Anna Silvestrová
starostka obce
Odpoveď na interpeláciu V. Poláčka zo dňa 25. 6. 2019
Športový areál v obci Sklabiňa bol postavený v akcii ,,Z“ v 80. rokoch minulého storočia
a financovaný z prostriedkov MNV a vtedajšieho športového zväzu. Mal slúžiť predovšetkým na
športové aktivity pre občanov Sklabine. Od samotného začiatku bol areál daný do užívania
futbalovému klubu TJ Družstevník Sklabiňa, ktorého členovia sa sami podieľali na výstavbe tohto
areálu. Po celé dlhé roky budova aj ihrisko slúžilo nášmu futbalovému mužstvu, ktoré finančne
podporovala aj obec a až do súčasnosti zabezpečovala kosenie ihriska zamestnancami OÚ.
Žiaľ faktom je aj to, že obecný úrad za mnohé tie roky nepodnikol žiadne právne kroky, aby bol
tento športový areál majetkovo–právne vysporiadaný a budova TJ zapísaná na liste vlastníctva
obce. Tým sa obec obrala o možnosť získať dotácie na opravy športového areálu a žiaľ ani sama
nijako finančne neprispela na nevyhnutné opravy vlastného majetku. Až po roku 2017 obec prispela
na opravu spodných priestorov tribúny, ktoré momentálne aj sama využíva vo forme obecnej
posilňovne, sumou necelých 1000 €. Jej návštevníci si platbou členských poplatkov dobrovoľne
prispievajú na režijné náklady a plánované zakúpenie nového posilňovacieho zariadenia, čo je
podľa názoru obce správne a transparentné riešenie, žiadne stavanie vlastných občanov na druhú
koľaj.
Nevyhnutné opravy v horných priestoroch tribúny a rekonštrukciu v šatniach si vykonali členovia
TJ Družstevník Sklabiňa svojpomocne zo sponzorských príspevkov. Aj napriek tomuto
nezanedbateľnému zhodnoteniu budovy je však už na prvý pohľad jasné, že nevyhnutne potrebuje
rozsiahlu rekonštrukciu, hlavne strecha je v havarijnom stave. Z toho je teda zrejmé, že obec si
svojou dlhodobou nečinnosťou zapríčinila znehodnotenie vlastného majetku a suma vynaložená na
údržbu objektu z peňazí daňových poplatníkov bola viac ako symbolická.
V minulom roku požiadal MŠK Fomat o poskytnutie týchto priestorov pre svoje mužstvá za účelom
tréningov v období od júla do októbra za odplatu vo výške 1000 € priamo pre TJ Družstevník. Tieto
finančné prostriedky boli využité na rekonštrukciu šatní a vybudovanie studne, MŠK Fomat naviac
vykonal rekultiváciu ihriska v hodnote 850 €. Studňa je k dispozícii aj obecnému DHZ ako zdroj
vody pre prípad hasenia požiaru.
Na základe námietok právneho zástupcu obce k forme nájomných vzťahom medzi obcou a TJ
Družstevník Sklabiňa, resp. medzi MŠK Fomat a TJ Družstevník Sklabiňa, bola uzatvorená zmluva
o spolupráci. Minulý rok obec investovala viac ako 6400 € do vysporiadania pozemkov v areáli,
v tomto roku už cez právneho zástupcu začala realizovať všetky potrebné kroky k majetkovoprávnemu vysporiadaniu športového areálu aj s budovou a ich následné zapísanie na list vlastníctva
obce. MŠK Fomat tento rok znova požiadal o poskytnutie týchto priestorov na dočasné trénovanie
svojich futbalových mužstiev v mesiacoch august až október. Vzhľadom na uvedené skutočnosti
a odporúčanie právneho zástupcu obce bude uzatvorená zmluva priamo medzi MŠK Fomat
a obcou, ktorá bude obsahovať podrobné podmienky užívania športového areálu. Naše futbalové
mužstvo túto sezónu nepostaví svoj tím pre nedostatok hráčov, športový areál nebude
plnohodnotne využívaný a preto obecný úrad nemá námietky voči jeho dočasnému poskytnutiu
MŠK Fomat, ktorý ho bude udržiavať na vlastné náklady a tiež prispievať na energie. Naviac bude
klub pomáhať materiálne aj s know-how detskej prípravke, ktorú vedie pán Fleško a momentálne
má okolo 15 členov.

Aj napriek neúspešnej požiadavke na interpelanta na vyčíslenie tých iluzórnych „stratených ziskov“,
ktoré doteraz neposkytol, ale zároveň ich porovnal voči investičnému úveru vo výške 50 000 €,
uvádzam len toľko – obec si vzhľadom na výšku disponibilných zdrojov a rezervného fondu zobrala
úver na dofinancovanie prebiehajúcich investičných prác v obci, na ktoré boli poskytnuté účelové
dotácie z ministerstiev vnútra a školstva v celkovej výške 98 000 € a zároveň očakáva schválenie
dotácie od Envirofondu vo výške takmer 190 000 € na modernizáciu kúrenia a zateplenie budovy
ZŠ. Vzhľadom na súčasný zanedbaný technický stav tribúny aj areálu, potrebu veľkých investícií do
rekonštrukcie a rozpracované riešenie majetkovo-právnych vzťahov nepovažujem možnosť vykrytia
uvedeného úveru ziskom z prenájmu futbalového štadióna za ani len trošku reálnu, klub ktorý by
pristúpil na podmienky prinášajúce taký objem financií jednoducho neexistuje. Zároveň verím, že
som dostatočne jasne a bez pochybností vysvetlila, že MŠK Fomat ako „cudzí subjekt“ v žiadnom
prípade nepoužíva majetok obce bezplatne.

V Sklabini dňa 24. júla 2019
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