
  

  

  
  

Zápis zo zasadnutia prezídia ZPS, online formou, dňa 8.4.2021 

Program:  
1. Kontrola úloh  
2. Informácia o obhliadke chaty na Palcmanskej Maši a odporúčanie kúpy nehnuteľnosti pre Zväz 

ako športovo výcvikové stredisko ZPS / Ing. Krajňák, Ing. Baláž, Mavrák  
3. Rôzne :  

• prijatie nových členov podľa žiadostí 

 

I. Otvorenie zasadnutia   
Prezident ZPS, Ing. Baláž, otvoril zasadnutie prezídia o 13:00, privítal prítomných. Skonštatoval, že 

z aktuálneho počtu 9 členov Prezídia ZPS je v tej chvíli prítomných 8 členov, ospravedlnil sa Mgr. Milan 

Peřina, a Prezídium ZPS je uznášaniaschopné. O 13:17 sa pripojil Ing. Krajňák. 

 

Prítomní členovia, čas pripojenia na online stretnutie  

Ing. Roman Baláž, 12:59  

Mgr. Štefan Mika, 12:53  

Mgr. František Ondrejka, 12:50 

Ing. Oliver Krajňák, 13:17  

Ján Chovan, 13:09 

Radovan Sečkár, 13:03 

Miroslav Mavrák, 12:59 

Pavol Vaculčík, 13:02 

Neprítomní členovia – ospravedlnení: Mgr. Milan Peřina, vyjadrenia k hlasovaniam poslal dodatočne 

mailom 12.4.2021 o 11:30 

Prítomní prizvaní  

Dana Duchoslavová, 12:45 

Tatiana Nazadová, 12:55 

Mgr. Zuzana Žecová – hostiteľka online stretnutia, zapisovateľka 

 

II. Odsúhlasenie návrhu programu zasadnutia  
Program zasadnutia bol upravený nasledovne: 

1. Informácia o obhliadke chaty na Dobšinskej Maši a odporúčanie kúpy nehnuteľnosti pre Zväz 
ako športovo výcvikové stredisko ZPS / Ing. Krajňák, Ing. Baláž, Mavrák 

2. Rôzne :  

• prijatie nových členov podľa žiadostí 
Za: 8 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 

Uznesenie: Prezídium ZPS schválilo upravený program online zasadnutia. 

 



  

  

  
  

III. Priebeh zasadnutia 
1.  Informácia o obhliadke chaty na Dobšinskej Maši a odporúčanie kúpy nehnuteľnosti pre Zväz ako 

športovo výcvikové stredisko ZPS 

Prezident ZPS informoval o krokoch predchádzajúcich dnešné zasadnutie – najprv bol na 

obhliadke nehnuteľnosti Ing. Krajňák, následne prezídium objednalo vypracovanie znaleckého 

posudku. 1.4.2021 znalec Ing. Vlastimil Kovalčík vykonal obhliadku nehnuteľnosti. Na tejto 

obhliadke sa za ZPS osobne zúčastnili aj Ing. Baláž a pán Mavrák. 

P. Mavrák predniesol svoj názor na danú nehnuteľnosť a jej prostredie – aby sa ostatní 

členovia prezídia dozvedeli viac informácií, než bolo doteraz verejne prezentované realitnou 

kanceláriou. 

Chata má k dispozícii nasledovné izby:  

Typ izby 
Počet 
postelí 

1-dole vľavo, trojlôžková izba 3 

2-hore vľavo, dvojlôžková izba s balkónom a výhľadom na jazero 2 

3- hore vľavo, trojlôžková izba so slnečnou terasou a výhľadom na jazero 3 

5- hore vľavo, dvojlôžková izba s balkónom a výhľadom na les 2 

9- dole vľavo, dvojlôžková izba 2 

4-dole vpravo, -Šesťlôžková izba (3 x poschodová posteľ) 6 

6-hore vpravo, trojlôžková izba 3 

7-hore vpravo, trojlôžková izba 3 

8- hore vpravo, ECONOMY dvojlôžková izba 2 

veľkú spoločenskú miestnosť s kozubom, 2 kuchynky, 4 WC, 4 kúpeľne. 

Budú potrebné drobné investície – podlahy, koberce. Elektroinštalácie a kúrenie sú spravené 

nanovo/po rekonštrukcii. Strecha je plechová, neskôr bude potrebné ju pretrieť. 

V znaleckom posudku budú revízne správy vydané po rekonštrukcii. 

Prístup k vode je cca 100m, pred chatou už je zákaz stavať/stavebná uzávera, takže prístup 

k vode nebude ani v budúcnosti obmedzený. 

Chata sa predáva spolu s klientelou a ZPS sa po kúpe môže rozhodnúť, ktoré rezervácie sa 

ponechajú. 

