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 Môžete zverejniť, na akej
sume ste sa dohodli s Mohse-
nim?
„Môžem povedať, že kúpna
suma bola rozdelená na dve
časti. Jedna sa týkala majetku
klubu a druhá prevodu sa-
motných akcií. Ale výšku za
transakciu nemôžem prezra-
diť, pretože ma k tomu za-
väzuje zmluva.“
 V akom štádiu je vaša
zmluva s mestom?
„Dohoda medzi mestom a
klubom DAC 1904 je ešte
predmetom rokovaní.“
 Aká bude pozícia a kom-
petencie Barnabása Antala,
Mohseniho pravej ruky, veľ-
mi neobľúbenej persóny vo
futbalovom prostredí Dunaj-
skej Stredy?
„Pán Antal pozná veľmi
dobre klub a takisto všetky
rozhodnutia, zmluvy, trans-
akcie, ktoré sa robili za éry
pána Mohseniho. Keďže na-
ším zámerom je klub ekono-
micky stabilizovať, znamená
to vyriešiť všetky doterajšie
záväzky. Nemôžete sa sústre-
diť na napĺňanie športových
ambícií, keď vám zo skrine
vypadávajú ‚kostlivci‘.“
 Aký je váš postoj k súčas-
ným súdnym sporom medzi
FK DAC a mestom Dunajská
Streda?
„Súčasťou našich plánov je

urovnať aj súdne spory. Ve-
rím, že mesto nebude mať zá-
ujem spory predlžovať. Napo-
kon, ide nám o spoločnú vec
a ako sa vyjadril primátor Há-
jos, aj z ich pohľadu sa začína
nová éra DAC.“
 Magistrát v minulosti de-
klaroval, že považuje zmluvu

s klubom za neplatnú – ako
ste tento moment riešili v no-
vej dohode s mestom?
„Vstupom do klubu som
prevzal všetky práva a povin-
nosti vlastníka. Síce ma nie-
ktoré z nich netešia, ale nebu-
dem pred nimi utekať.“
 Boli spory mesta s klu-

bom súčasťou vašej dohody s
Mohsenim? Okresný aj kraj-
ský súd už predsa rozhodli,
aký teda bude ďalší postup?
„Vo veci, pokiaľ viem, ešte
nepadlo žiadne meritórne
rozhodnutie, takže ďalší po-
stup sa bude odvíjať od roz-
hodnutí súdu.“

 Ako máte vyriešené fi-
nancovanie klubu zo strany
mesta? Bude sa mesto podie-
ľať na chode klubu aj inak,
hradením energií napríklad?
„Neprevzal som väčšinový
podiel v klube preto, aby som
ťahal z mestskej pokladne pe-
niaze. Od mesta v prvom rade
očakávam technickú a takis-
to morálnu podporu.“

RÓBERT KOTIAN

Napriek dohode dunajskostredského magistrátu a majiteľa futbalového klubu 
DAC 1904 OSZKÁRA VILÁGIHO zostáva viacero problémov nevyriešených

Verejný sľub: nebude ťahať 
peniaze z mestskej kasy

Dunajskostredský futbal má nového majiteľa, viaceré staré problémy však ešte na riešenie čakajú. Kúpnu sumu nikto oficiál-
ne nepotvrdil, väčšinový majiteľ futbalového klubu DAC 1904 Dunajská Streda Oszkár Világi tvrdí, že od mesta viac ako fi-
nancie očakáva technickú a morálnu podporu.

Medzi klubom a mestom sa viedli dva súd-
ne procesy. Jeden sa týka neplatnosti výpo-
vede zmluvy medzi mestom a klubom, druhý
predbežného opatrenia vo veci vypnutia ener-
gií a vody na štadióne. V otázke (ne)platnosti
výpovede sa malo konať pojednávanie 
31. októbra 2012, ale keďže 23. októbra
oznámil klub súdu, že s mestom rokuje 
o uzavretí mimosúdnej dohody, súd odročil
pojednávanie na neurčito. 
Obom stranám sporu súd určil lehotu 

30 dní na oznámenie, či došlo k mimosúdnej
dohode. Podľa hovorkyne trnavského krajské-
ho súdu Viktórie Kurucovej však „ani žalobca
ani žalovaný v určenej lehote súdu výsle-
dok mimosúdnej dohody neoznámili, preto
súd urgoval  právneho zástupcu žalobcu,
ktorý 13. januára 2014 oznámil súdu, že
žalobcu už nezastupuje.“ Súd preto 22. ja-
nuára 2014 vyzval priamo žalobcu, aby súdu
oznámil stav rokovania o mimosúdnej dohode.
„Výzvu žalobca prevzal 18. februára 2014,
k dnešnému dňu súdu jeho vyjadrenie do-
ručené nebolo,“ odpovedala nášmu denníku
Kurucová v pondelok 17. marca.
O zmene majiteľa nedostal súd žiadne

oznámenie.
Rovnako doteraz nebolo definitívne roz-

hodnuté o druhom spore. Ten vznikol po tom,
ako mesto dalo vypnúť prívod energií a vody
na štadión, dôvodiac vypovedaním zmluvy.
Predstavitelia klubu okrem žaloby na neplat-
nosť výpovede požiadali súd o predbežné
opatrenie, aby mesto bolo povinné podľa
pôvodnej zmluvy dodávať energie a vodu na
štadión. Súd rozhodol v prospech klubu,
mesto sa odvolalo, rozhodnutie okresného
súdu potvrdil aj krajský súd, magistrát ho však
nerešpektoval. 
Klub preto začal vymáhať plnenie predbež-

ného opatrenia exekúciou – mesto voči výko-
nu exekúcie podalo námietky, boli však sú-
dom zamietnuté. Podľa krajskej hovorkyne
Kurucovej „boli na súd 20. februára 2014

doručené námietky mesta voči ďalším tro-
vám exekúcie.  Námietky priamo doručil
povinný (mesto). Piateho marca 2014 po-
verený súdny exekútor takisto doručil ná-
mietky povinného proti ďalším trovám exe-
kúcie. O námietkach zatiaľ súd nerozho-
dol. Ďalší postup v prípade zmeny majiteľa
FK DAC závisí od účastníkov konania,“
konkretizovala súčasnú situáciu Kurucová.
Podľa dunajskostredského viceprimátora

