
TRNAVSKÁ CESTA 27/8,831 04 8RATISL".VA, SLOVAK REPUBUC. PHONE: +421/2/32340901 FAX: +421/2/32 340 921

Zápisnica č. 13 zo zasadnutia Dozornej rady SZĽH dňa 22.01.2018 v
Bratislave

Čas začatia: 14:00 hod.

Čas ukončenia: 17:45 hod.

Prítomní:
J. Šmátrala (predseda Dozornej rady SZĽH)
Ľ. Vaic (člen DR SZĽH)
M. Taliga (člen DR SZĽH)

(ďalej len "DR SZĽH")

Program:
1. Otvorenie, kontrola účasti na zasadnutí DR SZĽH
2. Schválenie programu
3. Kontrola úloh
4. Kontrola SZĽH Infra, s.r.o. rok 2018
5. Podnet. "zo dňa 10.12.2018 - Podnet na prešetrenie nekonania

orgánov SZĽH
6. Financovanie hokejovej haly - Liptovský Hrádok
7. Rôzne

Bod 1 - Otvorenie, kontrola účasti na zasadnutí DR
Predseda DR SZĽH J. Šmátrala preveril uznášaniaschopnosť DR SZĽH, na ktorú je potrebná
prítomnosť nadpolovičnej väčšiny členov DR SZĽH.

Prítomní - 3
Neprítomný - O

J. Šmátrala skonštatoval, že DR SZĽH je uznášaniaschopná.

Bod 2 - Schválenie programu

Členovia DR SZĽH hlasovali o nasledovnom uznesení k bodu 2):

Uznesenie DR SZĽH Č. 13/2019/1

DR SZĽH schvaľuje predložený návrh programu zasadnutia DR SZĽH bez pripomienok.
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Z 3 členov DR SZĽH hlasovali: Za - 3; Proti - O; Zdržal sa - O; ávrh uznesenia bol
schválený.

Bod 3 - Kontrola úloh
J. Šmátrala informoval členov DR SZĽH o vykonanej kontrole predloženého vyúčtovania
finančného príspevku klubom od SZĽH za rok 2017, a to: MšHK - mládež Prievidza, n. o.,
HK Brezno, HC'05 Banská Bystrica, HKM Zvolen a.s., HKM Zvolen - mládež, HK '95
Považská Bystrica
a) splnené úlohy: kontrola výpisov účtov SZĽH za rok 2017, vykonaná kontrola vyúčtovania
finančného príspevku klubom od SZĽH za rok 2017: MšHK - mládež Prievidza, n. o., HK
Brezno, HC'05 Banská Bystrica, HKM Zvolen a.s., HKM Zvolen - mládež, HK '95 Považská
Bystrica,
b) trvajúce úlohy: vykonanie kontroly v hokejových kluboch, ktorým boli poskytnuté
finančné prostriedky zo SZĽH za rok 2017 a za rok 2018; uznesenie č. 12/2018/5
c) nesplnené úlohy: žiadne

Uznesenie DR SZĽH č. 13/2019/2
DR SZĽH vzala informácie J. Šmátralu o vykonanej kontrole vyúčtovania finančného
príspevku klubom od SZĽH za rok 2017, a to MšHK - mládež Prievidza, n. o., HK Brezno,
HC'05 Banská Bystrica, HKM Zvolen a.s., HKM Zvolen - mládež, HK '95 Považšká
Bystrica na vedomie, pričom bolo konštatované, že pri jednotlivých kontrolách neboli zistené
žiadne závažné nedostatky. Kluby, u ktorých boli zistené nedostatky drobného charakteru boli
na tieto ústne upozomené a požiadané o ich nápravu.

Bod 4 - Kontrola SZĽH Infra, s.r.o. rok 2018
Predseda DR SZĽH predložil DR SZĽH všetky podklady predložené konateľkou SZĽH Infra,
s.r.o. Mgr. Dianou Kosovou za rok 2018. Predložené boli (výsledok hospodárenia, vyplácanie
miezd, finančné príspevky zo štátneho rozpočtu, úhrady finance z INFRA, prostriedky do
Infry, pravidelné platby na základe zmlúv, príjem Infra, Bankové výpisy *8858 12/2018,
Bankové výpisy *6559 12/2018, Bankové výpisy *1751 02/2018 - 1212018, Bankové výpisy
*7453 02/2018 - 12/2018). DR SZĽH si k danej kontrole na zasadnutie dňa 22.01.2019
prizvala Mgr. Dianu Kosovú, ktorá osobne predložila ku kontrole uzatvorené zmluvy v roku
2018 SZĽH Infra, s.r.o. a položené otázky členov DR SZĽH kjednotlivým predloženým
zmluvám, ktoré boli v roku 2018 danou spoločnosťou uzatvorené podala potrebné informácie
a vysvetlenia.

