
Mesto Svidník, Mestský úrad vo Svidníku
Prednosta Mestského úradu vo Svidníku

Materiál na 31. zasadnutie  Mestského zastupiteľstva vo Svidníku

Návrh na schválenie nadobudnutia obchodného podielu 
v spoločnosti VK Slávia Svidník, s.r.o. 

Predkladá: Návrh na uznesenie:

Ing. Ján Holodňák, primátor mesta Svidník vo vnútri materiálu

Spracovali:

Mgr. Vladimír Šandala, prednosta MsÚ

Ján Hirčko, konateľ VK Slávia Svidník, s.r.o.

Stanovisko MsR zo dňa 19. septembra 2014:

MsR odporúča MsZ tento materiál prerokovať a svhváliť.

Svidník,  22. september 2014



NÁVRH NA UZNESENIE 

Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku v súlade s § 11 ods. 4 písm. l) zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení  v znení  neskorších  zmien a v súlade  s  §  9  ods.  2  písm.  f)  zákona  č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien 

schvaľuje

nadobudnutie obchodného podielu v obchodnej spoločnosti VK Slavia Svidník, s.r.o.  (ďalej 
len „spoločnosť“), IČO: 44826044, od spoločníka  Jána Hirčka, vo veľkosti 50 % všetkých 
obchodných podielov v tejto obchodnej spoločnosti za týchto podmienok:

1. Valné zhromaždenie spoločnosti 
a) zruší tieto činností v spoločnosti:

- vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti,
- poskytovanie  služieb  rýchleho  občerstvenia  v spojení  s predajom  na  priamu 

konzumáciu,
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,
- kúpa  tovaru  na  účely  jeho  predaja  konečnému  spotrebiteľovi  (maloobchod)  alebo 

iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,
- prieskum trhu a verejnej mienky,
- vydavateľská  činnosť,  prenájom  nehnuteľností  spojený  s poskytovaním  iných  než 

základných služieb spojených s prenájmom,
b) doplní ďalšieho konateľa spoločnosti, a to primátora mesta Svidník, 
c) zmení  konanie  v mene  spoločnosti,  a to  tak,  že  za  spoločnosť  konajú  vo  veciach 

v hodnote  do  1000,00  Eur  každý  samostatne  a v ostatných  veciach  obaja  konatelia 
spoločne,

d) dá súhlas na prevod obchodného podielu  Jána Hirčka na Mesto Svidník za sumu vo 
výške 1,00 Euro.

2. Nadobúdacia cena obchodného podielu bude vo výške 1,00 Euro.

3. V zmluve o prevode obchodného podielu bude uvedené vyhlásenie prevodcu, Jána Hirčka, 
o tom, že spoločnosť nemá dlhy voči Mestu Svidník a ani voči organizáciám zriadeným 
alebo založeným Mestom Svidník, o tom, že spoločnosť nemá dlhy na daniach a clách, 
nemá  nedoplatky  voči  zdravotným  poisťovniam,  sociálnej  poisťovni,  o tom,  že 
spoločnosť neporušila predpisy o nelegálnej práci a v prípade, ak by sa preukázalo čo i len 
jedno z týchto tvrdení ako nepravdivé, bude Mesto Svidník oprávnené odstúpiť od zmluvy 
o prevode obchodného podielu.

 
4. Bude  predložený  súhlas  správcu  dane  na  prevod  obchodného  podielu  nevyhnutne 

potrebného podľa § 115 ods. 5, 6 Obchodného zákonníka pre prevodcu, Jána Hirčka, ako aj 
pre nadobúdateľa, Mesto Svidník.

5. Spoločnosť VK Slávia Svidník, s.r.o. najneskôr do 31. októbra 2014 predloží tieto doklady:
a) fotokópiu platnej licencie spoločnosti na možnosť hrania extraligy vo volejbale mužov v 

ročníku 2014/2015,
b) fotokópiu platného štatútu Centra talentovanej mládeže,
c) potvrdenie  od  Daňového  úradu  SR  o  tom,  že  voči  spoločnosti  nie  sú  evidované 



nedoplatky po lehote splatnosti na daniach,
d) potvrdenia od všetkých zdravotných poisťovní  o tom, že neevidujú voči  spoločnosti 

pohľadávku na verejné zdravotné poistenie,
e) potvrdenie  od  Sociálnej  poisťovne  o  tom,  že  spoločnosť  má  splnené  odvodové 

povinnosti a že voči spoločnosti neeviduje ku dňu vystavenia potvrdenia pohľadávky na 
poistnom,

f) potvrdenia od Inšpektorátu práce o tom, že spoločnosti nebolo zistené porušenie zákazu 
nelegálneho zamestnávania,

g) potvrdenie od Okresného súdu Prešov o tom, že nie je voči spoločnosti podaný návrh na 
začatie konkurzného konania, nebolo začaté konkurzné ani reštrukturalizačné konanie, 
nebol  vyhlásený  konkurz,  ani  nebolo  zastavené  konkurzné  konanie  pre  nedostatok 
majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,

h) čestné prehlásenie o tom, že na obchodných podieloch neviaznu žiadne ťarchy, záložné 
práva, práva 3. osôb a exekučné právo,

i) zoznam platných splnomocnení spoločnosti,
j) zoznam  platných zmluvných vzťahov spoločnosti  s  právami  a  povinnosťami  z  nich 

vyplývajúcimi,
k) účtovnú závierku k 31. decembru 2013 (súvaha, výkaz ziskov a strát, predvaha, hlavná 

kniha, zoznam záväzkov a pohľadávok, poznámky),
l) daňové priznanie za rok 2013,
m)súvahu, výkaz ziskov a strát, predvahu, hlavnú knihu, zoznam záväzkov a pohľadávok k 

30. septembru 2014.

