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Komisia pri mestskom zastupiteľstve v Novákoch pre šport, zriadenej 

podľa § 7 ods.5 písm. a) Zákona č.357/2004 Z.z. o ochrane verejného  

záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 
 

 

 

Zúčastnení: Bc. Ján Kačenák, Ján Hrnčiar, Ivan Hvojnik, Ing. Michal Gogola, Marián Miština 

a ako hosť Ľubomír Hvojnik 

 

Program: 

Bod č.1 - Otvorenie 

Bod č.2 – Dobrovoľníci v športe – tému predniesol hosť Ľ. Hvojnik 

Bod č.3 – Zmena účelu použitia finančných prostriedkov – Tenisový klub NCHZ Nováky 

Bod č.4 -  Záver 

 

K bodu č.1: 

Komisiu športu otvoril predseda komisie Bc. Ján Kačenák, ktorý členov komisie a hosťa privítal 

a oboznámil s programom. Člen komisie I. Hvojnik v úvode navrhol ďalší bod programu, a to 

výmenu člena komisie P. Balaja(bod č.4). 

 

K bodu č.2: 

Ľ. Hvojník predniesol výhody zamestnania dobrovoľníkov v športe, čo zákon o športe umožňuje. 

Príjmi dobrovoľníkov v športe sú oslobodené od dane z príjmov do výšky 500,-- eur v zdaňovacom 

období a hodinová mzda dobrovoľníka činí 2,328 eur. Pán Ľ. Hvojnik sa po porade s hlavným 

kontrolórom mesta dozvedel, že odmeny dobrovoľníkov nemôžu byť vyplácané zo skupiny 

výdavkov Odmeny a mzdy, preto navrhuje zaradiť k účelom použitia dotácie pre športové kluby 

a organizácie náklady na dobrovoľnícku činnosť. 

 

Uznesenie 

Komisia športu odporúča MsR a MsZ zaradiť k účelom použitia dotácie pre športové kluby 

a organizácie náklady na dobrovoľnícku činnosť.  

 

Hlasovanie bod č.2 

Prítomní: 6 

Za: 6 

Proti:0 

Zdržali sa hlasovania:0 

 

 

K bodu č.3: 

Komisia športu prerokovala žiadosť o zmenu účelu použitia finančných prostriedkov TK NCHZ 

Nováky a v zmysle § 4 ods. 18 b) schvaľuje presun finanč. prostriedkov vo výške 296,-- eur z 

„nákladov na súťaže“ na účel použitia  „prevádzka športových zariadení“. 

 

Uznesenie 

Komisia športu odporúča MsR a MsZ schváliť žiadosť TK NCHZ Nováky o presun finanč. 

prostriedkov vo výške 296,-- eur z „nákladov na súťaže“ na účel použitia  „prevádzka športových 

zariadení“. 
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Hlasovanie bod č.3 

Prítomní: 6 

Za: 6 

Proti:0 

Zdržali sa hlasovania: 0 

 

 

 

K bodu č.4: 

Na záver sa predseda komisie Bc. Ján Kačenák poďakoval všetkým zúčastneným za ich účasť. 

 

 

V Novákoch, dňa 05. septembra 2016 

 

 

Zapísala: Jana Sitárová 

 

Schválil: Bc. Ján Kačenák 

 

 

 


