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Problémy futbalu v meste už
totiž majú svoju históriu – a ne-
týkajú sa len otázneho dlhodo-
bého vyplácania hráčov či po-
sledného škandálu s kupova-
ním zápasov dunajskostredské-
ho tímu, ale vygradovali podiv-
ným vypovedaním zmluvy
mesta s klubom v marci 2012,
čo vyústilo zatiaľ do dvoch súd-
nych procesov a jedného trest-
ného stíhania. V prvej žalobe
klubu - o platnosti vypovedanej
zmluvy – súd ešte nezačal roz-
hodovať, pojednávanie je vytý-
čené na 31. októbra. V druhej,
keď klub zažaloval mesto za vy-
pnutie energií a vody, už roz-
hodli okresný aj krajský súd - a
dali za pravdu DAC, keď priká-
zali mestu predbežným opatre-
ním, aby umožnil klubu využí-
vať štadión a dodávky energií a
vody.  

ROKOVANIA 
NA SPADNUTIE

Ale: je celkom možné, že obe
strany začnú spolu komuniko-
vať. Mesto vyzvalo klub na ro-
kovania o mimosúdnej doho-
de, ten súhlasil a pripúšťa de-
baty o úprave zmluvných pod-
mienok, týkajúcich sa skráte-
nia trvania pôvodnej zmluvy
(pôvodne na 50 rokov), aj zní-
ženia záväzkov mesta voči klu-
bu a mládeži. Dôvodom aktivi-
ty mesta je zrejme schválená
dotácia štátu na rekonštrukciu
(prípadne výstavbu nového)
futbalového štadióna v Dunaj-
skej Strede a kým sa mesto spo-
rí s klubom, dotácia sa nebude
dať využiť. 
Primátor Hájos nevylučuje,

že ak sa nedohodnú s klubom
na mimosúdnej dohode, budú
sa usilovať získať dotáciu od
štátu na výstavbu nového šta-
dióna. Konkrétnu predstavu o
tom, ako by táto mimosúdna
dohoda mala vyzerať, však náš-
mu denníku neprezradil: „Po-
žiadal som vedenie klubu o sta-
novisko, aby mohla byť uzatvo-
rená mimosúdna dohoda o šta-
dióne. Požiadal som druhú
stranu, aby navrhla riešenie na

ukončenie tohto súdneho spo-
ru.“ 
Či sa však obe strany budú

vedieť dohodnúť, je otázne.
Kontroverzných tém je medzi
nimi priveľa – spor o platnosť
či neplatnosť výpovede zmluvy,
doteraz neplnené záväzky voči
druhej strane, uhrádzanie po-
platkov za energie a vodu, zá-
kulisné koketovanie s myšlien-
kou získať licenciu klubu pre
Oszkára Világiho...

KTO MÁ PLATIŤ
NÁKLADY?

Majiteľ FK DAC Khashayar
Mohseni tvrdí, že mesto už rok
neplní spomínané predbežné
opatrenie, primátor Hájos však
kontruje, že rozhodnutie
oboch súdov rešpektujú, hoci
voči rozhodnutiu okresného
súdu sa najprv mesto odvolalo:
„Ako vlastník štadióna sme
udelili súhlas na to, že môžu
uzatvoriť zmluvy s dodávateľ-
skými organizáciami - zmluvy
na dodávky vody, plynu a elek-
triny. Takže majú energie aj vo-

dy aj plyn, ktoré si sami platia.
Keby sme s tým neboli súhlasi-
li, tak teraz nemajú ani elektri-
nu, ani plyn a vodu.“
Klub sa bránil tým, že si

predbežné opatrenie začal vy-
máhať cez exekútora. Podľa
slov Viktórie Kurucovej, ho-
vorkyne Krajského súdu v Tr-
nave, „súd námietky mesta
proti exekúcii zamietol a uzne-
senie z 5. 12. 2012 nadobudlo
právoplatnosť.“ V januári 2013
exekútor vyzval klub, aby si na
úkor mesta dali zapnúť vodu,
elektriku a plyn. „Momentálne
sa koná o námietkach proti
ďalším trovám exekúcie,“ od-
povedá Kurucová.
Podľa pôvodnej, v roku 2008

uzavretej zmluvy malo energie
a vodu platiť mesto. Hájos však
považuje vypovedanie zmluvy
v marci 2012 za platné, z čoho
mestu vraj vyplýva, že „akékoľ-
vek povinnosti z našej strany
nie sú v tomto čase pre nás po-
vinné, nie sú našimi záväzka-
mi.“
Problémom, ovplyvňujúcim

