Zápisnica
zo zasadnutia Komisie športu, mládeže a telesnej výchovy MsZ v Galante
konaného dňa 15. 10. 2019
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program zasadnutia:
1. Poskytnutie informácií o dotačnom systéme v meste Galanta v zmysle Všeobecne
záväzného nariadenia mesta Galanta č. 1/2007 v znení Všeobecne záväzného
nariadenia mesta Galanta č. 18/2013.
2. Rôzne
Otvorenie:
Zoltán Szelle, predseda komisie, privítal na zasadnutí komisie športu, mládeže a telesnej výchovy
MsZ všetkých prítomných a oboznámil ich s programom zasadnutia, ktoré bolo zvolané na popud
mestského zastupiteľstva.

Bod č. 1) Poskytnutie informácií o dotačnom systéme v meste Galanta v zmysle Všeobecne
záväzného nariadenia mesta Galanta č. 1/2007 v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta
Galanta č. 18/2013.
Zoltán Szelle – poprosil Mgr. Ivana Szolgu o uvedenie materiálu.
Zsolt Takáč – položil otázku, či sa zasadnutie nahráva.
Zoltán Szelle – sa vyjadril, že zasadnutie sa nahráva a zároveň položil otázku, či s nahrávaním
všetci prítomný súhlasia.
S nahrávaním zasadnutia súhlasili všetci prítomní.
Mgr. Ivan Szolga – informoval prítomných o dotačnom systéme v meste Galanta v zmysle
Všeobecne záväzného nariadenia mesta Galanta č. 1/2007 v znení Všeobecne záväzného nariadenia
mesta Galanta č. 18/2013.
Zoltán Szelle - sa vyjadril, že keď si to zhrnieme postup je, že začiatkom roka sa uverejní výzva,
kluby, ktoré sú registrované, občianske združenia, fyzické osoby, čo majú niečo spojené so športom
a majú pôsobnosť na území mesta Galanta si môžu podať žiadosť o dotáciu. Táto dotácia
podotýkam je nenárokovateľná, udobruje ju na základe návrhu komisie ŠM a TV mestské
zastupiteľstvo, podpisuje primátor. V tej žiadosti by malo byť napísané, že na čo tú dotáciu
potrebujete, v súlade s touto žiadosťou sa následne keď je dotácia schválená je vyhotovená zmluva
na oddelení školstva a vlastne čo ste do tej zmluvy napísali, v tých intenciách by ste to mali
vyúčtovať.
Bod č. 6) Rôzne
Zoltán Szelle – odovzdal slovo Zsoltovi Takáčovi
Zsolt Takáč – sa vyjadril, že nechce naozaj aby to bolo dnes vyslovene riešené v emóciách. Je
veľmi dôležité že tu sa zhrnuli tie veci, z pohľadu mesta, že ako vlastne dotácia vzniká podla VZN,
podľa platných noriem, určité témy o ktorých budeme hovoriť sa netýkajú všetkých klubov, ale je
veľmi dôležité aby počuli aj keď sa ich to netýka, lebo každý klub má svoju špecifikáciu, ináč
funguje, niekto musí mať registrovaných športovcov, niekto nemusí mať, niekto má súťaže, niekto
musí mať povinne trénerov, niekto nemusí mať, niekto žiada na jedno podujatie, niekto na týždňové
podujatie, niekto na ročnú činnosť. To sú špecifiká, ktoré sú veľmi široké, ale práve preto si

myslím, že obidve VZN či 1/2007 ako aj novelizácia 13/2013 bola veľmi dobre spravená
a nemyslím si že s fázou prípravy VZN a výzvy je niekde problém. Preto sme nič neavizovali, lebo
bol december, bolo to pred výzvou a my sme automaticky rátali, že to pôjde v intenciách predošlých
rokov. Verili sme, že hlavne rozdelenie bude spravodlivé a spravodlivejšie , hľadali sme možnosti,
ale nikto z nás na tomto stretnutí neriešil potom tú následnú vec, ktorou je tá samotná zmluva, ktorá
pochádza po všetkých tých veciach. Poviem to veľmi jednoducho. Je tu výzva, je tu žiadosť klubu,
ktorá vyšpecifikuje, čo všetko chce robiť, čo chce z toho platiť. Z toho je rozhodnutie komisie
koľko pridelí peňazí, z toho je rozhodnutie mestského zastupiteľstva a podpis primátora a to je
finále, koniec, príbeh skončil. Tento príbeh je identický, do tohto bodu s kultúrnou komisiou.
Obidva sú dotačné komisie. To je jedno či majú 100 000€ alebo 200 000€. Majú tú istú filozofiu
a tú istú schému dotácie, úplne tú istú. Suma sa líši. Problém podľa nás a si myslím, že nie sme
sami je a ešte zdôrazním, že dotyk toho problému je preto rôzny, lebo máme špecifické činnosti.
Špecifické napríklad, že niekto od januára funguje ako klub a že najväčšia a najhektickejšia časť
roka je január, február , zimná príprava pred súťažou a vtedy sú aj najväčšie náklady na chod klubu.
V lete napríklad paradoxne júl, august nie sú veľké náklady na chod klubu čiže v skratka je to
v pohode a pre nás je začiatok roka vždy náročný a vždy sme dostávali z tých 100 000€ vždy
60 000€ na začiatku roka do 15. februára, vždy, každý, každý rok sme dostali 60 000€, nie celú
čiastku ale 60 000€. Ja hovorím o našom. Potom druhý polrok sme dostali buď v júni, ale stalo sa aj
to, že nebolo v meste peniaze to bolo za pána Maťašovského sme dostali peniaze v septembri. Čiže
bola rozdelená dotácia. S týmto sme problém nemali, nemám problém ani s rozdelením, aj keď to je
nelogické, ale vám poviem najdôležitejšiu vec. Je zákon mesta, poviem tak ústavný zákon mesta,
pravidlo, ktoré je povinné. Potom prichádza jedna zmluva, ktoré má formálne kopírovať VZN ako
to robí kultúrna komisia aj so zmluvami, aj tie mám skoro všetky. A tie úplne identicky kopírujú
VZN. Nie sú tam žiadne extra sankcie, nie je tam abcde, nič tam neni, kopíruje len čisto. Jeden
problém bol, bol som 4 roky členom komisie kultúry, nikdy sme takto obdobný problém neriešili
a hovorím, nejedná sa to len o mňa. Ďalšia veľmi dôležitá vec je to, aby ste pochopili, ja nehovorím
za seba, hovorím za celý klub. Za 14 trénerov, za hráčov ačka, za všetky tímy. Najlepšie je to
a veľmi zaujímavé je jedna vec, čo mňa od začiatku troška si myslím že vnútorne tak , nebol som
s tým spokojný, že dlhé roky nám tri roky robil Tibor Drozd vyúčtovania za FC Slovan. On nám
robil papiere a dostával za to 500€ mesačne.
