
Zápisnica 

zo zasadnutia Komisie športu pri MsZ v Trenčíne, konaného dňa 10.3.2020 

 

Prítomní:    

 

JUDr. Martin Smolka, predseda 

Ing. Ladislav Matejka, člen 

Marcel Meravý, člen 

Mgr. Igor Schlesingr, odborník pre šport 

Ing. Jana Barnová, garant komisie 

Ing. Miroslav Sádecký 

 

Ospravedlnení: 

 

Mgr. Viliam Čacho , odborník pre šport  

Dominik Gabriel, člen 

 

P R O G R A M :           

1. Privítanie. 
2. Prideľovanie dotácií v oblasti športu na rok 2020. 
3. Rôzne  
4. Záver 

 

K bodu č. 1 

 

Zasadnutie komisie viedol predseda komisie JUDr. M. Smolka. V úvode privítal 

prítomných a oboznámil členov komisie  s programom zasadnutia.  

 

Komisia odsúhlasila  program zasadnutia:  

Za:  4  Proti:  0  Zdržal sa:  0 

 

K bodu č. 2 

 

 p. Ing. Sádecký predložil členom komisie prehľad podaných žiadostí v oblasti športu. 

- v roku 2020 sa žiadosti o dotáciu podávali kompletne elektronicky 

- registrovaných žiadateľov je: 81 pre projekty, 53 pre činnosť 

- počet podaných žiadostí je:  61 pre projekty, 44 pre činnosť 

- pretože sa prvý krát podávali žiadosti v elektronickej podobe, navrhol p. Sádecký, aby tí čo 

podali dotazník v riadne stanovenom čase a nepodarilo sa im podať žiadosť, alebo s tým mali 

problémy, komisia sa rozhodla umožniť im doložiť žiadosť k dotazníku, ide o 19 subjektov 

-ďalej komisia súhlasila s tým, že tí, ktorí omylom zažiadali o dotáciu v oblasti projektov, aby 

boli priradení do činnosti a opačne. Jedná sa asi o štyri prípady mylného zaradenia žiadosti. 

- komisia rozhodla, že tí žiadatelia, ktorí nepodali dotazník a dali žiadosť o dotáciu v oblasti 

činnosti, boli vyradení, nakoľko dotazník je súčasťou tejto žiadosti a preto podľa VZN 

7/2012, nie je možné toto akceptovať. 



- podľa nového zákona, je potrebné aby štatutár občianskeho združenia, neziskovej 

organizácie a iných združení, bol zapísaný v štátnom registri 

- pokiaľ nebude zapísaný štatutár v štátnom registri, nie je možné subjektu poskytnúť dotáciu, 

aj keď bude zmluva podpísaná 

- možnosť doložiť žiadosť k dotazníku na činnosť sa komisia rozhodla do 20.3.2020 

- komisia prerozdelila 45 000 eur na projekty 

- tie dotácie, ktoré boli priamo v rozpočte mesta, tými sa komisia nezaoberala, pretože boli   

priamo pridelené Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne 

 

- žiadosti o dotáciu na činnosť sa komisia dohodla prerokovať na ďalšej komisii 

 

 

Komisia odporúča schváliť: 

 rozdelenie fin. prostriedkov na projekty v oblasti športu na r. 2020 v celkovej hodnote  

           45 000,- € 

 

Za:  4  Proti:  0  Zdržal sa:  0 

 

 

K bodu č. 3 

 

- predseda komisie sa vrátil k otázke konfliktu záujmu, ktorý bol predmetom jednania 

minulej komisie. 

- odpoveď z útvaru právneho na požiadavku komisie je : 

 

   „Zasielame stanovisko k pravidlám konfliktu záujmov pri hodnotení žiadostí o poskytnutie 

dotácií z rozpočtu Mesta Trenčín v oblasti športu: 

Zastávame názor, že vo veci hodnotenia žiadostí o poskytnutie dotácie nie je potrebné 

prijímať špeciálne pravidlá riešenia konfliktu záujmov pri hodnotení dotácií pre Komisiu 