Uznesenie DR SZĽH č. 13/2019/3
DR SZĽH sa uzniesla, že pri kontrole na zasadnutí DR SZĽH osobne predložených zmlúv
konateľkou SZĽH Infra, s.r.o. Mgr. Dianou Kosovou za rok 2018 neboli zistené závažné
nedostatky alebo značne nevýhodné uzatvorenia zmlúv. Ďalšie preložené podklady (výsledok
hospodárenia, vyplácanie miezd, finančné príspevky zo štátneho rozpočtu, úhrady finance
z INFRA, prostriedky do Infry, pravidelné platby na základe zmlúv, príjem Infra) , Bankové
výpisy *8858 12/2018, Bankové výpisy *6559 12/2018, Bankové výpisy *1751 02/2018 -
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12/2018, Bankové výpisy *7453 02/2018 - 1212018 bude DR SZĽH kontrolovať na svojom
najbližšom zasadnutí.

Z 3 členov DR SZĽH hlasovali: Za - 3; Proti - O; Zdržal sa - O;

dôležité vyjadrenia členov DR: žiadne

podklady k bodu: (výsledok hospodárenia, vyplácanie miezd, finančné príspevky zo štátneho
rozpočtu, úhrady finance z INFRA, prostriedky do Infry, pravidelné platby na základe zmlúv, príjem
Infra), Bankové výpisy *8858 12/2018, Bankové výpisy *6559 12/2018, Bankové výpisy *1751
02/2018 - 12/2018, Bankové výpisy *7453 02/2018 - 12/2018. Osobne predložené zmluvy Mgr.
Dianou Kosovou uzatvorené spoločnosťou SZĽH Infra, s.r.o. k nahliadnutiu na zasadnutí dňa
22.01.2019.

Bod S - Podnet l zo dňa 10.12.2018 - Podnet na prešetrenie nekonania
orgánov SZĽH

Predseda DR SZĽH predložil DR SZĽH Podnet j _ l č. 1854 zo dňa 10.12.2018
- Podnet na prešetrenie nekonania orgánov SZĽH. V danom podnete - dáva
podnet na prešetrenie nekonania orgánov (komisií) SZĽH ohľadom jeho odvolania zo dňa
09.04.2018 voči odmietnutiu 4 jeho podaní na DK SZĽH. Ide ojeho písomné podania zo dňa
02.02.2018 (č.278), 19.02.2018 (č.443), 26.02.2018 (č.469) a 17.09.2018. Proti odmietnutiu
daných podaní podal ~~_. podľa jeho slov a vyjadrenia riadne v zmysle platných
predpisov a poriadkov odvolanie a do dňa 10.12.2018 nedostal odpoveď.

Uznesenie DR SZĽH č. l312019/4
DR SZĽH sa uzniesla, že podne. berie na vedomie a písomne požiada
o stanovisko DK SZĽH. Po obrdžaní stanoviska od DK SZĽH bude DR SZĽH vo veci ďalej
konať a informovať .. O skutočnosti, že DR SZĽH požiada o stanovisko DK
SZĽH bude informovať l ústne, resp. telefonicky prípadne mailom.

Z 3 členov DR SZĽH hlasovali: Za - 3; Proti - O; Zdržal sa - O;

dôležité vyjadrenia členov DR: žiadne

podklady k bodu: Podnet
orgánov SZĽH.

