Výročná členská schôdza združenia Športové kluby mesta
Zasadnutie zo dňa 16.12.2013
Prítomní: Eva Krapková (Športové kluby mesta), Makara Denis (MFK), Minárech Miloš
(MBK) , Hochel Ján (Kolky), Malek Erik (Stolný tenis), Ing. Husák (Hokejový klub) Ing.
Slezáček ( Zdr. tenistov Oskoruša ), E. Cszászar (Wu-Shu centrum), Ľ. Antálková, Ing
.Kováčik, Mgr. Ďurišová (Basketbal), Patyla Peter (Volejbal), Ing. Eisele (Klub slov.
turistov), Ing. Kadlečík ( Lyžiarsky klub), Z. Stančíková (účtovníčka), Jurček Jaroslav
(za revíznu komisiu), Mgr. Boorová (Mestský úrad Stará Turá)
Hostia : Milata Peter - plavčík
Program:
1. Otvorenie
2. Zmena prevádzkovania športového areálu v roku 2014
3. Rôzne
4. Záver
K priebehu rokovania:
1. Otvorenie
Zasadnutie otvorila členka Správnej rady združenia Športové kluby mesta, pani Eva
Krapková. Privítala prítomných členov združenia a dodala, že je rada, že sa stretli v plnom
počte.
2. Zmena prevádzkovania športového areálu v roku 2014
p. Krapková: Združenie Športových klubov mesta bankrotuje. Je potrebné, aby sme ukončili
svoju činnosť. Máme dlh za plyn vo výške 100 000 €. Dlh rástol od roku 2010. Žiaľ, z troch
neziskových prevádzok sa to utiahnuť nedá. Mesačne 2 650 € ide na elektriku, 800 € na vodu.
Autobus zarobil tento rok o 10 000 € menej ako minulý rok. Autobus, plaváreň a posilňovňa
sú stratové. Autobus je stále v oprave, posilňovňu sme minulý rok dočasne prevzali, ale
zostala u nás celý rok. Je tiež stratová. Plavčíci majú na plavárni minimálne mzdy, ale
prevádzka plavárne minie strašne veľa peňazí. Problém nastal aj v tom, že sme mali
pokazený elektromer a keď nám ho vymenili, platíme oveľa väčšie sumy za elektriku. Tento
rok sme na elektriku doplácali hneď na začiatku roka 10 000 €. Na Komisii Msz pre mládež
a šport bolo povedané, že Krapková spravila dlh na plyne. Ale sme združenie, ja som si ten
plyn domov neodniesla. Pán Nerád o dlhu vedel, vždy sa len povedalo, že sa to vyrieši, ale
neriešilo sa to. Iné dlhy nemáme, iba ten plyn. Plyn sa fakturuje na MŠA a potom sa
prefaktúrováva na ŠKM ako nájomné. My šetríme ako sa dá, ale kluby nešetria a často
nechávajú zasvietené svetlá a podobne. Platy tu máme všetci naozaj malé, nezarábame
horibilné sumy. Čo sa týka autobusu, jazdí v podstate len pre Mestský futbalový klub. Má
málo jázd a nezarobí si na seba. Autobus je len 33 miestny, takže málokomu vyhovuje a pri
nízkych cenách za jeho prenájom z neho nezarobíme. Tento rok nám pribudla posilňovňa,
ktorá je tiež škrt cez rozpočet. Upozorňovala som, že to urobí ďalšiu stratu. Ja som tu
normálny zamestnanec. Som členka správnej rady a správna rada je štatutárnym orgánom
ŠKM. Ja ako štatutár som dlh neurobila. Sme právnická organizácia.
Správna rada bola zvolaná na 5.11.2013. Tu som informovala o zlej finančnej situácií a o tom,
že idem čerpať z Mestkého úradu poslednú splátku dotácie vo výške 4 020 €. Pán Nerád

oznámil, že dlh za plyn sa vyšplhal na 100 000 € a že budeme musieť v ŠKM ušetriť
v budúcom roku 30 000 €. Ja som povedala, že nemám šancu ušetriť takúto sumu. Pán Nerád
potom požiadal, aby som predložili hospodárenie ŠKM a požiadal, aby som ušetrila aspoň
10 000 € a urobila rozpočet, ktorý by som potom dodržala. Ešte raz som pozrela hospodárenie
a zistila som, že ušetriť by sa dalo iba tak, že by som zvýšila nájom klubom na 500 €
mesačne. S tým by však kluby určite nesúhlasili. Pánovi Nerádovi som poslala email, že
jediné riešenie je prenajať plaváreň a posilňovňu niekomu inému.