 



DÔVODOVÁ SPRÁVA

1. Zhodnotenie doterajšieho stavu.

Činnosť volejbalového klubu VK Slávia Svidník zastrešuje a organizuje za výdatnej finančnej 
pomoci  mesta  Svidník  spoločnosť  VK  Slávia  Svidník,  s.r.o..  Doteraz  táto  spoločnosť 
zastrešovala a organizovala činnosť mužského volejbalu, ktorý pôsobil a pôsobí v slovenskej 
extralige  a  mládežníckych  družstiev.  VK  Slavia  Svidník,  s.r.o.  so  sídlom  na  Karpatskej 
804/10,  089 01 Svidník zapísaná v Obchodnom registri  od 18.  júna 2009 ako spoločnosť 
s ručením obmedzeným a jej  predmetom činnosti  okrem iného je od 9. novembra 2010 aj 
športový  klub  -  vykonávanie  športu  a  účasť  v  športových  súťažiach  organizovaných 
národným športovým zväzom, ktorého je členom alebo medzinárodným športovým zväzom 
podľa § 9 zák. č. 300/2008 Z.z. o organizácii a podpore športu v znení neskorších predpisov.
Prehľad úspešných výsledkov tohto športového klubu:

SEZÓNA 2010/2011
- Extraliga muži: 3. miesto,
- Individuálne ocenenie: Jaroslav Vlk, 2. miesto v ankete tréner roka,
- Majstrovstvá SR žiaci: 3. miesto.

SEZÓNA 2011/2012
- Extraliga muži: 4. miesto,
- Slovenský pohár muži: 2. miesto,
- Majstrovstvá SR juniori: 1. miesto,
- Individuálne ocenenia: Tomáš Červeňák, najlepší smečiar M SR,
                                        Juraj Jurko, nalepší nahrávač M SR,
                                        Marián Vitko, najlepšie libero M SR,
- Majstrovstvá SR kadeti: 3. miesto,
- Individuálne ocenenie: Martin Krivka, najlepší blokár M SR,
- Majstrovstvá SR žiaci: 2. miesto,
- Individuálne ocenenia: Tomáš Goban, najlepší smečiar,
                                        Martin Čupka, najlepší blokár.

SEZÓNA 2012/2013
- Extraliga muži: 3. miesto,
- Slovenský pohár muži: 4. miesto,
- Majstrovstvá SR žiaci: 1. miesto,
- Individuálne ocenenia: Tomáš Goban, najlepší hráč roka,
                                        Dávid Hnát, najlepšie libero M SR,
- Majstrovstvá SR kadeti: 3. miesto,
- Individuálne ocenenie: Norbert Koreň, najlepšie libero M SR.

SEZÓNA 2013/2014
- Extraliga muži: 2. miesto,
- Slovenský pohár muži: 4. miesto,
- Individuálne ocenenie: Peter Kalný, 2. miesto v ankete tréner roka,
- Individuálne ocenenie: Martin Sopko ml., 3. miesto v ankete najlepší hráč extraligy,
- Majstrovstvá SR žiaci: 1. miesto,



- Individuálne ocenenia: Michal Ščerba, najlepší hráč roka,
                                        Samuel Paňko, najlepšie libero M SR,

    Samuel Goč, najlepší nahrávač M SR.

REPREZENTANTI SLOVENSKA
- Muži: Radoslav Száraz, úspešne reprezentoval Slovensko v Europskej lige,
          Martin Sopko ml., Marek  Mikula,
- Juniori: Juraj Jurko a Patrik Lamanec reprezentovali Slovensko na M Európy do 20 rokov,
- Kadeti: Martin Krivka, Tomáš Goban, Martin Čupka, Šimon Kozák, Samuel Goč, Michal 

Ščerba.

PRESTÍŽNE POSTAVENIA
- V roku 2012 bol funkcionár  VK Slávia Svidník, s.r.o.  Marián Hirčko menovaný za člena 

Správnej rady Slovenskej volejbalovej federácie,
- V roku 2011 VK Slávia Svidník, s.r.o získal štatút Centrum talentovanej mládeže v kategórii 

chlapcov,
- V ankete  o najlepšieho  športovca/športový  kolektív  PSK  za  rok  2012  v  kategórii 

najúspešnejší športový kolektív v PSK: 3. miesto muži VK Slávia Svidník,
- V ankete  o najlepšieho  športovca/športový  kolektív  PSK  za  rok  2012  v  kategórii 

najúspešnejší mládežnícký kolektív v PSK: 2. miesto juniori VK Slávia Svidník,
- V ankete  o najlepšieho  športovca/športový  kolektív  PSK  za  rok  2012  v  kategórii 

najúspešnejší športovec roka v PSK: Radoslav Száraz v desiatke bez umiestnenia.    

