SPRÁVA O KONTROLNEJ ČINNOSTI
( v zmysle § 14 odst. 9 Zákona o športe )

Pôvod podnetu:
27.3.2017 elektronickou poštou od p.

Predmet kontroly:
Kontrola hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti vynaloţenia prostriedkov

Zistenia:

Podnet p.
V sobotu 25. 3. 2017 v Modre sa malo uskutočniť zasadnutie Výkonného výboru SŠZ. VV SSŢ sa po
otvorení VV uznesením uzniesol, ţe zasadnutie VV SSŢ ukončuje. Za takéto uznesenie mali hlasovať
p. F. Jablonický, K. Pekár, Z. Gregor, Ra. Diviak, P. Paleček, A. Riabov, proti bol I. Gaţík,
nepritomný p. C. Cehelský a J. Petényi.
Vyzývam 6 osôb z VV, ktorí hlasovali za zrušenie zasadnutia VV SŠZ aby sa buď dobrovoľne
poskladali na úhrade nákladov, ktoré so zasadnutím VV SŠZ vzišli (podľa vyčíslenia sekretariátu)
napr. úhrada cestovných (prípadne i pobytových nákladov), občerstvenie, obed a pod., alebo
alternatívne sa zaviazali, ţe si uhradia všetky náklady na najbliţšom VV SŠZ (v Banskej Bystrici).
V prípade, ţe nedôjde k dobrovoľnej solidárnej úhrade nákladov zrušeného zasadnutia VV SŠZ v
prospech účtu SŠZ podávam Kontrolórovi SŠZ podnet, aby skontroloval hospodárnosť, efektívnosť,
účinnosť a účelnosť pouţitia prostriedkov SŠZ vrátane verejných prostriedkov, ktoré dostáva SŠZ od
štátu, keďţe VV zasadalo zbytočne, keďţe nerokovalo, nič neprejednalo (okrem bodu o svojom
nezasadaní),t.j. išlo o nehospodárne, neefektívne a neúčelne vyuţitie prostriedkov SŠZ vynaloţené v
Modre.
Pozn. predmetná regresná úhrada nákladov v prospech SŠZ sa netýka člena VV, ktorý hlasoval proti a
2 členov VV, ktorí neboli prítomní, t.j. aktívne svojím hlasovaním nespôsobili zmarenie zasadnutia
VV.
Prosím o informáciu Kontrolóra, či si členovia VV túto povinnosť (úhrada nákladov) splnili
dobrovoľne alebo bolo prijaté opatrenie za účelom ich vymáhania.

Rokovací poriadok VV:
§ 5 Oprávnené osoby zúčastňujúce sa na VV SŠZ
1. Zasadnutia VV SŠZ je oprávnený sa zúčastniť (vrátene práva hlasovať) kaţdý člen VV SŠZ
(vrátane prezidenta a viceprezidenta SŠZ).
2. VV SŠZ je uznášaniaschopný, ak je prítomný nadpolovičný počet členov VV SŠZ.
3. Uznesenia VV SŠZ sa prijímajú väčšinou hlasov z prítomných členov VV SŠZ. Kaţdý člen VV SŠZ
má jeden hlas (tzv. hlasy rozhodujúce). Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas prezidenta SŠZ.
4. Zasadnutia VV SŠZ sa s hlasom poradným zúčastňuje predseda Rady SŠZ, predseda Kontrolnej
komisie SŠZ, resp. v prípade ich neprítomností iný člen Rady SŠZ, resp. iný člen Kontrolnej komisie
SŠZ.
5. Zasadnutia VV SŠZ sa zúčastňuje (-ú) pracovník (-ci) sekretariátu SŠZ. 3

§ 6 Prizvané osoby zúčastňujúce sa na VV SŠZ
1. VV SŠZ môţe podľa obsahu prerokúvanej problematiky na zasadnutie prizvať predsedov a členov
odborných komisií SŠZ a iných pozvaných hostí (predseda alebo člen Výkonného výboru Krajského
šachového zväzu, iný funkcionár SŠZ, reprezentant SŠZ, tréner reprezentácie SŠZ, osoba, o ktorej
prerokúvaná vec zaradená do bodu programu zasadnutia VV SŠZ ide alebo sa jej priamo dotýka, resp.
sa prerokúva z jej podnetu).
2. Prizvaní účastníci zasadnutia VV SŠZ nemajú hlasovacie právo.

Pán

nie je členom VV a ani nebol prizvaný na VV. Nemal čo robiť na rokovaní VV.

Mail kontrolór SŠZ:
Po výzve prezidenta SŠZ aby rokovaciu miestnosť opustil tam sedel jak dubák. Miestnosť neopustil
ani na moju výzvu ani na apel p. Šturca. Tu je vidieť úcta k morálnym autoritám SŠZ, akou
bezpochyby p. Šturc je. Nakoľko nikto s VV si sním nechcel špiniť ruky, tak bol poţiadaný personál
hotela o vyvedenie z miestnosti. Po chvíli prišiel do rokovacej miestnosti riaditeľ hotela s tým ţe oni
sponzorujú posledné trojkolo extraligy a aj rokovaciu miestnosť nám dávajú zadarmo a nechcú mať
ţiadne konflikty v hoteli. Ešte prízvukoval, ţe ak by sme na vyvedenie privolali políciu tak on dá
vyviesť VV.
Po tomto nebolo inej moţnosti ako zasadnutie VV zrušiť.

Rokovanie VV SŠZ v Modre zmaril p.

.

Vyhodnotenie a navrhnuté opatrenia:
Podnet p.

sa zamieta.

Záver:
Kontrolná činnosť bola začatá 27.3.2017 a skončená 31.5.2017.

Bílkove Humence dňa 6.6.2017

Rastislav Nemečkay - kontrolór SŠZ

