ŠK Atletiko Zálesie
Trojičné náméstié 1
900 28 Zálésié

02.02.2022
Obec Zálesie
Trojičné náméstié 1
900 28 Zálésié
Vec: Žiadosť
Vážený pán starosta, vážená pani poslankyňa, vážení páni poslanci,
dovoľujem si v mene ŠK Atletiko Zálesie obrátiť sa na Vás so žiadosťou o zmenu mechanizmu finančnej
podpory udržateľnosti a rozvoja športu v našej obci.
V súčasnosti má obec Zálesie uzatvorenú zmluvu o spolupráci medzi Sokol Gešajov a ŠK Atletiko
Zálesie, kde má obec na starosti časť prevádzkových nákladov na chod futbalového ihriska vo forme
udržiavania prírodnej trávnatej plochy a zabezpečenia dodávky elektrickej energie. Okrem toho obec
pravidelne poskytuje finančnú pomoc ŠK Atletiku Zálesie formou schválených dotácií.
Poskytnuté dotácie celkom:
2022 - 18.000 eur ( požiadané ešte neschválené )
2021 – 13 000 EUR
2020 – 7 200 EUR
Dovoľujeme si Vás požiadať a navrhnúť zmenu štruktúry spolupráce. Náš návrh zefektívňuje súčasnú
spoluprácu, vnáša viac transparentnosti a zabezpečuje dlhodobú udržateľnosť.
Navrhujeme rozšírenie existujúcej zmluvy o spolupráci formou dodatku k zmluve. V návrhu dodatku
budú jasne definované prevádzkové činnosti a aktivity, na ktoré obec poskytne pravidelný finančný
príspevok. ŠK Atletiko Zálesie naďalej zabezpečí pravidelnú športovú činnosť, rozvoj športu, metodickú
a odbornú starostlivosť o deti a mládež.
Zámer navrhovaného riešenia je zjednodušenie a efektívnosť starostlivosti o prevádzku športoviska.
Prevádzka športoviska by nemala byť závislá od toho či klub dostane dotáciu, či od dobrosrdečnosti
sponzorov a dobrovoľníkov, ale prevádzka športoviska by mala byt garantovaná obcou po vzore
okolitých obcí. Je aj v jej záujme, aby vytvárala zdravé prostredie pre život, prostredie kde sa budú deti
spoznávať a vytvárať si priateľstvá. Príklad o finančnej pomoci v € v okolitých obciach:
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OBEC
Ivanka pri Dunaji
Most pri Bratislave
Slovenský Grob
Hrubý Šúr
Štvrtok na Ostrove
Nová Dedinka
Tomášov
Mierovo

Suma vyplatená obcou na
podporu športu v 2021 v EUR
82 528
32 927
46 872
12 200
10 363
19 500
37 111
7 640

Počet obyvateľov obce
6 844
4049
5 461
1 062
1 677
3 313
3 763
435

ŠK Atletiko Zálesie si kladie za cieľ poskytnúť obyvateľom obce príležitosť pre ich deti. Nie je však v
našich silách finančne zabezpečiť udržateľnosť všetkých prevádzkových nákladov na chod športoviska.
Rozvoj infraštruktúry športoviska, športové pomôcky a iné materiálne zabezpečenie bude klub naďalej
žiadať cez projekty dotačných schém, ktoré pravidelné podáva a cez príspevky rodičov a sponzorov.
ŠK Atletiko Zálesie sa už v prípade podpisu navrhovaného dodatku nebude uchádzať o dotáciu z obce
na prevádzkové náklady na športovisko. Navrhovaná pravidelná finančná podpora by nemala byť vyššia
ako v súčasnosti.
Veríme, že sa budete vážne zaoberať naším návrhom a v rámci spoločných rokovaní bude úspešne
prijatý a považovaný za výhodný. V obci Zálesie nie iná možnosť organizovaného športu.
Návrh dodatku k zmluve bol prerokovaný so Sokol Gešajov. Zástupcovia Sokol súhlasili.
Prosíme o jeho prerokovanie na zasadnutí obecného zastupiteľstva.
Vopred ďakujeme za Vašu podporu.

Marek Pecucha – predseda
Mail: atletiko.zalesie@gmail.com
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