Ing. Tibor Drozd – sa vyjadril že zúčtovanie robí pani Veronika. Ja som robil administratívu - ISS
manažéra a vypracovanie dokumentov.
Zsolt Takáč – áno spracovanie robila Veronika, ale príprava dokumentov všetko bolo aj s podpismi
schválil u Tibora Drozda.
Ing. Tibor Drozd – položka schválil Tibor Drozd tam nikdy nebola. Ty schvaľuješ. Neklam!
Zsolt Takáč – tak možno podpis, ale ideme ďalej. Problém je jeden. Ja keď som bol členom 4 roky
kultúrnej komisii, kvôli konfliktu záujmovom nemohol žiadať peniaze na ozetko NKGA lebo som
sám rozhodoval o financiách. Ja sa vás pýtam že človek, ktorý podľa informácií z posledného
zasadnutia vytváral zmluvu a nebol to Ivan Szolga, ale tieto zmluvy na prevod peňazí pripravil ,
dodal, pridal, upravil, je ten človek, ktorý tak isto poberá dotáciu z tohto mesta za svoje občianske
združenie a sám kontroluje sám seba. Chcem sa vás spýtať či to je normálne, ak takáto situácia tu je
tak to je protiprávny stav Tibor Drozd?
Ing. Tibor Drozd – do tohto by som chcel vstúpiť.
Zsolt Takáč – ty do tohto nevstupuj. Potom môžeš hovoriť keď skončím. Po prvé poviem z môjho
pohľadu je zákon, ktorý určuje mestám ako majú narábať s dotáciami. My môžeme tiež spraviť
chybu, priznávam. Ja chcem len jednu vec povedať. Do dnešného dňa mám všetky emaily od pána
Drozda. Za 11 782€ nám neuznali vyúčtovanie, čo pred rokom a pred všetkými rokmi áno. V súlade
s VZN, len vďaka nesúladu v novej zmluve, ktorá sa pripravuje na prevod peňazí ktorá v podstate
má právnu hodnotu oproti VZN oveľa, oveľa nižšiu sú obmedzujúce podmienky, ktoré zapríčinia to
že FC Slovan nemôže dať do účtovníctva to že tréneri zarábajú 500€ po šiestich mesiacoch, lebo už
je to prečerpanie 50%, ktoré určilo neviem kto, oddelenie školstva na meste. Zmluvu sme síce
podpísali, ale poviem aj prečo som to podpísal. Pretože peniaze neboli ešte na účte 15. marca keď
začala súťaž, nie 15. februára. Ja z vlastných peňazí, na záznam to hovorím som zaplatil 17 000€,
hráčom, klubom aj štartovné pre všetky kluby. Z vlastných peňazí. Potom sa opýtam koľko som
doniesol ja minulí rok pred tvojimi očami a pred ostatnými peňazí do klubu. Chcem jednu vec

povedať. Ja toto nemienim robiť. Ja som to povedal. Nebudem suplovať mesto, nebudem suplovať,
platiť trénerov, hráčov, kohokoľvek, nebudem platiť povinné platby ako aj teraz 1945€ povinnú
platbu piatok som avizoval primátorovi potrebujem zaplatiť za klub, ináč by nám odpočítali 3 body
áčku a dostali by sme hneď 3000€ pokutu. Do čo som ja donútený. Mimino robí v športe vie o čom
hovorím. Prečo sme mi do toho donútení? Ja sa pýtam, prečo nefungujú veci tak jak fungovali 7
rokov od kedy som okolo toho futbalu aj s Petrom Paškom prvé dva roky? Ja vás chcem vás
všetkých poprosiť v dobrom, naozaj v dobrom. Dostal som od primátora trestné oznámenie. Dostal
som oznámenie, že mám vrátiť peniaze a čo je ešte horšie na čo sa odvolám, že 5. a 6. časť nie sú
ochotný vyplatiť, lebo sme urobili chybu v zúčtovaní a dajme tomu sme nesprávne vyúčtovali lopty.
Chcem jednu vec povedať, ja nechcem nič, Zsolt Takáč nechce nič. Ja tu vyzývam pána primátora
ak je problém my zvoláme valné zhromaždenie klubu. Je to nestranné, nezávislé občianske
združenie. Právne nezávislé! Ako aj vy všetci. To že dostávame dotácie, niekto viac, niekto menej
je na zvážení koho z vás či ste spokojný či nespokojný. Ja som aj to vypočítal, aj to transparentne
donesiem koľko máme registrovaných ľudí v klube, že sme na 11. mieste na jedného registrovaného
športovca, úplne vzadu, čiže vôbec nie sme preplatený. To je ďalšia veľmi dôležitá vec, na počet
športujúceho človeka a prepáčte mládeže. Nerátali sme do toho mužov zámerne aby nebol problém
že muži. Na podporu športujúcej mládeže v rámci dotácie. Ja čo chcem. Chcem v tom mať
poriadok, chcem aby sa neurobila, keď je stopka VZN, tak nemusí byť ďalšia zmluva, ktorá hovorí
o ďalšej stopke po 5 metroch na križovatke. Nechápem tieto značky, toto sa tu dialo s týmito
zmluvami. Chcem aby všetky zmluvy boli pripravované podľa VZN, keď tréner zarába 1000€
chcem trénera vyúčtovať za 1000€. Nikto nechce vymýšľať bločky, nikto nechce špekulovať a preto
práve ja budem mať jedno uznesenie, teda žiadosť a podám potom aj písomne podľa infozákona
211/2000 všetky do 30.10.2019 tento rok vyúčtovania osobne zaslať poštou kópie a budem
kontrolovať následne všetkých ako čerpajú, čo dali do faktúry na čerpanie vrátane 4000€ na týždeň
Footballandie. Chcem vedieť, keď mňa niekto péruje za lopty, ja chcem vedieť, ako sú vyúčtované
ostatné kluby poviem tak bójka po bójke, loptička po loptičke. Toto je môj postoj, ja nechcem
nikomu zle, práve naopak. Ja si myslím že tento klub ako dnes je a funguje je skonsolidovaný
a finančne na veľmi dobrej úrovni a dokonca historicky ak by takéto veci neboli, sme sa mohli
možno pochváliť že len zhruba 7000€ sme museli my sponzori vložiť. A keď sa niekto rozpráva
o sponzoroch tak treba sa pozrieť na to, že koľko Galanta vybrala na Galantské trhy ako sponzoring.
Ja si myslím, že v tomto má FC Slovan Galanta najlepších sponzorov zo všetkých klubov. Neurazte
sa. Nám sponzori ročne dajú od 15 000 do 25 000€, sponzori mimo mňa aj to viem zdokladovať.
Ak toto vyzbiera niekto ročne na akýkoľvek účel tak potom môžeme avizovať, že nehľadáme
sponzorov na ďalšie veci, pretože rozpočet klubu nie je 100 000€ z mesta, je výrazne viac, takmer
o 50 000€. A toto chcem jednoducho povedať, ja chcem, Zsolt Takáč chce vyúčtovať to čo tam je.
