riešenie, bol by rád, kedy vedenie ostalo minimálne
aspoň túto sezónu za tých istých podmienok ako doteraz
Ing. Karol Kvál následne prečítal námietku ku konaniu mimoriadneho MsZ dňa
14.6.2012, ktorú pred rokovaním MsZ písomne podala p. poslankyňa Jana Turanská
z dôvodu podľa jej mienky nezrozumiteľného a nevykonateľného programu a zároveň
požiadala o rozpustenie MsZ
Ing. Karol Kvál jej argumentáciou k uvedenej žiadosti 1/3 poslancov o zvolanie MsZ
oponoval a zároveň dal hlasovať za nezrušenie zasadnutia MsZ dňa 14.06.2012

MsZ 14.06.2012

1

Hlasovanie:
Za: 14; proti: 1; zdržali sa: 2; neprítomní: 2
Mgr. Pavol Škovránek vyslovil ľútosť, že sa nedalo slovo pani poslankyniam
Valachovej a Turanskej
-

-

-

p. Martina Valachová položila otázku, prečo bola pozvánka na dnešné zasadnutie
MsZ takto definovaná
Mgr. Rudolf Galambos- nerozumie otázke, témou rokovania je „ Rozhodnutie výboru
OZ ŠK SFM Senec darovať OZ Mestu Senec; ako ďalej so seneckým futbalom, jeho
spravovanie a financovanie v budúcnosti“. Nechápe, čo je na bode programu
nezrozumiteľné
p. primátor- je si vedomý, že OZ nie je možné darovať, ale názov programu musel byť
takto definovaný, samozrejme hlasovať sa bude o programe „ ako ďalej so seneckým
futbalom, jeho spravovanie a financovanie v budúcnosti “
p. Jana Turanská- v decembri sa odhlasoval rozpočet mesta, v ktorom nebolo rátané
s finančnými prostriedkami pre ŠK SFM Senec
Ing. Kvál- vtedy sme ešte nevedeli, v akej finančnej situácii bude mestský rozpočet,
v súčasnosti nám výsledný Záverečný účet mesta potvrdil prebytok, z toho dôvodu
boli tieto prostriedky zapracované do rozpočtu mesta Senec na rok 2012 a na zasadnutí
MsZ dňa 21.06. 2012 bude predložený materiál „ Zmena rozpočtu mesta Senec na rok
2012“
Ing. Janette Matúšová- vedúca odboru ekonomiky mesta- v Štatúte Peňažného
účelového fondu podpory ŠK SFM Senec v čl. 2 bod 2 sa píše, že finančnými zdrojmi
pre tvorbu fondu je číselne vyjadrená finančná hodnota stanovená z prebytku
hospodárenia mesta za predchádzajúci kalendárny rok, ktorej výšku navrhuje
a schvaľuje MsZ následne po prerokovaní a schválení Záverečného účtu mesta
Ing. Kvál dal hlasovať o programe s názvom „ ako ďalej so seneckým futbalom, jeho
spravovanie a financovanie v budúcnosti “ bez riešenia darovania OZ mestu Senec
Hlasovanie:
Za: 15; zdržali sa: 2; neprítomní: 2
Ing. Karol Kvál ponúkol slovo p. Alexandrovi Matlákovi- predsedovi ŠK SFM Senec:
Ing. Alexander Matlák skonštatoval, že ho mrzí, že kvôli ŠK SFM Senec zaťažuje p.
primátora aj p. poslancov, on však o zvolanie mimoriadneho MsZ nežiadal. Vyslovil,
že nepozná dôvod, prečo Finančná komisia odporučila MsZ schváliť z účelového
fondu v prospech OZ ŠK SFM Senec 20 000 €. Domnieva sa však, že činnosť
združenia a dôveryhodnosť jeho osoby ako predsedu klubu boli viackrát spochybnené
bývalým podpredsedom ŠK SFM Senec p. Moravským, poslankyňami p. Turanskou
a p. Valachovou. Preto sa výbor ŠK SFM Senec na svojom zasadnutí jednohlasne
rozhodol darovať OZ mestu Senec, aby nikto nikdy nemohol spochybniť, že dotácie zo
strany mesta Senec boli poskytnuté neúčelne. Vyslovil sa, že klub budoval, aby
vychoval zo športovo nadaných detí slušných mladých ľudí, ktorí budú reprezentovať
svojich trénerov, klub, školu, mesto. Verí, že organizovať futbalovú činnosť v rámci
mesta je prospešná činnosť, že budovať športové zariadenia a štadióny má zmysel. Do
futbalu pritiahol osobnosti seneckého a slovenského futbalu a je mu cťou, že s nimi
mohol spolupracovať. Zorganizoval 13 ročníkov medzinárodného futbalového turnaja

