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Materiál na rokovanie      Materiál č.:     /2017/17 

17. zasadnutia  

Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda 

v VII. volebnom období 

Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete  

17. ülésének beterjesztett anyaga 

a VII. választási időszakban  

  

 

Návrh na schválenie uzavretia Zmluvy o spolupráci pri realizácii projektu regionálneho 

centra hádzanej medzi mestom Dunajská Streda, Slovenským  zväzom hádzanej, so 

sídlom Trnavská cesta 37, 831 04 Bratislava, IČO: 30 774 772 a MŠK Dunajská Streda, 

so sídlom Alžbetínske nám. 1203, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 50 399 098.     

Határozati javaslat a Dunaszerdahely Város, a Szlovák Kézilabdaszövetség, székhely 

Trnavská cesta 37, 831 04 Bratislava, azonosítószám: IČO: 30 774 772 és az MŠK 

Dunajská Streda, székhely Erzsébet tér 1203, 929 01 Dunaszerdahely, azonosítószám: 

50 399 098 közötti együttműködési szerződés megkötésének a jóváhagyására.  

 

Predkladá :   JUDr. Zoltán Hájos, primátor mesta 

Beterjeszti:         

 

Preveril: Ing. Júlia Bubniaková, prednostka MsÚ 

Ellenőrizte: 

 

Zodpovedný:  MUDr. Zoltán Horváth, zástupca primátora mesta 

Felelős: 

 

Návrh na uznesenie:   Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda po prerokovaní 

Határozati javaslat:  predmetu návrhu 

                                 

A/ schvaľuje  

uzavretie Zmluvy o spolupráci pri realizácii projektu 

regionálneho centra hádzanej medzi mestom Dunajská 

Streda, Slovenským  zväzom hádzanej, so sídlom Trnavská 

cesta 37, 831 04 Bratislava, IČO: 30 774 772 a MŠK Dunajská 

Streda, so sídlom Alžbetínske nám. 1203, 929 01 Dunajská 

Streda, IČO: 50 399 098 v predloženom rozsahu. 

 

B/ žiada primátora mesta 

uzavrieť Zmluvu o spolupráci pri realizácii projektu 

regionálneho centra hádzanej medzi mestom Dunajská 

Streda, Slovenským zväzom hádzanej, so sídlom Trnavská cesta 

37, 831 04 Bratislava a MŠK Dunajská Streda, so sídlom 

Alžbetínske nám. 1203, 929 01 Dunajská Streda, v predloženom 

rozsahu. 

 

Február 2017 

2017. február 
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Dôvodová správa 

 

 

Rozhodnutím Výkonného výboru Slovenského zväzu hádzanej zo dňa 25.10.2016 bolo 

schválené zriadenie ôsmich Regionálnych centier hádzanej. Na základe uvedeného 

rozhodnutia medzi inými počnúc od 01.07.2017 by malo v dunajskom regióne vzniknúť 

Regionálne centrum hádzanej zamerané najmä na ženskú hádzanú.  

 

Povolenie na vytvorenie Regionálneho centra hádzanej v dunajskom regióne získalo 

občianske združenie MŠK Dunajská Streda  so sídlom: Alžbetínske námestie 1203, 929 01 

Dunajská Streda,  IČO: 50 399 098, DIČ: 21 2034 1333, štatutárny zástupca MUDr. Zoltán 

Horváth, predseda (ďalej len   „MŠK Dunajská Streda”).  MŠK Dunajská Streda teda bude 

základným klubom regionálneho centra hádzanej, ktorý pri realizácii projektu bude 

spolupracovať s inými športovými klubmi, základnými či strednými školami ako aj so 

samosprávami.    