Ďalšie vyúčtovanie, to čo sme odovzdali do dnešného dňa je v poriadku. Všetko to prešlo
kontrolou. Zatiaľ 10 dní čakáme, nedošli peniaze. Preto som musel ja z vlastných peňazí zaplatiť tú
zbernú faktúru. Na meste mám 32 000€ do konca roka. Zase 15. decembra by sme mali dostať tú
poslednú časť, bohu žiaľ, ako primátor avizuje nechce nám ju dať. Neni v tom problém, mňa s tým
netrestá, ja poviem jednu vec, ja zvolám klub, zvolám všetkých, ja to rozpustím, skončíme
a jednoducho koniec Galantského futbalu. Ja to takto v bordeli robiť nechcem.
Zoltán Szelle – požiadal Zsolta Takáča aby skončil s prejavom. Vyjadril sa, že Zsolt Takáč povedal
dosť toho a že bol obvinený Tibor Drozd a treba mu dať priestor vyjadriť sa.
Peter Paška – požiadal o slovo a vyjadril sa, že celé toto stretnutie bolo zvolané kvôli tomu, že sú
výhrady k VZN, že je vôľa zo strany klubov ako mi bolo povedané navrhnúť nejaké nové návrhy,
aby sa zmenilo VZN, aby sa vám jednoduchšie robilo. S týmto som bol ja oboznámený, s týmto
som prišiel na toto stretnutie. Neprišiel som na stretnutie, aby som počúval 20 minút Zsoltiho, ktorý
sa nedá vypnúť a obvinenia naozaj nezmyselné. Ja sa k tomu neskôr vyjadrím. Teraz by som chcel,
aby sme rokovali kvôli tomu, kvôli čomu to tu bolo zvolané. Keď máte výhrady k tomu čo je možné
preplatiť v zmysle VZN od mesta, tak nám to povedzte, pozrieme sa na to čo sa s tým dá robiť.
Takto tomu celému rozumiem. Rozprával som sa s pingpongistami, chceli by do toho zahrnúť keď
idú na výjazdy na východné Slovensko, aby sa im mohlo započítať napríklad preplatenie
ubytovania. To že nám futbalisti vyúčtovali 49 lôpt po 100€ ktoré neexistujú to nech riešia orgány
činné v trestnom konaní, toto tu nepotrebujeme riešiť. Takto to vidím ja. Takže Tibor keď chceš
reagovať nech sa páči.

Ing. Tibor Drozd –nevie či reagovať, lebo všetky obvinenie sú absolútne krivé, lebo Zsolti vám
povie len to, čo chce aby ste počuli. Problém je v tom, že ja zmluvy nevytváram, Ja posúvam
zmluvy na schválenie právnikovi. Ja mám nad sebou ešte 3 orgány, ktorý o tom rozhodujú čo
v zmluve bude. Ja nie som rozhodovací orgán.
Zsolt Takáč – položil otázku, že kto pripravil zmluvy? Kto pripravil návrh zmluvy? Na záznam
prosím vás.
Ing. Tibor Drozd – sa vyjadril, že náčrt zmluvy posielam ja právnikovi mesta, právnik urobí
kontrolu, všetky chyby opraví a pošle mi naspäť hotovú zmluvu.
Zsolt Takáč – takže on pripraví návrh a ty opravíš chyby. Takto to funguje?
Peter Paška - odpovedal na otázku, že pokiaľ sa pripravovala zmluva medzi mestom Galanta a FC
Slovan Galanta, prebehlo medzi mnou, tebou, právnikom, Geškovou a Drozdom niekoľko emailov,
kde si so všetkým súhlasil.
Zsolt Takáč – Áno, a poviem aj prečo.
Peter Paška - znovu zopakujem, neprišli sme sem všetci kvôli tomuto aby sme tu počúvali tieto
tvoje veci. Poďme sa baviť o tom, kvôli čomu bolo toto stretnutie zvolané, lebo nabudúce sem nikto
z týchto klubov nepríde.
Ing. Tibor Drozd – sa opakovane vyjadril, že on nepripravuje zmluvy, vzor zmluvy len
predkladám na schválenie, a všetko sa mení podľa toho čo nadriadený povedia. Ja som len osoba,
čo napíše do počítača čo môže a ostatné všetko sa dopíše. Čo sa týka ostatných vecí, Footballandiu
nekontroluje Drozd.
Zsolt Takáč – takže aby bolo jasné, veľmi dôležité čiže ty si ten, ktorý tú zmluvu niekam napíše?
Ing. Tibor Drozd – nie. Roky je už vzor zmluvy, ktorý som ja nevytvoril.
Zsolt Takáč – kto ti dáva príkazy dávať do toho veci, kto ti dáva príkazy?
Zoltán Szelle – No dobre nechajme toto. Toto je na inú tému a nie na toto fórum. Nie na toto sme
zvolali túto športovú komisiu a o tomto sa odmietam baviť o tieto obviňovania jedného, druhého.
Prosím vás toto nie, tohto sa ja nechcem zúčastňovať a ani nebudem sa zúčastňovať. Ja vám poviem
len moje osobné skúsenosti, čo ja mám ešte predtým ako som bol poslancom. Tá výzva, ktorá
vychádza je rok a rok temer rovnaká, sú tam minimálne zmeny, sedeli sme myslím, že v decembri
na štadióne, kde som vás žiadal, keď máte nejaké pripomienky k tej zmluve, nech sa páči aby ste
povedali, alebo k výzve.
Zsolt Takáč – k výzve nemáme pripomienky
Zoltán Szelle – Vyšla výzva tak jak vyšla. Ja si myslím a osobne komunikujem s oddelením
školstva už niekoľko rokov a vždy mi vyšli v ústrety, keď som potreboval posunúť nejaké tie
termíny čo sa týka vyúčtovania, lebo napríklad ja mám v novembri veľký turnaj a dali mi do
zmluvy vyúčtovanie 31. 10. ale ja 9.11. mám tento turnaj a bez problémov mi to prepísali do konca
novembra. Nerobili s tým absolútne žiadny problém. Čo ja vidím z môjho osobného hľadiska, ja
vidím trošku problém v tom, že mnoho klubov hospodári len s tými peniazmi, ktoré prídu od mesta,
toto je môj názor a tento môj názor mi nikto nevezme. Minule dal primátor hore takú tabuľku na
2%. Keď som sa na to pozrel, tak mi bolo niekedy až do plaču, že koľko klubov ako hospodári. Si
myslím, že úplne suverénny bol Tomi s KO Boxom cez 5000€, my sme mali okolo 3500€. Ostatný
boli výrazne nižšie. Takže ja si myslím, že by mali aj ostatné kluby hľadať aj iné zdroje
financovania, nie len mesto, lebo keď vám chýbajú nejaké peniaze nemôžte sa spoliehať len na
jedno a keď mesto povie že nemá na to peniaze, aby dávalo peniaze na šport, čo budete potom
robiť. Jak som povedal na začiatku. Táto dotácia je nenárokovateľná. Keď finančná komisia povie,
že jednoducho peniaze na šport nebudú, tak jednoducho nebudú. S tým sa bude musieť bohu žiaľ
každý zmieriť. V zákone o športe je jednoznačne dané, každý športový klub je povinný zbierať
členské príspevky. Sa vás pýtam, koľkáti to zbierate od členov. Ja to zbieram mesačne. Nie všetko
hádžte na mesto. Napríklad džudisti v Trnave dostanú 3000€. a sú omnoho úspešnejší ako my.