MsZ 14.06.2012

2

mládeže OKRES SENEC a jeho PRIATELIA a práve zajtra dňa 15.06.2012
zorganizuje 14. ročník. So svojimi priateľmi trénermi, hráčmi, rodičmi a s podporou
mesta doviedol futbal v Senci na určitú úroveň. Je to 18 ročná každodenná práca. K p.
primátorovi ako aj ku pánom poslancom sa vyjadril, že je na nich, aby rozhodli, či
a s akými ľuďmi chcú futbal robiť. Ponúka svoju funkciu predsedu OZ v prospech
mesta Senec. Odovzdáva klub, ktorý k dnešnému dňu nemá žiadne záväzky po lehote
splatnosti. Verí, že svojim odstúpením z OZ ŠK SFM Senec už nebude zaťažované
ďalšími udaniami a bude sa môcť napĺňať jeho podstata. Futbal má ľudí spájať, nie
rozdeľovať. Poďakoval primátorovi mesta Ing. Karolovi Kválovi, poslancom MsZ,
pracovníkom MsÚ v Senci, ktorí svojimi postojmi podporovali futbal a tiež jeho
samého
Ing. Kvál poďakoval p. Matlákovi za príhovor a otvoril diskusiu
-

-

-

p. Turanská sa informovala, koľko má klub členov
p. Matlák odpovedal, že OZ ŠK SFM Senec má 8 členov, 300 hráčov
p. Turanská- keď ste po p. Valovičovi preberali mládež, vyhlasovali ste, že približne
do roka by ste chceli vytvoriť takú formu spolupráce, ktorá by vyhovovala všetkým
zainteresovaným, boli by v nej garantované práva a povinnosti pre mesto Senec, ŠK
SFM Senec a obec Veľký Biel. V obci Veľký Biel máme priestory a hracie plochy
v prenájme, chceme zachovať názov ŠK SFM Senec - Veľký Biel, následne položila
otázku, prečo sa toto neudialo, na koľko je to voči obci korektné. Ďalej spomenula
článok, ktorý vyšiel pred rokom v denníku Šport, keď sa p. Matláka pýtali na financie,
odpovedal, že klub potrebuje v jednotlivých mesiacoch 15-20 000 €, podľa výsledku
klubu. Podľa jej výpočtov jej vychádza, že všetky náklady klubu pokrývajú financie
mesta. Opýtala sa, či táto informácia nie je relevantná a či klub naozaj potrebuje
mesačne takúto sumu
p. Matlák odpovedal, že II. liga áno. OZ ŠK SFM funguje podľa svojich stanov, každý
má právo vedieť, ako klub s finančnými prostriedkami od mesta disponuje
p. Turanská- chcela vedieť, ako je nakladané s financiami rodičov, či majú rodičia
možnosť nahliadnuť k účtom
p. Matlák- občianske združenie je občianskym združením občanov a združuje ľudí,
ktorí sa do klubu prihlásili. Je mu ľúto, ak rodičia niektorých zverencov nevedia, ako
je nakladané s ich prostriedkami
Ing. Kvál- rodičia platia mesačne od 10,- do 20 €, z tejto čiastky musí klub zaplatiť
trénera, pomocného trénera, športové potreby
p. Valachová- v príhovore p. Matláka sme aj s p. Turanskou boli viackrát spomínané.
Keď sa na zasadnutiach MsZ schvaľovali dotácie mesta, nebola spokojná s tým, že
športové kluby v meste nedostávajú dotácie rovnako. Nechce, aby futbal v Senci
skončil, avšak suma pre ŠK SFM Senec je podľa jej názoru neúmerná. Taktiež
poukázala na nedostatky v zmluvách medzi mestom a klubom
Mgr. Galambos- o dotáciách sme predsa rozhodli my, poslanci
Ing. Kvál- žiadny športový klub nedostal od mesta dotáciu menej ako 500 €. Požiadal
poslancov, aby sa pridŕžali programu, nikoho neobviňujme, robíme to pre ľudí, preto
sa musíme rozhodnúť, ako ďalej s klubom
p. Matlák- je rád, že mesto podporuje klub, neprináleží mu hodnotiť, ktoré kluby