aj finančnú situáciu klubu, je
už spomínané neplnenie zá-
väzkov mesta a zrejme aj klu-
bu. Podľa pôvodnej zmluvy 
z mája 2008 malo mesto do no-
vovytvorenej spoločnej akciov-
ky FK DAC 1904, a.s. Dunaj-
ská Streda, vkladať sumu 
11 miliónov korún (približne
365-tisíc eur) ročne a Mohseni-
ho akciovka mala dávať ročne
84 miliónov korún (približne 
2 milióny 788-tisíc eur). 
Mesto však svoje záväzky ne-

uznáva a hoci Mohseni pre
Šport povedal, že mesto nepla-
tí ani na mládež už druhý rok,
podľa primátora vlani, do vy-
povedania zmluvy, dalo na
mládežnícky futbal 128-tisíc
eur, z toho 91-tisíc boli režijné
náklady na štadión v Malom
Blahove, kde pôsobia mládež-
nícke družstvá. V tomto roku
vraj zaplatilo 26-tisíc eur na
mládež, z toho 11-tisíc na šta-
dión v Malom Blahove a 14-ti-
síc ako odmeny trénerom.
Mestské zastupiteľstvo takisto
rozhodlo, že nebude posielať

peniaze priamo klubu, ale bu-
de preplácať faktúry na mlá-
dežnícky futbal.
Tvrdenia primátora o oboch

sumách, vynaložených na šta-
dión v Malom Blahove, však
vedenie klubu považuje za ne-
zmysel alebo za „mrhanie pe-
ňazí daňových poplatníkov“,
lebo v Malom Blahove sú iba
dve ihriská a prezliekáreň,
„mládežnícky areál sa využíva
len v letnom a jarnom období.
V zime a na jeseň sa trénuje vý-
hradne na umelej tráve a vyu-
žívajú sa priestory a šatne na
hlavnom štadióne.“

RÓBERT KOTIAN

O platnosti výpovede
zmluvy medzi mestom a
FK DAC súd začne rozho-
dovať až 31. októbra. A
vlastne až po definitívnom
vyriešení tohto kľúčového
sporu sa v pravom svetle
ukážu vzájomné pozície
mesta a klubu, aj to, kto
komu a koľko dlhuje.
Aj keby sa však podarilo

vyriešiť spomínané problé-
my, ešte tu zostane nad
rokovaniami ako Damoklov
meč trestné stíhanie pri-
mátora za trestný čin vy-
dierania, začaté 28. feb-
ruára 2013 – trestné
oznámenie podal klub a
podľa listu okresného vy-
šetrovateľa sa trestného
činu mal dopustiť tým, že
ako primátor vydal pokyny
na odstavenie dodávok
energií, ktoré neboli obno-
vené ani po predbežnom
opatrení z augusta 2012,
čím chcel donútiť spoloč-
nosť FK DAC 1904, aby
„proti svojej vôli vyprata-
la areál futbalového šta-
dióna a akceptovala ná-
vrhy mesta na úpravu
vzájomných zmluvných
podmienok, čím mal
spôsobiť klubu škodu
aspoň 30-tisíc eur“. Pri-
mátor na margo tohto stí-
hania hovorí, že bol vypo-
vedať na polícii a svoje ko-
nanie vraj podložil dôkaz-
mi. 
Krajská hovorkyňa PZ

SR v Trnave Mária Linke-
šová však na otázku, v
akom stave je vyšetrovanie
primátora Hájosa, odpove-
dá klasickou formuláciou,
že „vzhľadom na prebie-
hajúce vyšetrovanie nie
je možné poskytnúť bliž-
šie informácie“.

Dve žaloby na mesto a jedno trestné stíhanie primátora

DAC verzus mesto: konečne 
za rokovacím stolom?

Šok, zlé svetlo na mesto... Týmito slovami reagoval na margo kupovania zápasov štyrmi hráčmi FK DAC dunajskostredský
primátor Zoltán Hájos – treba však povedať, že v spore na Žitnom ostrove sa len ťažko hľadá ten, kto by bez viny mohol 
hádzať kameňom. 

TRESTNÉ STÍHANIE 
AKO KONCOVKA

Okolo štadióna je v Dunajskej Strede už dlho poriadne dusno. Aj keeď je otvorený, aj keď je uzavretý...

FOTO ÚJ SZÓ/TIBOR SOMOGYI 

„„
Ešte tu zostane nad rokovaniami ako Damoklov
meč trestné stíhanie primátora za trestný čin 

vydierania, začaté 28. februára 2013... 