V Galante dostali 12 000€ tento rok na 80 členov. Spolu ŠK Arkádia dostala 22 000€ na 200
členov, lebo ŠK už neni len džudo, ale je to už aj karate aj gymnastika. Karate je 40, nás je 80
a gymnastika 60. Takže my keď sme rozdeľovali finančné prostriedky, v prvom rade sme sa
pozerali na členskú základňu.
Martin Juhás – preto som sem dnes prišiel, lebo najväčšie kritérium je členská základňa, každý
hovorí len o členskej základni. Pre mňa neni problém nabrať 500 členov, ale teraz, ja mám dvoch
mechanikov, sme dvaja jazdci. Sme 4 členovia. Je to veľmi málo na rozdelenie dotácie. Preto na

šport som ešte nikdy nedostal. Nebavím sa o akcii. Bavíme sa o športe. Vy si neviete predstaviť,
koľko námahy robí starosť o tú techniku. Niečo podobné ako starosť o ten štadión. Ja by som to
chcel pripomenúť, že by nemalo byť hlavné kritérium len počet členov.
Zoltán Szelle – neni to hlavné kritérium a ti poviem, prečo si napríklad tento rok nedostal dotáciu.
Preto, lebo si minuloročnú ešte nevyúčtoval.
Martin Juhás – nebavíme sa o akcii, ja som nedostal na chod klubu ešte nikdy dotáciu.
Zoltán Szelle – nie to nie je pravda, 2500€ si dostal v roku 2018
Peter Paška - ja si pamätám, že to bolo na akciu cez dotáciu na šport.
Martin Juhás – Nemalo by byť hlavné kritérium počet členov, lebo počet členov je ľahko
ovplyvniteľný.
Zoltán Szelle – a prečo si neprišiel v decembri a nepovedal to tam.
Peter Paška - v decembri bolo na štadióne pracovné stretnutie ohľadom dotácií.
Martin Juhás – tam som nebol.
Zoltán Szelle – bohu žiaľ si nevyúčtoval dotáciu, preto ti nebola poskytnutá dotácia.
Martin Juhás – nebudem sa hádať, donesiem dokumenty, to je najmenej.
Peter Paška - nie je naším cieľom dodrbávať občianske združenia. Nie je naším cieľom dávať
pokuty občianskym združeniam, ale teraz sme tu mali kontrolu z najvyššieho kontrolného úradu za
roky 2016 – 2018. Pokiaľ sa jedná o dotácie na šport, jedna z vecí čo zaznela, že nesmiem odpúšťať
pokuty. Doteraz bola prax taká, že keď požiadali o odpustenie pokuty tak sme odpúšťali. Toto nám
bolo zakázané a bola daná veľká výhrada k financovaniu futbalu za rok 2016, ale to je iná téma.
Juraj vám k tomu povie bližšie.
Ing. Juraj Srnka, PhD. – jedna dôležitá informácia, ktorá vyplynula z kontroly je že mesto dotáciu
nemôže udeľovať príspevkovým a rozpočtovým organizáciám zriadeným mestom. Toto je už
zakázané.
Peter Paška - týka sa to SŠZ, MsKs a ešte Pátrie.
Milan Bičan - tak ako už zaznelo niekoľko krát, tie výzvy sú identické s komisiou kultúry , tak isto
je aj zúčtovanie identické. Prečo tam nie sú problémy? Preto, lebo tam nikto nemôže reklamovať,
lebo to čo sú dotácie pridelené, tie sa zúčtovávajú. Tie musia byť zúčtované podľa papieru, ktorý je
schválený. Komisia kultúry nikdy nerobila prieťahy. Dotácia, ako sme hovorili, že prečo nemôže
dostať futbal naraz, lebo na začiatku roka nie sú žiadne príjmy. Mestská kasa je prázdna, tak musí
sa to nejak rozdeliť. S tým plne súhlasím, ale toto som vždycky hovoril, že nemôžme pozerať že kto
má akú základňu, lebo to sa nedá. Keby sme to začali prepočítavať, že kto má akú základňu, tak
samozrejme futbalisti vídete na jednu osobu najmenej. Ale nemôžeme to porovnávať napríklad
s Tomim, Martinom atď., lebo to sa nedá.
Peter Paška - prioritne dotácie čo dávajú mestá dávajú na rozvoj mládežníckeho športu, takto sa
na to treba pozerať. To čo povedal Zolo. Veľa je tu klubov, ktoré sú naviazané na mestský rozpočet
a nie sú schopné získať inde peniaze. FC Slovan získal z 2% daní 500€. Boxeristi získali vyše
5000€, kolkári získali vyše 1000€. A neporovnávajme členskú základňu kolkárov a futbalistov.
Treba zlepšiť prácu v tomto smere. Potom sú rôzne nadácie a dotácie, ktoré dávajú peniaze.
V tomto je skvelá napríklad Sisa. Z mestského rozpočtu dostáva pár stovák a z fondov ťažké tisíce,
ktoré investuje do mesta. Treba sa trošku zaoberať aj s takýmito vecami. Príspevok od rodičova a
sponzori. Nie je to jednoduché priznávam. Ja som bol šokovaný, že som na Okolo Slovenska získal
30 000€, lebo na Galantské trhy neviem získať peniaze. Keď som sa motal okolo futbalu, keď som
ja zháňal peniaze, bolo povedané nie, lebo je to Mézeš, potom tam nebol Mézeš, bolo povedané nie,
lebo je tam Paška. Teraz tam neni Paška, nie lebo je tam Taky. Furt sa nájde dôvod prečo nie. Ale
treba s tými ľuďmi nejakým spôsobom pracovať. A nehovorím o tom, že zákon o športe je úplne
nafigu. Vyrieši výdavky klubov, ale nevyrieši príjmy. Toto je celé nafigu. Aby ste si uvedomili
prosím vás. 1. dotácie nie sú narokovateľné. Zastupiteľstvo schváli, primátor podpíše. Keď sa
primátor zatne nebude nič. V roku 2015 sa stalo, že sa zastupiteľstvo zatlo a futbalový klub dostal
0€. Výsledkom bolo, že všetci odišli do Serede. Potom bolo treba začať stavať všetko od znova.