koľko prostriedkov z dotácií mesta dostávajú
Mgr. Božena Venerčanová- riaditeľka ZŠ Tajovského v Senci sa vyslovila, že veľmi
rada vidí trénerov- svojich bývalých žiakov, ako sa venujú malým futbalistomškôlkarom, vyjadrila veľké nadšenie z toho, akú úžasnú prácu robia. Je potrebné riešiť,
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či bude mať naše deti ďalej kto viesť a riešenie, ktorý klub koľko financií od mesta
potrebuje, je úlohou Športovej komisie. Požiadala p. Matláka, aby si svoje rozhodnutie
odstúpiť rozmyslel
p. Anton Danter- starosta obce Veľký Biel poďakoval Ing. Matlákovi za to, ako sa
v obci stará o štadión. Skonštatoval, že účelový fond je len omrvinkou toho, čo
potrebujú. Keď v Senci skončil futbalový klub, s p. Matlákom a Ing. Kválom sa
dohodli, že p. Matlák bude hrávať majstrovské zápasy v seniorskom družstve vo
Veľkom Bieli. Vypracovala sa zmluva, ktorú poslanci vo Veľkom Bieli schválili
a prepustili seniorské mužstvo do Senca, tým pádom vznikol názov ŠK SFM SenecVeľký Biel. Ak p. Matlák ponúkne svoju rezignáciu a bude sa rozhodovať o prevzatí
klubu, obec Veľký Biel do tejto problematiky bude mať tiež čo povedať
Mgr. Milan Stranovský- prednosta OÚ Senec- v mene uličného výboru je
presvedčený, že klub ŠK SFM Senec má viac priaznivcov než protivníkov. Kontrola
ukázala, že finančné prostriedky od mesta boli vynaložené v zmysle zmluvy. Vyslovil
nepochopenie dôvodu, prečo členovia FK navrhli MsZ odsúhlasiť klubu dotáciu
20 000,- €.
Mgr. Galambos- vyzval prítomných , aby sa postavili tí, ktorí by dokázali OZ viesť
tak, ako to robí p. Matlák
Mgr. Škovránek- klub ŠK SFM Senec vždy podporoval a nepredpokladal, že situácia
je taká zlá. Pre neho je najdôležitejšia pravda. Vyjadril sa, že túto situáciu nezavinilo
MsZ a položil otázku, či sa táto situácia nemala riešiť skôr. Vyjadril sa, že preňho sú
najdôležitejšie pravdivé informácie. To, že klub je na 16. mieste na Slovensku, je
výborné. Zaujíma ho riešenie z právnej stránky, či by mesto muselo prebrať celý chod
OZ. Nepáči sa mu veta, že poslanci musia rozhodnúť, ako ďalej so seneckým
futbalom. Mali by sme rozhodnúť, koľko % z finančných prostriedkov by z dotácií
mesta malo ísť na mládež a koľko na dospelých hráčov. Následne skonštatoval, že
klub bude podporovať v rámci svojich možností aj možností mesta
Ing. Gabriel Agárdy- vyslovil názor, že dnešné rokovanie MsZ nie je o futbale, ale
o závisti niektorých občanov mesta. Mládežnícky šport podporuje. Členovia FK dali
niekoľko návrhov, avšak ani jeden z nich nedostal podporu, nakoniec sa zhodli na
sume 20 000,- € s tým, že na jesennom zasadnutí MsZ by sa k tejto tematike vrátili. Je
si však vedomý, že rozhodnutie FK je poradného charakteru. Dnes sme v stave
rozhodovania. Chápe, že p. Matlák nie je nadšený z obviňovania, ale jeho rozhodnutie
o odstúpení z postu predsedu považuje za predčasné. Požiadal ho, aby vo funkcii
klubu vytrval, aspoň kým sa nevyjasnia vzťahy. Doporučil poslancom schváliť dotáciu
60 % a o ďalších fin. prostriedkoch by rozhodovali na MsZ dňa 06.09.2012
MUDr. Emese Dobošová- rodičom nejde o 20 €, ale aby sa o ich deti vo voľnom čase