Prezident ZPS: je vydané stavebné povolenie na rozšírenie 1 poschodia nad spoločenskou 

miestnosťou. V objekte nie je TV , je tam WIFI. Chata sa nachádza v národnom parku, čo 

zaručuje, že tam nebude prebiehať žiadna výstavba. Do Spiš. Novej Vsi ako aj do Popradu je 

vzdialenosť cca 30km, v oboch mestách je pre športovcov možnosť využitia plaveckého 

bazénu. V lete je možná turistika, v zime bežkovanie – bežkárske športové centrum Dobšiná. 

Na jazere je možné realizovať potápačský výcvik. Pre športové kluby je tam možnosť tréningov 

DPP a OP, resp. možnosť zorganizovať preteky DPP. 

Náklady v súčasnosti pri plne vyťaženej chate predstavujú 150,-/mesiac – podľa informácií od 

vlastníkov chaty. 

Chata ma veľký potenciál pre športovo-technické využitie. 

P. Sečkár položil otázku týkajúcu sa možnosti ubytovania športovcov počas DPP – pri väčšom 

počte je možné využiť okolité zariadenia poskytujúce ubytovanie a stravovacie služby. 



  

  

  
  

P. Ondrejka otvoril otázku správcu nehnuteľnosti – toto bude v riešení po schválení kúpy 

nehnuteľnosti. M.Mavrák sa na túto funkciu ponúkol. 

Prezident ZPS: bude potrebné pripraviť cenovú politiku, business plán na využívanie 

nehnuteľnosti pre kluby ZPS, ako aj pre verejnosť v čase, kedy nebude využitá členmi ZPS. 

Načrtol možnosť vyhlásiť nehnuteľnosť za národné športové stredisko. Pôvodná cena 165 000,- 

bolo znížená na 163 000,- pri osobnom stretnutí s majiteľmi počas obhliadky dňa 1.4.2021. 

P. Chovan položil otázku, či je nehnuteľnosť aktuálne nejako bezpečnostne zabezpečená – nie je. 

Kontrolór Ing. Slivka: plne súhlasí s Ing. Balážom v jeho doterajšom popise nehnuteľnosti 

a možnostiach jej využitia. 

Verejne dostupné informácie o chate sa nachádzajú na jej webovej stránke www.chata.aqualand.sk 

spolu s fotogalériou. 

Prezident ZPS: dal hlasovať za odporučenie kúpy nehnuteľnosti na Dobšinskej Maši /Dedinky členom 

ZPS vedenú na liste vlastníctva č. 439 v katastri nehnuteľností Okresného úradu v Rožňave. 

 

Hlasovanie: 

Za: 8 online + 1 dodatočne Peřina 12.4.2021 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0  

 

Uznesenie č.1: Prezídium ZPS odporúča kúpu nehnuteľnosti na Dobšinskej Maši vedenú 

na liste vlastníctva č. 439 v podiele 1/1 v katastri nehnuteľností Okresného úradu v 

Rožňave členom ZPS.  

GS pripraví a rozpošle členom dokument s per rollam hlasovaním o kúpe tejto 

nehnuteľnosti, dokument bude obsahovať podrobný popis spolu s vypracovanými 

znaleckými posudkami. 

 
Prezident ZPS: dal hlasovať za schválenie podpisu Zmluvy o zálohe a zaplatení zálohy vo výške 

10 000,- EUR. 

 

Hlasovanie: 

Za: 8 + 1 dodatočne Peřina 12.4.2021 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č.2: prezídium ZPS schvaľuje podpis Zmluvy o zálohe na nehnuteľnosť 

vedenú na liste vlastníctva č. 439 v podiele 1/1 v katastri nehnuteľností Okresného úradu 

v Rožňave. 

 

2.  Rôzne 
a) Prijatie nových členov podľa žiadostí  

Žiadatelia s uvedeným zameraním svojej činnosti: 

 

http://www.chata.aqualand.sk/


  

  

  
  

Meno Priezvisko Dátum narodenia Klub Obec   

Ladislav Dzivjak 8.3.1971 Potápačské centrum LE DIVERS Levoča potápač 

Vladimír Farkašovský 14.2.1977 Potápačské centrum LE DIVERS Levoča potápač 

Dávid Ondrej 1.7.1993 Potápačské centrum LE DIVERS Levoča potápač 

Martin Majchrák 14.6.1993 Potápačské centrum LE DIVERS Levoča potápač 

  

Hlasovanie: 

Za:  8 + 1 dodatočne Peřina 12.4.2021 

Proti:  0 

Zdržal sa:  0 

Uznesenie: 

 

 

 

Zasadnutie skončilo o 14:07 

Zapísala: Mgr. Zuzana Žecová  