Takže nie je to nárokovateľné. 2. Treba si zvážiť, že tie peniaze majú ísť v prvom rade na rozvoj
mládežníckeho športu. Všetko ostatné je len navyše z vašej šikovnosti. Áno radi vám prispejeme aj
na dospelých, ale v prvom rade to má ísť na mládež. Takto to vidím ja a takto to bolo odjakživa
nastavené. Nehýbem sa okolo Galantského športu prvý deň. V 2012 tu bol p. Dragúň a vtedy sme
zdvíhali Galantský futbal z úplného bahna.

Silvia Sokolová – prečo sa nedáva, teda účel projektu do zmluvy tak ako bol schválený.
Mgr. Ivan Szolga – zmluvy o dotáciách pripravuje oddelenie spoločenských služieb. Následne po
ich príprave a parafe od vedúceho oddelenia posúvajú zmluvy na kontrolu na právne oddelenie.
Zsolt Takáč – faktická otázka. Ty do toho ako ešte zasiahneš. Dajme tomu ak je to už vyrobené na
oddelení a príde to k tebe, koľko krát si do toho ty zasiahol, že si zmenil voľačo?
Mgr. Ivan Szolga – to neviem takto povedať
Zsolt Takáč – do 5,10,15,20x
Mgr. Ivan Szolga – väčšinou tam riešim v globále, či je to v súlade s výzvou, lehoty, kedy sa má
konať podujatie. V podstate všeobecne.
Zsolt Takáč – v podstate je to na 95% hotové?
Mgr. Ivan Szolga – dá sa to tak povedať.
Mgr. Juraj Bottka – chcem dať priestor aj ostatným občianskym združeniam, len to sa chcem
spýtať, že v podstate keď dôjde žiadosť v zmysle výzvy, napíšu účel na čo chcú minúť tie peniaze
to znamená, že to by malo ísť aj v zmysle VZN aj do tej zmluvy? A keď to v tom nemá, kde je
problém? To znamená, že musela byť kontrola žiadosti a zmluvy. To znamená že vznikla niekde
chyba, keďže ona dala projekt na toto a keď tam niekto napíše, že miň to na hrušky tak jak to môže
keď to nemá v projekte?
Zoltán Szelle – Juraj toto sa stalo aj mne a tiež som došiel za Tiborom a prepísal to bez problémov.
Ja som s tým nikdy nemal problém. Dáte si žiadosť a prečo ste potom podpísali takú zmluvu.
Zsolt Takáč – presne tak a úprimne poviem, že je to naša chyba a podpísali sme.
Silvia Sokolová – ja verím tomu, že som to podpísala, ale si osobne myslím, že keď ja dám žiadosť
a v nej je 8 bodov a mi zostanú 2 body, vynechané mám 4 body a zmenené mám ďalšie 2 body tak
si nemyslím, že niekde je chyba.
Peter Paška - Sisa kedykoľvek sa vieme stretnúť, prečo si tieto veci nedala vedieť? Taky napríklad
sa ohlásil, riešilo sa to, pripomienkovalo sa to, máme záznamy o tom ako sa posielali emaily
a podpísala sa posledná verzia, ktorá bola schválená.
Silvia Sokolová – už som potom s tebou vôbec nebola, myslím, že s tebou som Zolo volala, ale
myslím, že Tibor ma poslal na právne oddelenie. Problém bol ten, že som prišla tak isto klasicky
ako narýchlo, že prídem podpísať zmluvu. Vôbec som neriešila, že idem kontrolovať. Keď som na
to došla som volala Zolovi, lenže to bolo 2 mesiace po tom, lebo absolútne by ma nenapadlo, že
niekto takýmto spôsobom zmení tú zmluvu a bola som za právnikom, ktorý povedal, že ak teraz
prídem, tak buď zmluvu vypovedám a musím vrátiť peniaze.
Peter Paška - Sisa, Taky mal pripomienky, urobil sa dodatok č.1 k zmluve.
Silvia Sokolová – ale ja neriešim to, že to ja to mám kontrolovať a opravovať. Riešim len to, že
niekde sa stala chyba.
Peter Paška - vyskytol sa problém, je to 50 zmlúv urobených. Treba dať vedieť. Naozaj, nemému
dieťaťu ani vlastná matka. Nevedel som o tom
Silvia Sokolová – ale ja nebudem za tebou utekať s každým problémom. Ja si osobne myslím, že
my ročne zoberieme vyše 20 000€ odinakiaľ. Nehovorím, že nás zachráni 1500€ z mesta, ale
nemám problém s inými zmluvami. Len to chcem povedať, že proste, keď niekto robí zmluvu podľa
žiadosti tak niečo by tam sedieť malo.
Peter Paška - neviem kde sa stala chyba, ale počuli ste prosím vás aj toto tu. Od mesta 1500€
a 20 000€ z ďalších zdrojov. Keď neviete ako na to, Sisa vám rada poradí.
Ing. Tibor Drozd – ja len k tomu, že akým spôsobom sa podpisujú zmluvy. Nie je pravda že sa to
rieši spôsobom, že dojdi, tu podpíš a hotovo. Zmluva sa podpisuje takým spôsobom, že sa otvorí,
z jednej strany sa prečíta, z druhej strany sa prečíta, celá zmluva sa podrobne prečíta, napíše sa tam
dátum a podpíše sa. Takýmto spôsobom sa u nás podpisujú zmluvy. Keď som ja nebol v robote, tak
to robil iný zamestnanec, ale vždy takýmto spôsobom.
Zsolt Takáč – tu sa nikdy neprečítavali žiadne zmluvy Tibor, ty to vieš.
Ing. Tibor Drozd – to tvrdíš ty, ale ďalších 20 klubov ti povie, že sme prečítali celú zmluvu
a všetkým sa povedalo, že čo tam je. Preto to podpisujete.
Zsolt Takáč – otázka znie, že keď VZN je čierno biele, prečo vaša zmluva je dúha.
Ing. Tibor Drozd – ale toto nie je pravda, celú zmluvu prečítate, celú zmluvu od komunikujete,
keď je problém sa rieši. Dokonca ja mám takú skúsenosť, že napríklad pán Stojan keď som mu
prečítal zmluvu ju nepodpísal lebo s ňou nesúhlasil. Odišiel preč a povedal, že nesúhlasí. Keby

chcel, tak sa to zmení, ale on povedal, že s tým nesúhlasí.
Zsolt Takáč – ako ja to môžem urobiť, keď začína súťaž a mám zaplatiť 23 000€ v marci 15. Čo
odhlásim všetky tímy zo súťaže. Prajem všetkým klubom, aby zohnali toľko peňazí čo ja donesiem
do klubu a tento rok je to 27 000€. Napríklad môžete aj za mnou prísť na tipy a dám veľmi rád.
Peter Paška - keď vás môžem poprosiť, nefakturujte lopty ktoré neexistujú, keď už teda bude
dávať tipy.