MŠK Dunajská Streda ako športový klub bol založený predstaviteľmi mesta Dunajská Streda 

a dvoch mládežníckych hádzanárskych  klubov   ŠK Talent a Športové gymnázium DAC za  

účelom zjednotenia hádzanárskych klubov pôsobiacich na území mesta Dunajská Streda.  Na 

základe rozhodnutia Valného zhromaždenia MŠK Dunajská Streda zo dňa 15.11.2016 členmi 

športového klubu sa stali aj mesto Dunajská Streda a občianske združenia ŠK Talent 

a Športové gymnázium DAC.   

Cieľom MŠK Dunajská Streda  je podpora udržiavania a rozvoja športu, najmä však hádzanej 

v meste Dunajská Streda ako aj v celom regióne Žitného ostrova a vytváranie podmienok na 

uspokojovanie mnohostranných záujmov, záľub a potrieb svojich členov ako aj verejnosti 

v oblasti telesnej kultúry a športu.  Športový klub ďalej venuje veľkú pozornosť výchove 

budúcich talentov v hádzanej a podpore rozvoja športu v meste Dunajská Streda.  

 

Regionálne centrum hádzanej sa v jednotlivých regiónoch zriaďuje pre zabezpečenie 

kvalitnej, modernej a odbornej športovej prípravy detí a mládeže vo všetkých regiónoch 

Slovenska s maximálnym úsilím zabezpečenia podmienok pre takúto športovú prípravu 

a zabezpečenia spolupráce so školami a príslušnými orgánmi verejnej správy.  Fungovanie 

regionálnych centier hádzanej bližšie je upravené v Smernici Slovenského zväzu hádzanej 

o zriadení regionálnych centier hádzanej (ďalej len „smernica“),  v zmysle ktorej riadiacim 

orgánom RCH bude Slovenský zväz hádzanej, ktorý následne za účelom plnenia cieľov RCH  

bude na zmluvnom základe spolupracovať so športovými klubmi ako aj so samosprávami.   

Základným dokumentom tejto spolupráci je „Zmluva o spolupráci pri realizácii projektu 

regionálneho centra hádzanej“ (ďalej len „zmluva“), ktorá sa uzatvára medzi Slovenským 

zväzom hádzanej,  základným klubom, t.j. klubom ktorý získal povolenie na vytvorenie 

RCH ( MŠK Dunajská Streda) a spolupracujúcou stranou, ktorou je v dunajskom regióne 

mesto Dunajská Streda.  

Spolupráca zmluvných strán pri riadení regionálneho centra hádzanej spočíva 

v zabezpečení materiálneho, finančného a personálneho fungovania projektu RCH 
v rozsahu a spôsobom dohodnutým v zmluve.  V zmysle tejto zmluvy hlavným realizátorom 

projektu bude Slovenský zväz hádzanej, ktorý okrem iného sa spolupodieľa na projekte RCH 

tak finančne ako aj materiálne.  Riadenie RCH bude zabezpečené na základe rozpočtu pre 

projekt RCH na daný súťažný ročník, ktorý bude vždy schválený výkonným  výborom  

Slovenského zväzu hádzanej.  

 

Mesto Dunajská Streda na základe tejto zmluvy sa má spolupodieľať na projekte RCH 

tak materiálne ako aj finančne, pričom forma a rozsah tejto spolupráce musí byť vždy 

vopred prerokovaná so Slovenským zväzom hádzanej. Po dohode o forme a rozsahu tejto 

spolupráce bude medzi mestom Dunajská Streda ako spolupracujúcou stranou a Slovenským 
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zväzom hádzanej, ako riadiacim orgánom RCH  uzatvorená osobitná dohoda, ktorá bude 

bližšie upravovať spôsob spolupráce zmluvných strán.  

 

V zmysle predloženej zmluvy mesto Dunajská Streda sa má spolupodieľať na nákladoch 

na  projekt RCH vo výške min. 30 % z celkových nákladov RCH.  Mesto Dunajská Streda 

je oprávnené spolupodieľať sa na týchto nákladoch vo forme:  

a) peňažných prostriedkov   

b) poskytnutia práv, napr. práv užívania športovej haly .  

