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Zápisnica zo zasadnutia Komisie športu, konanej dňa 31. 03. 2016 
 

 

 

Zúčastnení: Bc. Ján Kačenák, Jozef Adámik, Ján Hrnčiar, Ivan Hvojník, Ing. Michal Gogola, 

Marián Miština 

Hosť: Ľubomír Ďurech 

 

Program: 

Bod č.1 - Otvorenie 

Bod č.2  - Námietky Mestského futbalového klubu (ďalej MFK) k Správe z administratívnej 

finančnej kontroly a k Zápisu zo šetrenia úlohy „Kontrola predložených vyúčtovaní a použitia 

dotácií za rok 2015, ktoré fyzické a právnické osoby predložili na základe ustanovení VZN č.5/2015. 

Bod č.3 – Žiadosť o opätovné prehodnotenie „pokuty“ pre Karate klub 

Bod č.4 – WORLD CHALLENGE DAY – korešpondenčná súťaž miest v pohybových aktivitách                                                                                                                                                     

Bod č.5 - Záver 

 

K bodu č.1: 

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

privítal a oboznámil s programom. 

 

K bodu č.2: 

a) Komisia športu berie na vedomie stanovisko Ľ. Ďurecha, prezidenta MFK, kde uvádza, že za 

mesiace január-august dostal dotáciu vo výške 12 501,- € a tie aj zúčtoval. Zvyšné faktúry 

a doklady vo výške 2 960,12 € boli zúčtované v druhej časti zúčtovania z dôvodu, že dotácie 

za máj a august Mesto poskytlo až 5. 10. 2015. Všetky tieto faktúry a doklady pochádzajú 

z oboch zúčtovacích období, preto p. Ďurech nepovažuje toto konanie za porušenie VZN 

č.5/2015. 

b) Komisia športu odporúča MsZ poveriť hlavného kontrolóra mesta, aby vypracoval novú 

správu zo šetrenia poskytnutej dotácie za rok 2015 na základe predložených dokladov 

a materiálov od MFK. 

 

 

 

Hlasovanie bod č.2 

Prítomní: 6 

Za: 6 

Proti:0 

 

 

K bodu č.3: 

Žiadosť o opätovné prehodnotenie „pokuty“ pre Karate klub Nováky bola prerokovaná. Karate klub 

Nováky funguje v meste 30 rokov a táto pokuta by viedla k jeho zániku. 

 

Komisia športu odporúča MsZ zaoberať sa vzniknutým problémom Karate klubu Nováky 

a odporúča poslancom odpustiť Karate klubu Nováky vrátenie poskytnutej dotácie za rok 2015 vo 

výške 1 180,-- eur. 

 

 

Hlasovanie bod č.3 

Prítomní: 6 

Za: 6 
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Proti:0 

 

 

K bodu č.2  a č. 3 

Predseda Karate klubu Nováky J. Adámik a prezident MFK Nováky Ľ. Ďurech boli upozornení 

predsedom komisie J. Kačenákom, že na platnosť písomnosti, ktoré boli doručené na adresu mesta 

Nováky vo veci dotácií sa vyžaduje v prípade oboch klubov  podpis 2 oprávnených osôb. 

  

 

K bodu č.4: 

Komisia športu berie na vedomie prihlásenie mesta Nováky do súťaže miest v pohybových 

aktivitách- WORLD CHALLENGE DAY, ktorý sa bude konať 25. 5. 2016. 

 

Komisia športu sa dohodla, že osloví športové kluby a školy na území mesta Nováky a zároveň 

odporúča mestu Nováky túto akciu spropagovať v dostupných možnostiach mesta. 

 

Hlasovanie bod č.4 

Prítomní: 6 

Za: 6 

Proti:0 

 

 

K bodu č. 5 

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

 

 

V Novákoch, dňa 31. marca 2016 

 

 

Zapísala: Jana Sitárová 

 

Schválil: Bc. Ján Kačenák 

 

 

 