Štefan Varga – zdá sa mi, že sa zase zbytočne skĺzava do inej rovini na akú sme tu. Ale aj to sa mi
zdá, že zbytočne komplikujeme veci, ktoré bi sa dali urobiť oveľa jednoduchšie. Narazili na to pri
vyúčtovaní v FC Slovan Galanta, keď v januári na začiatku roka nevieš ešte načo budú potrebné tie
peniaze a vtedy napríklad pri vyúčtovaní neboli uznané pre FC Slovan za prenájom telocviční
a Tibor povedal, že to nebolo vo vašej výzve.
Ing. Tibor Drozd – nie zle hovoríš, nebolo to vo vašej žiadosti.
Štefan Varga – ale túto žiadosť si robil ty.
Ing. Tibor Drozd – nie, to nie je pravda, túto žiadosť som nerobil ja. Kto podpísal tú žiadosť?
Štefan Varga – počkajte, nejde o futbal, ide o to že zbytočne komplikujeme veci, kde by sa dalo
jednou vetou napísať, že všetko, čo súvisí s nejakým tréningovým procesom, alebo zápasom.
Zsolt Takáč – vo VZN je krásna veta, že všetko čo súvisí s činnosťou klubu.
Štefan Varga – aj tie bagety, lebo to je naozaj dokumentovateľné, že keď išli do Trenčína a boli
tam celý deň, tak im vieme dať bagety. Toto je zo zákona.
Zoltán Szelle – zo zákona im môžeš vyplatiť stravnú jednotku, nemusíš im kupovať bagety, ale
v podstate nebolo možné vyúčtovať ani to.
Štefan Varga – ale zbytočne chceme komplikovať veci, ktoré môžu byť oveľa jednoduchšie.
A podľa mňa by sa to dalo jednoduchšie spraviť, ale neviem. Toto sa mi iba na úrade. Toto sú také
osobné veci.
Peter Paška - nie sú to osobné veci.
Milan Bičan – ono to tu fungovalo a fungovať aj bude. Ja hovorím, že len sa vychytávajú takéto
maličkosti ktoré sa nemali sem ani dostať. A už vôbec nie na zastupiteľstvo. Hodinu tu rozprávať,
či má FC Slovan nejaké problémy. Že máte málo peňazí, to je jasné, to každý povie. Málo sme
dostali. Požadujete 10 000€ a dostanete 3000€. No jasné je to tak.
Zsolt Takáč – výška mi nikdy nevadila
Milan Bičan – prerozdeľovanie nikdy nebude jednoduché. Komisia športu bude dostávať všetky
zúčtovania, chcem tu mať všetky zúčtovania.
Zsolt Takáč – ja to chcem vyžiadať tiež.
Bc. Marek Prokopec – je len dve veci, možno tým, že sa presne určí, že na čo sa peniaze môžu
použiť, tak trošku obmedzuje tie kluby. Možno im treba dať viac dôvery, ale samozrejme kontrolu
nech si mesto robí. My sme tam tiež mali, aj keď to nebola nejaká zásadná vec, ale nebolo by na
škodu, keby sme dostali zmluvy emailom týždeň, dva dopredu a mohli urobiť opravu ak by bolo
treba.
Jozef Stojan - ja len toľko, že keď by sme dostali dotáciu do konca marca, lebo my musíme mať
kurty pripravené 1. májový týždeň, keď začíname súťaž.
Zoltán Szelle – s týmto by nemal byť problém, myslím, že niektoré kluby sa dajú uprednostniť.
Peter Paška - tento rok bola zlá situácia, lebo začiatkom roka sme nemali peniaze v pokladni.
Nepoznám žiadne iné mesto v tomto regióne, ktoré dáva toľko veľa peňazí na podporu športu
a kultúry ako Galanta. Na začiatku roka sa poslali peniaze tak, že kto mal väčšiu dotáciu, tomu sa
poslala len časť. Futbalisti dostali na 6 častí. Neviem aká bude situácia na rok 2020, lebo gro
financovania mesta je z takzvaných podielových daní. Funguje to tak že 30% daní berú VUC a 70%
mestá. Tento rok sa menilo nezdaniteľné minimum a tento rok bude tých daní menej. V našom
prípade Galanta dostaneme o 300 000€ menej ako v 2019. Nechcem tu nejakú čiernu farbu
maľovať, že možno budú menšie dotácie, ale nedá sa to vylúčiť.
Zsolt Takáč – Furt spomínali ej na zastupiteľstve, že rozdelenie. Predtým vždy bolo, že 60 vo
februári a 40 či v júni či v septembri. Ja som nemal problém rozdeliť na 5 častí, len problém to bolo
to, že 1. časť by mala prísť až niekedy v marci. Jednoducho to je nemožné. Ak dostanem ja aj
napríklad na 7 častí ale načas. Príklad poviem 15. februára 1 splátka a 15. marca 2 splátka.15. apríla
3. splátka, dajme tomu nech je 4. splátka v júni a potom júl, august nedostanem a potom dostanem
september, október, november aj na 7 splátok tak to je presne to pre mňa, že ja som ochotný víjsť

mestu, že má problém mesto, že nemá také peniaze. My s tým ešte raz, s výškou ani s rozdelením
nemám problém, ale problém mám napríklad zásadný a to je právne zanalyzované a rozpracované,
že akékoľvek percentuálne obmedzovanie dotácie je protizákonné. To znamená, že vkladať 50%
dôvod, že môže byť len na pneumatiky, alebo len na platy. Preto je diskriminačný, aj porušenie
zákona, pretože je to diskriminácia pre inú skupinu dotácií, ktoré napríklad také štruktúry nemajú.
Ja nemôžem vyúčtovať príklad vám poviem 3700€ mesačne trénerom krát 10 mesiacov čo je
37 000€ lebo prekročím 50% . Toto je diskriminácia na tento klub. Tento klub funguje na
profesionálnych tréneroch, ktorý musia byť platený, zo zväzom musia byť registrovaný a musia
mať plat. Tým pádom ak ja prekročím 50 000€ v júni už ich ďalej nemôžem platiť, to čo je aj teraz,
už posledné vyúčtovanie, to čo bolo teraz v poriadku do októbra ja už aj keby som dostal tie
peniaze, ja vám poviem na rovinu, ja už nie som schopný ich vyúčtovať na platy ktoré sú, pretože ja
sa dostávam tým pádom do tiesne, že je tam tá 50%-ná diskriminačná položka, ktorá nikde vo VZN
nefiguruje. Právne mám od dvoch rôznych právnikov rozanalyzované, je to porušenie zákona
a diskriminácia o dotácii. Preto je dôležité pre mňa, že kto tu na meste tvorí tie zmluvy, ktoré nie sú
v súlade s výzvou a nie sú z VZN už vôbec v súlade.
Milan Bičan - keď pokladňa zíva prázdnotou, zoberie si mesto úver aby mohlo vyplatiť peniaze?