mal kto postarať. Vyjadrila sa, že napísať na internetovú stránku, že „ Tak nebude
futbal, no a čo“, je hrozné. Na adresu poslankýň pp. Valachovej a Turanskej povedala:
Vy máte problém s financovaním klubu, ale ako sa hlavný kontrolór mesta vyjadril, že
okrem kozmetických chýb, ktoré sa napravili je všetko v poriadku. K p. Matlákovi
vyslovila dôveru a požiadala, aby si svoje rozhodnutie odstúpiť rozmyslel. Následne
sa obrátila k spomínaným pp. poslankyniam, či sa niekto p. Matlákovi ospravedlní za
očiernenie jeho mena?
Ing. Gašpar Józan- vyslovil myšlienku, že predvolebná kampaň začala veľmi skoro.
V mene klubu nezávislých, okrem seba menovite: Mgr. Podolský, p. Černay, Ing.
Badinský, p. Nádaský, Ing. Bittner sa vyslovil, že čaká na návrh danej situácie
p. Zdenek Černay- klub, ktorý podniká, musí vedieť zaplatiť svojich zamestnancov,
musíme nájsť spôsob, ako vyviesť senecký futbal z tohto problému. Vyzval p.
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Matláka, aby vo funkcii zotrval. Každý poslanec môže mať svoj názor, je ale dôležité
rešpektovať aj názory druhých
PhDr. Gabriella Németh- vyjadrila ľútosť nad tým, že každé zastupiteľstvo MsZ je
o tom, o akom škandále sa bude hovoriť, je to strata času. Prikláňa sa k názoru Ing.
Józana, že dnešné rokovanie nie je o futbale. Kritika je naozaj potrebná, ale musí byť
konštruktívna a ak niečo nie je správne, treba poukázať na to, čo správne je. Je
obrovská zodpovednosť starať sa o mládež, preto nechajme ľudí robiť si prácu,
v ktorej sa vyznajú.
p. Roman Voško spomenul, že jeho syn hrával v klube od 5 rokov a peniaze, ktoré do
futbalu vložil, nikdy neboli vyhodené peniaze. Vyjadril vďaku, že aj zásluhou klubu
ŠK SFM Senec je jeho syn takým človekom, akým je
p. Černay- členovia MsR sa jednohlasne rozhodli klub neprebrať
p. primátor - urobí všetko pre to, aby sa klub ŠK SFM Senec zachoval, bude sa snažiť
presvedčiť vedenie klubu, aby vo svojej funkcii zotrvali
Ing. Badinský- Štatút sa na zasadnutí MsZ jednohlasne odsúhlasil. Názor členov FK
rešpektuje, nechápe však, z akého dôvodu odsúhlasili sumu 20 000,- €. Nikdy
nepovyšoval klub ŠK SFM Senec nad ostatné kluby. Vyslovil sa, že sa z jeho práce
vytratila radosť. Na otázku p. Turanskej k rodinnému klubu odpovedal, že rodinný
klub pre nich znamená rodinná atmosféra
Ing. Rudolf Bittner- skúsme pracovať, nie rozvracať. Klub má dobré výsledky,
kontrola zmlúv medzi mestom a klubom dopadla dobre. Na dnešné zastupiteľstvo
prišiel s tým, že poslanci si povedia najdôležitejšie názory, zahlasujú a odsúhlasí sa
uznesenie. Navrhol, aby sa v programe pokročilo a požiadal o čo najrýchlejšie
hlasovanie
Ing. Juraj Gubáni- mrzí ho, že sa táto situácia stala, aj to, ak niekto povie, že
pochoval senecký futbal. Vyslovil sa, že na MsZ dňa 23.06.2010 hlasoval za dotáciu
pre klub, navrhuje podporiť klub dotáciou v sume 100 000,- eur. Následne požiadal p.
Matláka, aby vo svojej funkcii a práci pokračoval
p. Helena Nemcová- zástupkyňa primátora- pripája sa k názorom poslancov. Obrátila
sa k p. Turanskej a p. Valachovej s otázkou, čo ich viedlo k tomu, že na svojej web