športu. Ako dôvod vzniku konfliktu záujmov hodnotiacich členov komisie niektorí členovia 

komisie uvádzali osobné známosti so žiadateľmi o poskytnutie dotácie resp. s ich štatutárnymi 

orgánmi. Osobná známosť však sama o sebe nie je považovaná za konflikt záujmov, pokiaľ 

nenastanú iné okolnosti odôvodňujúce vznik konfliktu záujmov. Rovnako nie je potrebné 

prijímať špeciálne kritériá ani pre oblasť poskytovania dotácií určených na podporu tzv. „top 

športov“ (kluby), nakoľko: 

Finančné prostriedky vyčlenené na dotácie pre „tzv. top športy“ (kluby) sa poskytujú podľa 

kritérií stanovených v prílohe č. 3 VZN č. 7/2012 „Kritériá pre poskytovanie dotácií z 

rozpočtu mesta Trenčín na aktivity v oblasti športu a telesnej kultúry“, t. j. takéto kritériá sú 

stanovené. Vzhľadom k tomu, že takéto peňažné prostriedky sa poskytujú na konkrétne športy 

(aj keď sa dotácia poskytuje Asociácii športov Trenčín, ktorá zastrešuje futbal, florbal, 

hádzanú), je potrebné, aby komisia nehlasovala o poskytnutí finančných prostriedkov v celku, 

t. j. tak že budú vymenované všetky športy a suma poskytovanej dotácie a až následne sa 

uskutoční hlasovanie, ale je potrebné uskutočňovať hlasovanie čiastkovo pre jednotlivé „top 

športy“ (kluby) zvlášť, napr: 

AS futbal ...................suma                       Za: .........    Proti: .......  Zdržal sa:........... 

Hádzaná ....................suma                      Za: .........    Proti: .......  Zdržal sa:........... 

Florbal ........................suma                     Za: .........    Proti: .......  Zdržal sa:........... 

V takomto prípade sa z jednotlivých čiastkových hlasovaní vylúčia tí členovia komisie 



(odborníci), ktorí sú u jednotlivých športov v konflikte záujmov. Vychádzame z toho, že každý 

z odborníkov by mohol byť v konflikte pre iný druh športu, pričom ostatní členovia komisie – 

poslanci v konflikte záujmov nebudú. Takýmto spôsobom hlasovania preto nebude ohrozená 

uznášaniaschopnosť komisie.  Nad rámec uvedeného si dovoľujeme uviesť, že o dotáciách 

určených na podporu „top športov“ v tomto kalendárnom roku komisia už rokovala, a to na 

zasadnutí konanom 08.01.2020 (t. j. pred prijatím pravidiel riešenie konfliktu záujmov), preto 

sa bude vyhlásenie o konflikte záujmov, ktoré majú hodnotiaci členovia komisie podpisovať 

bude vzťahovať len na žiadosti o dotácie hodnotené následne v roku 2020. „ 

 

- členovia komisie sú si vedomí toho, že nebudú hlasovať pri prerozdeľovaní  dotácií 

vtedy, ak daný subjekt by sa dostal do konfliktu záujmu  
 

Komisia berie na vedomie čestné vyhlásenie a neakceptujú vyhlásenie o konflikte 

záujmu:  

 

Za:  4  Proti:  0  Zdržal sa:  0 

 

 

K bodu č. 4 

Po prerokovaní všetkých bodov sa predseda komisie poďakoval prítomným za účasť  

a zasadnutie ukončil. 

 

Budúce zasadnutie komisie sa uskutoční dňa 7.4.2020 o 14.00 hod. 

 

 

 

 

 

                                                                                                         JUDr. Martin Smolka 

                predseda komisie    

 

 

Zapísali: Ing. Jana Barnová 

dňa: 16. marca 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie č. 3/2020 

zo zasadnutia Komisie  športu pri MsZ v Trenčíne, 

konaného  dňa 10. Marca 020 

 

 

Komisia odporúča schváliť: 

 rozdelenie fin. prostriedkov na projekty v oblasti športu na r. 2020 v celkovej hodnote  

           45 000,- € 

 

Za:  4  Proti:  0  Zdržal sa:  0 

 

 

Komisia berie na vedomie čestné vyhlásenie a neakceptujú vyhlásenie o konflikte 

záujmu:  

 

Za:  4  Proti:  0  Zdržal sa:  0 

 

 

 

          

                   JUDr. Martin Smolka 

               predseda komisie 

 

 

 