Zsolt Takáč – nech mi dajú každý mesiac 10 000€ desať mesiacov, aj to je v poriadku, len nech to
príde načas a nech je to podľa toho. Ale nie že načo môžem 50% čerpať. Že len na naftu 50%, alebo
na jedlo 50%. To je diskriminácia v akejkoľvek podobe. Upozorňujem, máte tu kontrolu, my to
pripravujeme poslať na NKU. Je to vážne porušenie zákona o diskriminácii pri dotáciách. Právne je
zodpovedný za prípravu zmluvy ten právnik, ktorý pripravuje zmluvu. Ani jeden z poslancov
nemusí byť právnik vyštudovaný, môžu byť všetci na obci murári, ale keď právnik pripravuje
zmluvu a toto je tiež v právnej analýze. Dostanete ju. Je to veľmi vážna vec. Vy ste zodpovedný za
prípravu zmlúv a výziev ktoré vychádzajú.
Zoltán Szelle – ale tá zmluva bola schválená v januári a schválil si ju aj ty.
Zsolt Takáč – ale vo výzve 50% nebolo. Ak bolo, ešte je to horšie, lebo boli zavedený aj poslanci
si myslím, okrem členov komisie športu, lebo ostatný o tom ani nemuseli vedieť.
Peter Paška - hlasoval za to aj Taky?
Zoltán Szelle – ano
Zsolt Takáč – poviem to názorne, ak je účtovná firma, vy nemusíte byť účtovník ako majiteľ firmy
on je zodpovedný právne za podanie daňového podania. Ja to podpíšem, však ja som majiteľ, ak
urobím chybu zoberú na paškál tú účtovnú firmu, ktorá robila tie papiere. Ak my sme schvaľovali
diskriminačnú výzvu a boli sme podvedený je to potvrdenie toho, že tá výzva bola protizákonne
predložená. Malo to prejsť Ivan, nehnevaj sa nemalo to prejsť u teba. Si mal pozrieť zákon
o dotáciách. Toto je vážna diskriminácia. Vyradili ste vážnu skupinu ľudí športujúcich,
registrovaných v Galante o možnosť získať dotácie. Nepriamo ale áno.
Peter Paška – no ešte raz, nebola žiadna diskriminácia, a už vôbec nie úmyselná. Jedinej
diskriminácie si sa dopustil voči futbalistom ty, s tou faktúrou a dovtedy, kým tam vy budete vo
vedení tak neexistuje, že tam pôjdu peniaze z mesta. Keď mi raz niekto ukradne peňaženku z domu,
tak si ho viac domov nepustím, obrazne povedané.
Zoltám Szelle – zbytočne rozoberáme spor, ktorý aj tak tu nevyriešime. Chcel by som kluby
poprosiť, tak ako Martin Juhász hovoril. My sme mali vždy problém, ako tie finančné prostriedky
rozdeliť. Každý podnet je vítaný. Každý podnet, podľa akého kľúča sa máme vôbec poberať. My
sme si ako prioritu, ktorá neni priorita od teraz, ja sa pamätám, že za Jociho Víga , ktorý zaviedol tú
prioritu, že tým najdôležitejším meritom má byť členská základňa so zreteľom na mládež. Ak máte
nejaké iné návrhy, velice radi vám vyhovieme ak sa dá. Čo sa týka tvojej dotácie Martin, nemohli
sme ti dať dotáciu, lebo si naozaj svietil červeným písmom, že si nezúčtoval. Ale v kľude si to
potom odkonzultuj s Tiborom.
Martin Juhás – to je v poriadku, môj návrh bol len taký, že ak je len jedinec, tak nech váha toho
jedinca nech tiež je zohľadnená.
Zoltám Szelle – Druhý problém bolo pri vyhlasovaní športovcov roka, prosím vás buďte viac
aktívny, lebo od vás prišlo málo návrhov. Tak málo podnetov prišlo, že bolo velice ťažké vyhlásiť
niekoho. Dokonca u dospelých sme my museli navrhnúť jedného atléta. Ak neprídu podnety od vás,
my nebudeme mať z čoho vyberať.
Peter Paška – treba nominovať.

Zoltám Szelle – môžeme sa teda zjednotiť v tom, že požiadame vedenie mesta, aby do výzvy išla
veta, všetky výdavky súvisiace s činnosťou športového klubu. Ja mám problém s vyúčtovaním
cestovného, lebo je to také komplikované, že to radšej ani nerobím.
Peter Paška - VZN keď hovorí o tom, že všetky náklady súvisiace s činnosťou klubu, tak
nepotrebujeme meniť ani VZN.
Mgr. Juraj Bottka – stačí poslať zmluvy dopredu, aby potom neboli problémy.
Zsolt Takáč – nepotrebujeme meniť VZN, my s VZN nemáme problém.
Štefan Varga - ako som povedal, že sa neuznalo použitie telocvične, lebo to nebolo vo výzve, tak
ale súvisí to s činnosťou klubu.
Peter Paška – v dodatku sme to všetko ošetrili.
Zoltám Szelle – takže podmienky aby boli podľa VZN a zmluvy poslať dopredu emailom, aby sa
odstránili chyby.
Zsolt Takáč – poviem jednu vec na záver. Keď vytiahnete tú zmluvu ktorú ste mali pred rokom
a túto, rozdiel je v dvoch stranách. Ja sa pýtam načo? Keby mi niekto povedal, čo bola 6 rokov
predtým šusom podpíšem aj na slepo. Preto sa pýtam prečo sa to zmenilo?
Zoltám Szelle – ďakujem, máte ešte niekto niečo. Tak teda zhrniem znova, navrhujeme
zjednodušenie zmlúv a zaslanie návrhu zmluvy aspoň týždeň dopredu. Čakám od vás podnety na
prerozdelenie dotácie.
Peter Paška - ešte raz, nie sú tu veci, ktoré by boli osobného charakteru. Na zastupiteľstve bolo
vytknuté, že úmyselne sme robili zle futbalu a Sise. V žiadnom prípade. Snežíme sa byť spravodliví
a féroví. Na druhej strane nekončí všetko našou kontrolou. NKU nám vytkol, že hlavný kontrolór
mesta nevykonáva svoju kontrolnú činnosť voči organizáciám, ktoré od mesta dostávajú peniaze.
Hlavný kontrolór musí tiež zlepšiť svoju kontrolnú činnosť voči O.Z. V piatok ideme podpísať
protokol o kontrole. Pre príklad v Senici tiež bola kontrola NKU a našli asi 4 chyby. U nás je 16
nedostatkov. S výnimkou futbalovej dotácie čo išlo mimo nás, ako poslanecká aktivita mimo výzvy
sme nemali nejaké zásadné porušenia. Výsledkom je, že sa nemôže odpúšťať, dotácia má byť
určená na mládež a všetci sa musíte zlepšiť pokiaľ sa jedná o prácu so sponzormi.