Keďže nedokážem hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom, je zbytočné, aby som tu zostávala.
Rozhodla som, že dám výpoveď. Pracovať budem ešte do 31.1.2014, štatutárom zostane
správna rada združenia. Ja som štatutárom iba na živnostiach a tie ukončím. Z poslednej
Komisie pre financie, rozpočet a majetok mesta a z Komisie MsZ pre mládež a šport je zápis,
v ktorom sa píše, že členovia odporúčajú, aby sa Športové kluby mesta zrušili a jednotlivé
kluby sa budú musieť zariadiť už sami. Posilňovňa a plaváreň pôjde do prenájmu. Pán Nerád
je majiteľ Mestského športového areálu a určite nám dá výpoveď. Športové kluby mesta
neplatili plyn niekoľko rokov, strata nevznikla behom jedného roka.
p. Kadlečík: Plyn je písaný na areál alebo ŠKM?
p. Krapková: Na MŠA. Nám ho faktúrujú.
p. Kadlečík: Videli ste faktúry?
p. Krapková: Áno, faktúry som videla aj s DPH. Každý rok som upozorňovala správnu radu,
že tento dlh tu je a že narastá. Na poslednej výročnej členskej schôdzi sa neustanovila nová
správna rada, lebo sme neboli uznášania schopní.
p. Kadlečík: Peniaze z mesta idú na ŠKM?
p. Krapková: Áno, na prevádzku areálu.
p. Kadlečík: Komu dlžia ŠKM 100 000 €?
p. Krapková: MŠA za prenájom šp. priestorov. Nikomu inému nedĺžime. Možno bude teraz
v decembri problém s uhradením posledných odvodov a výplat pre zamestnancov.
p. Kadlečík: Nezostáva už nič iné, iba vyhlásiť likvidáciu.
p. Krapková: Čo vyplatím prvé? Odvody, mzdy?
p. Kadlečík: V prvom rade vypočítať mzdy, uhradiť odvody štátu, potom vyplatiť mzdy
zamestnancom a potom banky a veriteľov. Toto je najjednoduchší postup.
p. Krapková: Elektriku a vodu už asi nezaplatíme. Čo bude s autobusom.
p. Minarech: Autobus pôjde pod Mestský basketbalový klub.
p. Boorová: Myslím, že na športovej komisii bolo povedané, že autobus pôjde na uhradenie
dlhu.
p. Kadlečík: Minimálne mesiac bude trvať kým ukončíte pomer so zamestnancami.
p. Krapková: Áno, dohodou z organizačných dôvodov. Na odstupné už nebude.
p. Milata: Vzniknú aj náklady za nevyčerpanú dovolenku.
Krapková: Treba ustanoviť likvidátora. Ja to už nebudem. Ako občianske združenie sa ŠKM
riadi občianskym zákonníkom.
p. Császár: Nechce si pán Nerád nechať v MŠA aspoň zamestnancov, ktorí boli v ŠKM? Do
tejto šlamastiky sme sa nedostali predsa vlastným pričinením.
p. Krapková: Nie, nechce.
p. Kadlečík: Koľko zamestnancov má ŠKM?
p. Krapková: 4 zamestnancov.
p. Kadlečík: Je potrebné sa s nimi dohodnúť na ukončení pomeru a vyhlásiť likvidáciu.
Najlepšie bude prediskutovať likvidáciu s právnikom.
p. Császár: Je nejaký návrh na likvidátora, keď pani Krapková končí?
p. Krapková: Mal by to byť asi niekto zo správnej rady, keďže je správna rada štatutárom. Ja
sa dnešným dňom vzdávam členstva v správnej rade. Ešte sú tam ďalší členovia. Aj keby som
nedala výpoveď, zánik združenia by prišiel tak či tak. Dlh je už veľmi vysoký a ďalej by

stúpal. Ja nedokážem zvýšiť príjmy. Plaváreň nie je pre ľudí zaujímavá, blízko nás je
aquapark Uherský Brod, Uherské Hradište.
p. Kadlečík: Teraz som našiel, že likvidátora určuje okresný súd v mieste združenia.
p. Krapková: Ešte si to preveríme. Chcem však ešte raz zdôrazniť, že sa vzdávam funkcie
v správnej rade. Na dno nás potiahla plaváreň. Kluby sa vyjadrili, že bola chyba odsúhlasiť jej
zaradenie pod ŠKM. Autobus sme takisto nemali pod seba vziať, mal ísť na Technické
služby, ale oni vedeli, prečo ho nechcú.