zo dňa 10.12.2018 - Podnet na prešetrenie nekonania

Bod 6 - Financovanie hokejovej haly - Liptovský Hrádok

Predseda DR SZĽH predložil DR SZĽH vyžiadané podklady od SZĽH ako aj od SZĽH Infra,
s.r.o. ohľadne financovania hokejovej haly v Liptovskom Hrádku. Ohľadne konzultácie
k danej problematike bola prizvaná konateľka SZĽH Infra, s.r.o. Mgr. Diana Kosová
a konateľ SZĽH JUDr. Miroslav Valíček. Po preskúmaní predložených podkladov DR SZĽH
zistila, že v Zmluve o financovaní č. . zo dňa 13.12.2018 (ďalej len "Zmluva
o financovaní") medzi Všeobecnou úverovou bankou, a.s. a SZĽH Infra, s.r.o. je celkový
limit financovania 970.000,- €, pričom jedno zo zabezpečení daného úveru je Patronátne
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vyhlásenie. Z bodu 10. návrhu predmetného Patronátneho vyhlásenia pritom vyplýva, že Zväz
potvrdzuje ako protihodnotu za poskytnutie financovania Bankou Klientovi, že ak Klient
nebude schopný kedykoľvek splatiť Banke akúkoľvek čiastku vyplývajúcu z Finančných
dokumentov, Zväz uhradí takúto pohľadávku banke na základe prvej žiadosti Banky.

Podľa čl. 3.4.10 písm. o) Stanov SZĽH: Výkonný výbor SZĽH (ďalej len VV
SZĽH) najmä: "schvaľuje štatutárnemu orgánu návrhy na uzavretie zmlúv v objeme nad
30.000 € s tretími osobami".

DR SZĽH je toho názoru, že aj keď Zmluvu o financovaní podpísala dcérska
spoločnosť SZĽH, Infra s.r.o. je potrebné, aby tento úkon schválil VV SZĽH na svojom
najbližšom zasadnutí. Ďalej DR SZĽH diskutovala, či by sa týmto schválením nemal zaoberať
nový zvolený VV SZĽH na Kongrese SZĽH jún 2019.

Uznesenie DR SZĽH Č. 13/2019/4
DR SZĽH sa uzniesla, že so zistením nedostatkom ohľadne Patronátneho vyhlásenia ako
zabezpečenia Zmluvy o financovaní oboznámi dňa 23.01.2019 VV SZĽH na jeho zasadnutí
a upozorní VV SZĽH, že ide o sumu úveru 970.000,- €, a že takýto úkon musí schváliť VV
SZĽH, pretože VV SZĽH schvaľuje štatutárnemu orgánu návrhy na uzavretie zmlúv v objeme
nad 30.000 € s tretími osobami. Zároveň DR SZĽH odporučí VV SZĽH vzhľadom na výšku
úveru ponechať schválenie Zmluvy o financovaní novozvolenému VV SZĽH, ktorý bude
zvolený na Kongrese SZĽH v júni 2019, nakoľko DR SZĽH nepovažuje za štandardné cca. 5
mesiacov pred koncom funkčného obdobia uzatváranie zmlúv v takomto vysokom objeme.

Z 3 členov DR SZĽH hlasovali: Za - 3; Proti - O;Zdržal sa - O;

dôležité vyjadrenia členov DR: žiadne

podklady k bodu: Podklady poskytnuté SZĽH a SZĽH, lnfra s.r.o. k financovaniu hokejovej haly
v Liptovskom Hrádku.

Bod 7 -Rôzne
DR SZĽH diskutovala ohl'adne ozrejmenia platenia za paušál ako aj platenia za jednotlivé
úkony firme Stengl a.s. na základe uzavretej zmluvy s danou firmou.

Uznesenie DR SZĽH Č. 13/2019/5
DR SZĽH sa uzniesla, že danú problematiku ohľadne ozrejmenia platenia za paušál ako aj
platenia za jednotlivé úkony firme Stengl a.s. na základe uzavretej zmluvy s danou firmou
bude rozoberať s Jaroslavom Laiferom na zajtrajšom zasadnutí VV SZĽH dňa 23.01.2019
pred členmi VV SZĽH, pretože na základe požiadavky DR SZĽH bol pán Jaroslav Laifer
prizvaný na dané zasadnutie VV SZĽH.

Z 3 členov DR SZĽH hlasovali: Za - 3; Proti - O;Zdržal sa - O;

dôležité vyjadrenia členov DR: žiadne
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Podklady boli členom DR SZĽH predložené na zasadnutí dňa 22.01.2019.

Podklady k jednotlivým bodom sú archivované u Kontrolóra SZĽH - Predsedu dozornej rady

SZĽH -, Trnavská cesta 27/B Bratislava, zložka Dozorná rada SZĽH 2018/19.

Predsedajúci: JUDr. Jaromír Šmátrala, PhD. f
Vyhotovil: JUDr. Jaromír Šmátrala, PhD. J~~
Overil: Ľubomír Vaic

Overil: Michal Taliga
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