Silvia Sokolová – ale je neviem byť prioritne za mládež, neviem sa zúčastňovať pretekov, nemôže
jedno občianske združenie prioritne vyúčtovávať fotokopírovanie. Tibor teraz si povedal, že si to
robil ty. Preto ja sa pýtam, ako to je?
Peter Paška - prejdeme si to ešte, tuto keď skončíme si to ešte prejdeme. Ja vážne neviem ako sa
to mohlo stať. Nehľadajme za tým žiadny zlý úmysel. Keď sa dokáže zlý úmysel, tak vyvodím
z toho dôsledky, ale nehľadajme za tým hneď zlý úmysel.
Zsolt Takáč – súhlasím s tým a ani nechcem. A možno poviem na záver, aby sme boli optimisti, ja
chcem, čo som žiadal od začiatku ako člen komisie a ako poslanec žiadam vyúčtovania do
30.10.2019 všetkých klubov, pán prednosta v rámci infozákona, zašlem to aj písomne.
Skontrolujeme aj my výdavky jednotlivých klubov. Neurazte sa, pozrieme sa na to, mám na to ako
poslanec právo. Ešte raz, neni to namierené proti nikomu, je to v súlade s našimi možnosťami. Tiež
robíme chyby, možno aj vy, nejedná sa o to, aby sme si vytkli chyby, jedná sa o to, aby sme si
zjednodušili celý ten chod, aby sme tu už nikdy k takejto téme nesedeli. Keď hovoríme o mládeži,
čo by sme rozprávali, keď Saška tu má nejakého psa a cvičí s tým. Čiže áno toto sú tie veci, ktoré sú
absolútne diskriminačné, preto hovorím, nebavme sa o týchto širokých témach. Je to veľmi
špecifické. Ja vás prosím o to, aby ste nie mne, na Takáča kašlite, klub nenechajte v štichu, lebo ako
som povedal, ak nedostanem peniaze, budem musieť odhlásiť všetky mužstvá zo súťaží. Máme na
to právo.
Peter Paška - máte na to právo samozrejme, ale to potom vy budete tí, ktorí zavraždia galantský
futbal a nie primátor, ktorý stráži rozpočet.
Ing. Juraj Srnka, PhD. – môžem ťa poprosiť tú žiadosť ohľadom infozákona poslať písomne.
Zsolt Takáč – samozrejme zajtra to dostanete.
Peter Paška - pokiaľ to dopadne takto, že sa kluby budú odhlasovať, lebo nedostávajú peniaze od
mesta, bude to veľmi smutné, ale je to na rozhodnutí štatutárov.
Zsolt Takáč – áno je to tak
Ing. Milan Zelenák – ja si myslím, že by som teraz dal Takimu za pravdu, lebo ak ste sledovali
minulí rok basketbal, tak tam niekoľko tímov extraligy skončilo práve z dôvodu finančných. Takže
to tu nie je v Galante nič nové. To je normálne a ja si myslím, že Galanta by sa mala a neviem či by

to bolo predmetom komisie športu zapodievať tým, že jedno také malé mesto s kvázi malým
chozraščotom, čo si vyprodukuje financie pre seba samého, aby obsadilo všetky olympijské športy.
To proste nejde. My proste nemôžeme zobrať takýto diapazón klubov a nech sa kotia a potom
prídu a bude sa toto robiť.
Zsolt Takáč – ja absolútne zodpovedne poviem, že bez problémov klub odhlásim a 100 000€ si
môžete rozhodiť na psíkov, na motory, na všetko. A s úplne kľudnou dušou, verte mi rodičom
všetkým vysvetlím bez problémov a ja si myslím, že to všetci pochopia. Ja viem, každý robí chyby,
Peter ty si robíš chyby, boli sme spolu, aj ja robím chyby, nevyčítajme si nič. Ja som povedal tebe,
v dobrom som ťa cez sms. Bol som v zahraničí. Ja rozčuľujem sa aj nad tou Galandiou. Chcem
pomôcť aj k týmto veciam. Trápia ma tieto veci viac. Nemyslím si že toto sú tie veci, ktoré by mali.
Aj my robíme chyby, vy ste robili tiež chyby, aj administratívne, ako ste povedali aj my robíme
administratívne chyby, stane sa to áno. Ja nechcem robiť chyby, vy nechcete robiť chyby, áno,
stane sa. Ja na vás neútočím, nepľujem na mesto. Všetko to čo máte na meste máte schválené aj od
poslancov všetkých. Ver mi sedel som tak jak s Milanom aj so všetkými. Nikomu sa to nepáči, že
podávaš trestné oznámenie na jeden futbalový oddiel. Nikomu sa to nepáči. Ja viem sú chyby, teraz
máme aj my behať, čo všetko ste urobili. Ako prebieha verejné obstarávanie. Máme posielať trestné
oznámenia? Ako to robil Gaulider, ktorému sme my dvaja spolu vytýkali všetko? Ja som mal 13
trestných oznámení, ty 20, 70 a sme tu. A chceme pokračovať touto cestou Peter? Toto sme my čo
máme radi futbal?
Peter Paška - nemal som inú možnosť. Keď sa stal trestný čin, treba to riešiť.
Zsolt Takáč – vždy máš inú možnosť, aj VZN o tom hovorí.
Peter Paška - dal som vám tri týždne na to, aby ste tie lopty, ktoré ste vyfakturovali mestu, aby
ste ich zohnali. Neprejavili ste ani kúsok záujmu. Čo som mal robiť.
Zsolt Takáč – neni to tak, lebo lopty tam sú. Druhá vec, stala sa chyba s fakturáciou, ale vieme to
vyriešiť. Nikdy sa to v daňových dokladoch neobjavilo. Neni to ani v našom účtovníctve ani na
daňovom úrade, čo je de fakto absolútne irelevantná vec a toto chcem týmto povedať, že sa to
nerieši týmto spôsobom, lebo ty netrestáš Takáča, alebo nejakého účtovníka. Ty trestáš x ľudí, ktorý
sú s tým spojený.
Peter Paška - konzultoval som to a rozhodne nie som to ja, ktorý sa musí ospravedlňovať.
Zsolt Takáč – ja som nežiadal ospravedlnenie, žiadal som ťa o korektný prístup nie voči mne.
Korektný prístup voči ľuďom.
Peter Paška - ešte raz, keď vás môžem poprosiť všetkých, nezúčtovávajte nám a dúfam, že to
nikto nikdy neurobil, nezúčtovávajte nám veci, ktoré reálne neexistujú pretože to je podvod.
Mgr. Juraj Bottka – v zastúpení predsedu komisie na záver poďakoval prítomným za účasť
a vyjadril sa, že bude veľmi rád keď komisia bude môcť s občianskymi združeniami a so všetkými
naďalej spolupracovať.
Zoltán Szelle v.r.
predseda komisie
V Galante 15.10.2019
Zapísal: Ing. Tibor Drozd