stránke píšu klamstvá, ktorými urážajú poslancov aj občanov mesta. Vyjadrila sa, že
nie je pravda, že vedenie MsÚ čaká na ich podnety, všetko, čo sa do MsZ predkladá sa
robí s vedomím poslancov MsZ. Hlboko ju uráža to, čo sa deje na MsZ teraz, to tu
nikdy nebolo. Uvažuje o podaní trestného oznámenia za ohováranie. Následne sa
vyjadrila k futbalu- v mene svojom aj v mene občanov mesta požiadala p. Matláka,
aby vo svojej práci pokračoval
p. Turanská- vyjadrila sa, že nie je proti futbalu, len si robí svoju poslaneckú prácu
Ing. Kvál sa obrátil na p. Valachovú s dotazom, akým právom napísala na sociálnej
sieti Facebook, akým spôsobom rozdelil pozemky pod Lobsterom, ohradil sa, že
všetko, čo napísali je klamstvo
p. Valachová odpovedala, že napísala len, že zistí, ako to s predmetnými pozemkami
bolo
Ing. Jarmila Répássyová- prednostka MsÚ v Senci- Mestský úrad je výkonným
orgánom poslancov a vždy sa postupuje v zmysle legislatívy. Na poznámku p.
Turanskej a p. Valachovej, že právnici MsÚ nemajú znalosť o tom, že mesto nemôže
OZ dostať do daru odpovedala, že jej je ľúto, keď sa takto vyjadrili, pretože každý, kto
má minimálne právne vedomie, vie o tom, že ani OZ, ani iná právnická osoba, t.j.
s.r.o. alebo a.s. sa darovať nedá, takže ich poznámka na web stránke na adresu
mestských právnikov nie je na mieste. K druhej poznámke, že vznikla Dohoda
o urovnaní, neoponuje že neboli nedostatky v dokladoch predložených na zúčtovanie,
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ale v zápisnici o výsledku kontroly hlavným kontrolórom mesta nebolo povedané, že
finančné prostriedky, ktoré ŠK SFM Senec obdržal od mesta boli neúčelovo
zužitkované.
Ing. Karol Kvál- primátor mesta prečítal návrh členov MsR a dal hlasovať
Uznesenie MsZ č. 51/2012
I. MsZ prerokovalo návrh na stanovenie finančného príspevku vo výške 100 000,- eur
z rozpočtu Mesta Senec do Peňažného účelového fondu ŠK SFM Senec na rok
2012
II. MsZ schvaľuje výšku finančného príspevku z rozpočtu Mesta Senec do Peňažného
účelového fondu ŠK SFM Senec na rok 2012 vo výške 100 000,- €
Hlasovanie:
Za: 15; zdržali sa: 2; neprítomní: 2
-

P. Matlák sa vyjadril, že viac než finančné prostriedky si váži podporu poslancov
a výboru ŠK SFM Senec. Senecký turnaj je o hráčoch, tréneroch a o občanoch mesta.
Je frustrovaný z obviňovania a očierňovania svojho mena, zatiaľ však zotrvá vo
funkcii predsedu klubu. Poďakoval poslancom a všetkým prítomným za vyjadrenie
podpory a pozval ich na 14. ročník podujatia Megaturnaj dňa 15.06.2012, ktorý sa
každoročne koná v Senci

Na záver rokovania MsZ v Senci primátor mesta Ing. Karol Kvál poďakoval všetkým
prítomným, pp. poslankyniam a poslancom za ich účasť na zasadnutí MsZ.

....................................................
Ing. Jarmila Répássyová
prednostka MsÚ

..................................................
Ing. Karol K v á l
primátor mesta

Overovatelia zápisnice MsZ v Senci konaného dňa 14.06.2012:
Ing. Rudolf Bittner

...............................................

Mgr. Pavol Škovránek

...............................................

Zapísala:
Silvia Némethová
V Senci, dňa 18.06.2012
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