Lászlóa Szabóa je „nová dohoda o spolu-
práci medzi mestom a futbalovým klubom
zatiaľ v prípravnom štádiu, podrobnosti
ešte nie je možné zverejňovať. Jej znenie
- pokiaľ bude dovtedy hotová - ešte musí
schváliť aj mestské zastupiteľstvo, ktoré
podľa plánu zasadá 8. apríla.“ 
Na margo súdnych sporov medzi klubom a

mestom viceprimátor priznal, že situácia sa
ešte nezmenila, ale mesto má prísľub od Vi-
lágiho, že klub bude ochotný stiahnuť žalobu
na určenie neplatnosti výpovede pôvodnej
zmluvy z roku 2008. „To je aj jednou z pod-
mienok podpísania novej dohody,“ kon-
štatoval Szabó.

V pôvodnej zmluve medzi mestom a klu-
bom sa hovorilo aj o ročných vkladoch mesta
(11 miliónov korún) a vedenia klubu (84 mi-
liónov korún) – toto ustanovenie však ani jed-
na strana dlhodobo nedodržiavala, prípadne
bola z jeho nedodržiavania obviňovaná dru-
hou stranou. Finančné otázky nových partne-
rov vyrieši nová zmluva, ako sa však vyriešili či
vyriešia doterajšie nesplnené záväzky, ani jed-
na zainteresovaná strana otvorene nehovorí. 
Faktom je, že mesto Dunajská Streda je

naďalej akcionárom FK DAC 1904 a.s., je
majiteľom štadióna a ďalších futbalových ih-
rísk. „Mesto má záujem aj na rekonštruk-
cii týchto objektov, preto mieni aj v bud-
úcnosti sa spolupodieľať na chode klubu.
Spôsob tejto spoluúčasti však bude pred-
metom spomínanej novej dohody,“ dodal
pre náš denník viceprimátor Szabó.

Dve mínové polia
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Súčasťou 
dohôd bola 
aj dohoda 

o prebiehajúcich
sporoch s mes-
tom Dunajská 
Streda, ako aj
spôsob riešenia
prebiehajúcej
exekúcie voči

mestu 
Dunajská 
Streda.

KHASHAYAR
MOHSENI, 
bývalý majiteľ 
FK DAC 1904Neprevzal 

som väčšinový 
podiel v klube 
preto, aby som 
ťahal z mestskej 

pokladne 
peniaze.

OSZKÁR VILÁGI, 
nový majiteľ
FK DAC 1904

Dve hlavy FK DAC - bývalá Khas-

hayar Mohseni...
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„Väčšinový balík akcií fut-
balového klubu FK DAC
1904, a.s., som predal po
rokovaniach s novým maji-
teľom. Na týchto rokova-
niach sa primátor mesta
Dunajská Streda nijakým
spôsobom nepodieľal.
Rozhodnutie predať akcie
futbalového klubu nebolo
jednoduché. Pán Antal ma
však nakoniec presvedčil,
aby som súhlasil s takýmto
riešením, aby nastal pokoj.
Súčasťou dohôd bola aj
dohoda o prebiehajúcich
sporoch s mestom Dunaj-
ská Streda, ako aj spôsob
riešenia prebiehajúcej exe-
kúcie voči mestu Dunajská
Streda a verím, že tieto do-
hody budú dodržané. Po-
drobnosti riešenia sú pred-
metom zmluvy medzi dvo-
mi stranami. K týmto kro-
kom som  pristúpil tiež z
dôvodu dlhodobého nefé-
rového prístupu primátora
mesta Dunajská Streda vo-
či klubu FK DAC 1904, naj-
mä pri vypnutí energií na
štadióne. Musím podotkn-
úť aj skutočnosť, že mesto
Dunajská Streda  posled-

né tri roky ignorovalo zmlu-
vu a neprispelo ani centom
do rozpočtu. Negatívny prí-
stup trval práve v čase bo-
jov o postup do najvyššej
súťaže, ako aj v aktuálnej
sezóne. Nesprávnosť toh-
to postupu voči klubu po-
tvrdili aj súdy vydaním
predbežného opatrenia,
čo tiež nasvedčuje, že jed-
ným z riešení by bolo aj
pokračovanie v súdnych
sporoch. Som zvedavý, či
tento prístup primátora bu-
de naďalej pokračovať,
hlavne pred komunálnymi
voľbami. Taktiež neuhra-
dené záväzky klubu, ktoré
boli často predmetom me-
dializácie, neboli v skutoč-
nosti v takej výške a infor-
mácie prezentované mé-
diami boli skreslené, v nie-
ktorých prípadoch dokon-
ca zavádzajúce. Napriek
týmto faktom som sa na-
pokon rozhodol pre také 
riešenie, ktoré som pova-
žoval za správne v záujme
klubu,“ povedal o predaji ak-
cií pre denník Šport Khas-
hayar Mohseni, bývalý prezi-
dent a majiteľ klubu. 

MOHSENI:  VERÍM, ŽE DOHODY BUDÚ DODRŽANÉ

A už aj podľa zmluvy súčasná -

Oszkár Világi. 
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