p. Minárech: Myslím si, že to nie je len plaváreň. Možno ten proces iba urýchlila.
p. Krapková: Áno, ale plaváreň strašne žerie.
p. Minárech: Každý šport potrebuje sponzora. Bez sponzora sa to utiahnuť nedá. Plaváreň
bola len urýchľovačom.
p. Krapková: Plaváreň ale nikdy zisková nebola.
p. Minarech: Kluby si musia prevádzku priestorov riešiť sami. Druhé riešenie je zvýšiť
členské v kluboch a nájom pre kluby. Tak sa združenie ŠKM zachová.
p. Kadlečík: Každý klub si nájom zaplatí sám priamo MŠA a nepotrebuje na to združenie
ŠKM. Vzniklo v minulosti, ale v súčasnosti už nie je potrebné. Tvorilo iba medzičlánok
medzi klubmi a MŠA. Správna rada ale musela vidieť, čo sa deje.
p. Krapková: Vždy sa len hovorilo, že sa s tým musí niečo robiť a musí sa to riešiť. Náklady
na prevádzku sú najmä elektrická energia, voda a plyn na celý areál. Mesačne 2650 €
elektrika, 800 € voda a približne 2 100 € plyn.
p. Kadlečík: Takže od mesta dostávate 4 020 € mesačne a ešte máte príjmy za prenájom od
klubov. To je koľko?
p. Krapková: Napríklad od MBK 185,80 € a od MFK 67,50 €. Ja viem, že sú to malé sumy.
Ale keď im dáme väčšie nájmy, tak to neutiahnu.
p. Minarech: Približne 5 800 € sú náklady na prevádzku mesačne, od mesta dostanete 4 020
mesačne a ešte musíte zohnať približne 2 000 €.
p. Eisele: Odčleniť plaváreň.
p. Krapková: V súčasnosti ani nevieme či máme predávať pernamentky na plaváreň. Len
chemikálie na plaváreň sú strašne drahé a to ešte nehovorím o revíziách a opravách. Plus
platíme upratovačky. Príjem som mávala ešte od firiem, ktoré si tu robili športové hry, dnes
už tu máva športové hry iba Elster.
p. Kadlečík: Podľa toho, čo sa tu platí za prenájom, je asi potrebné určiť nové ceny prenájmu
pre jednolitvé kluby. Takisto za autobus je nízka cena prenájmu.
p. Krapková: Keď som chcela zvýšiť nájmy, kluby nesúhlasili.
p. Kadlečík: Nech si to teda majitelia vezmú naspäť do prevádzky. Ako môžu ŠKM fungovať,
keď majú všetky prenájmy pod cenou. Nezostáva nič iné, iba likvidácia.
p. Eisele: Ako to bude fungovať po likvidácií.
p. Boorová: Mesto bude platiť faktúry za energie, ktoré minú kluby v športovom areáli.
Zmluva na energie bude urobená s MŠA. Jednotlivé kluby budú platiť prenájom MŠA. Každý
klub si sám zabezpečí ekonomiku, účtovníctvo, svojich zamestnancov.
p. Krapková: Ušetrí sa tak na mzdách zamestnancov ŠKM. ŠKM tiež museli platiť revízie
a opravy.
p. Antálková: Voda na plavárni bol tiež problém. Voda tam tiekla a pri sprchovaní sa musela
odpúšťať, aby nebola horúca alebo ľadová. Tiež sa tu muselo minúť veľa vody.
p. Krapková: Kto je za likvidáciu združenia ŠKM? Ideme hlasovať.
Členovia združenia boli za likvidáciu združenia ŠKM. Jeden člen – p. Minarech sa
zdržal.
p. Krapková: Ešte bude potrebné, aby revízna komisia skontrolovala doklady.
p. Kadlečík: ŠKM fungovali ako medzičlánok, v súčasnosti sú už zbytočné. Autobus bude tiež
lepšie prenajať ako platiť vlastný, keď takmer nejazdí.

p. Krapková: Ešte normálne dorobíme daňové priznania, urobím, čo sa dá a uzavriem
pokladňu za 12. mesiac. Všetko sa dá do archívu a ukončí.
3. Rôzne
p. Slezáček: Chcem sa poďakovať pani Evke Krapkovej v mene všetkých klubov za jej
dlhoročnú prácu pre všetky kluby.
4. Záver
Zasadnutie ukončila členka Správnej rady združenia Športových klubov mesta, pani Eva
Krapková o 18.30 h.
Zapísala: Lívia Boorová
Schválila: Eva Krapková