2. Rozbor príčin nedostatkov.

Volejbal ako šport má medzi občanmi mesta Svidník a okolia obrovskú popularitu a v nemalej 
miere prispieva k pozitívnej reklame nášho mesta.

Ján Hirčko dňom 30. máj odstúpil  z pozície predsedu Volejbalového klubu Slávia Svidník 
a na základe tohto rozhodnutia už nepokračuje v práci pri mužskom volejbale, ktorý pôsobil a 
pôsobí v slovenskej extralige pri extralige mužov.

Prioritou mesta je podpora rozvoja mládežníckeho športu, v tomto prípade mládežníckeho 
volejbalu.  Aby práca mládežníckych družstiev mala kontinuálne pokračovanie,  je dôležité, 
aby v našom meste pokračoval v činnosti mužský volejbal na extraligovej úrovni. Na základe 
vzájomných  rokovaní  medzi  mestom Svidník  a  VK  Slávia  Svidník,  s.r.o.  sme  dospeli  k 
názoru, že je záujem mesta Svidník na vzájomnej spolupráci s VK Slavia Svidník s.r.o..



3. Odôvodnenie navrhovaných opatrení.

Týmto krokom sledujeme zabezpečiť ešte väčšiu stabilizáciu klubu, a to aj preto, že mesto 
Svidník  podporuje  finančným príspevkom činnosť  tohto  klubu (mesto  Svidník  bolo  často 
napádané, že pri každoročnom prerozdeľovaní dotácií podporuje súkromný klub).

Kvôli stabilizácii tohto športu v meste boli zvažované rôzne alternatívy, navrhujeme aktívny 
vstup do štruktúr VK Slávia Svidník s.r.o.,  ktorý vlastní extraligovú licenciu a v súťažiach 
riadených Slovenskou volejbalovou federáciou má prihlásených sedem družstiev. Mesto by 
tým získalo potrebnú kontrolu nad chodom klubu, ktorý dnes disponuje s bezmála stovkou 
nádejných športovcov a taktiež kontrolu nad finančnými tokmi, ktorými mesto každoročne 
podporuje tento šport. 

Hlavné atribúty vstupu do štruktúr klubu:
− Mesto  Svidník  prijme  prevod  obchodného  podielu  v objeme  50%  od  Jána  Hirčka 

symbolické 1 Euro,
− Mesto Svidník sa stane polovičným vlastníkom spoločnosti VK Slávia Svidník, s.r.o.
− Mesto  Svidník  za  1  Euro  získa  extraligovú  licenciu  a bude  mať  možnosť  rozhodovať 

o ďalšom rozvoji, či koncepcii rozvoja volejbalu v meste,
− Mesto Svidník za 1 Euro získa taktiež práva na odstupné za každého hráča, s ktorým má 

klub podpísané takéto odstupné,
− druhú polovicu bude vlastniť Marián Hirčko ako strategický partner. Ten je členom Správnej 

rady Slovenskej volejbalovej federácie sídliacej v Bratislave, ktorá prideľuje štatút Centra 
talentovanej mládeže (CTM),

− Mesto Svidník tak polovičným prevodom obchodného podielu získa možnosť právom veta 
rozhodovať o všetkom podstatnom, čo sa v klube udeje a získa tak vplyv aj rozhodovaciu 
možnosť pri prepisoch, predajoch, či akomkoľvek finančnom toku v klube,

− VK  Slávia  Svidník,  s.r.o.  by  mala  dvoch  konateľov,  ktorí  by  mali  konať  v tom 
najpodstatnejšom vždy spoločne,

− VK Slávia Svidník, s.r.o. bude naďalej vykonávať činnosť výlučne v oblasti športový klub - 
vykonávanie športu a účasť v športových súťažiach organizovaných národným športovým 
zväzom, ktorého je  členom alebo medzinárodným športovým zväzom podľa § 9 zák.  č. 
300/2008 Z.z. o organizácii a podpore športu v znení neskorších predpisov,

− K prevodu podielu dôjde len za podmienok, že prevádzajúci doloží všetky potrebné doklady 
preukazujúce,  že  spoločnosť  nemá  žiadne  záväzky,  má  vysporiadané  všetky  zmluvné 
vzťahy, nie je nikde dlžníkom a pod.

POZNÁMKY:
Štatút CTM získala mládež VK Slávia Svidník, s.r.o., ktorú sa bratia Hirčkovci rozhodli aj 
naďalej aktívne podporovať.

K dnešnému dňu klub disponuje s platnými zmluvami s hráčmi,  kde výška ich odstupného 
spolu s drobným hmotným majetkom činí takmer 50 tisíc Eur.

Tento  model  štandardne  funguje  vo  viacerých  mestách,  kde  samospráva  kontroluje 
a koordinuje činnosť vybraných športov napr. MsHK Žilina, MŠK Tesla Stropkov a pod. 
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