Právo výberu  formy spolupráce má mesto Dunajská Streda. V prípade poskytnutia určitých 

práv záväzok mesta spočíva v poskytnutí užívania, t.j. prenájmu športovej haly, príp. iného 

športoviska pre účely športovej prípravy, tréningov príp. súťaže družstiev zaradených do 

RCH. Takéto plnenie sa započíta na podiel na nákladoch na realizáciu projektu RCH.   

 Zároveň mesto, ako zriaďovateľ  základných škôl sa zaväzuje v rozsahu svojich kompetencii 

a možnosti zabezpečiť, aby jednotlivé základné či stredné školy boli zaradené do projektu 

RCH.  

V prípade, ak by sa spolupracujúca strana, t.j. mesto malo spolupodieľať na nákladoch na 

projekt RCH vo výške plnenia, ktoré by prevyšovalo hodnotu určenú zmluvou, mesto je 

oprávnené vniesť k rozpočtu RCH námietku,  pričom po vznesení námietky zmluvné strany 

sú povinné  rokovať o rozpočte.  

Okrem toho v zmysle tejto zmluvy zmluvné strany sa zaväzuje spoločne propagovať projekt 

RCH, avšak zmluva pre žiadnu zo zmluvných strán nepredpisuje konkrétnu formu propagácie 

tohto projektu.  Jedinou predpísanou povinnosťou pre spolupracujúce strany je, aby 

informačné dokumenty a tabule súvisiace s projektom RCH  obsahovali informáciu 

o spolufinancovaní projektu RCH z prostriedkov uvedených v zmluve.  

 

Predložená Zmluva o spolupráci pri realizácii projektu regionálneho centra hádzanej  je teda 

tzv. rámcovou zmluvou, kde sú dohodnuté podstatné podmienky spolupráce zmluvných strán, 

t.j. Slovenského zväzu hádzanej, športového klubu MŠK Dunajská Streda a mesta Dunajská 

Streda. Bližšie práva a povinnosti zmluvných strán pri realizácii tohto projektu budú následne 

upravené v osobitných zmluvách.  

Na základe tejto zmluvy sa mesto zaväzuje spolupodieľať sa na nákladoch na projekt  RCH 

v dunajskom regióne,  Základným klubom ktorého projektu je MŠK Dunajská Streda, 

riadnym členom ktorého občianskeho združenia je aj mesto Dunajská Streda.  Výška týchto 

nákladov, s ktorou sa mesto spolupodieľa na realizácii projektu RCH sa bude každoročne 

meniť v závislosti od ročného rozpočtu tohto projektu, ktorý bude vždy schválený Výkonným 

výborom Slovenského zväzu hádzanej. Podľa tejto zmluvy mesto, ako spolupracujúca strana 

sa má spolupodieľať na týchto nákladoch minimálne vo výške 30 % rozpočtu. Formu, akou sa 

mesto spolupodieľa na týchto nákladov vyberie mesto po dohode so Slovenským zväzom 

hádzanej. Podľa tejto zmluvy mesto sa zúčastní tohto projektu buď peňažnými prostriedkami 

alebo poskytnutím určitého práva (napr. prenájom športovej haly), v ktorom prípade takéto 

plnenia sa bude započítavať na podiel nákladoch.  

 

 

Návrh prerokovala: 

 komisia MsZ pre financie, rozpočet, správu a hospodárenie s majetkom mesta 

a podnikateľskú činnosť a odporúča – neodporúča ho schváliť. 

 komisia MsZ pre školstvo a mládež a odporúča - neodporúča ho schváliť. 

 komisia MsZ pre šport a telesnú kultúru a odporúča - neodporúča ho schváliť. 

 Mestská rada a odporúča – neodporúča ho schváliť. 

 

Materiál vypracovala: Mgr. Priska Czúfalová, referát právny ÚP na základe podkladov 

predložených MŠK. 


