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Zápis z komisie 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,  zo dňa 31. 10. 2016 

 

 

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

František Včelík 

 

Program: 

Bod č.1 - Otvorenie 

Bod č.2 - Vrátenie finanč. prostriedkov od FK Iskra Nováky 

Bod č.3 – Žiadosť o zvýšenie percenta z predpokladaného príjmu dotácie do programu 9/1Podpora 

športových aktivít 

Bod č.4 -  Záver 

________________________________________________________________________________ 

K bodu č.1: 

Komisiu športu otvoril predseda komisie Bc. Ján Kačenák. Členovia komisie privítali medzi sebou 

nového člena z radu poslancov mesta Nováky, Františka Včelíka, ktorý nahradil Petra Balaja. 

 

 

K bodu č.2: 

Futbalový klub FK Iskra Nováky po zhodnotení výsledkov hospodárenia klubu k 30. 8. 2016 vracia  

do rozpočtu sumu 1 200 eur, ktoré nebudú vynaložené. Dôvodom uvádza skutočnosť ,že klub 

v rozpočte na rok 2016 plánoval pre súťažný ročník 2016/17 prihlásiť do súťaže družstvo dorastu. 

Tento zámer sa ale nepodarilo naplniť z dôvodu nedostatku hráčov. 

 

Komisia na základe stanoviska FK Iskra rokovala o adekvátnosti sumy 1 200 eur, ktoré chce 

futbalový klub vrátiť, z dôvodu neprihlásenia družstva dorastu do súťaže.  M. Miština pripomína ako 

pri rozdeľovaní dotácií uvádzali členovia klubu ISKRA, že prihlásenie dorastu do súťaže bude stáť 

ďaleko vyššiu sumu, na základe čoho sa odobrali finančné prostriedky v sume spolu 8 000,--, a to 

Klubu lyžiarov Nováky a KVP Nováky.  

 

Uznesenie  

Komisia športu berie na vedomie vrátenie sumy 1 200 €  od Futbalového klubu Iskra a odporúča EK 

opätovne zaradiť túto sumu do rozpočtu na rok 2017 do položky 9/1. 

 

Hlasovanie bod č.2 

Prítomní: 6 

Za: 6 

Proti:0 

Zdržali sa hlasovania:0 

 

 

K bodu č.3:  
Bc. Kačenák informoval komisiu športu, že sa konalo stretnutie predsedov športových klubov, a to 

dňa 27. 10. 2016 v Dome kultúry. Predebatované boli zámery, sumy, ktoré plánujú kluby žiadať ako 

dotáciu od mesta na rok 2017 /tabuľka/ a tiež na tomto stretnutí informoval predsedov, že chce žiadať 

zvýšenie dotácie pre šport. kluby  zo 14 % na 16 %. 

14 %  t.j. 168 000 € - 16 000 € /štadión/, na dotácie by zostalo 152 000 € 

16 %  t.j. 192 000 € - 16 000 € /štadión/, na dotácie by zostalo 176 000 € 
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 rok 2016 rok 2017  Poznámka 

Karate klub  1 500,00 € 2000,-- 13 členov 

Klub rýchlostnej kanoistiky  27 000,00 € 30 000,00 € iba ak by sa zvyšovalo všetkým 

FK Iskra  34 500,00 € 32 500,00 € majú k tomu prenájom 16 000,-- tiež z rozpočtu mesta  

Mestský klub v elektronických 
šípkach 

1 546,00 € 2 500,00 €  staré stroje, chceli by jeden repasovaný za 1 000 € 

Tenisový klub  7 000,00 € 8 000,00 € nový tréner namiesto p. Hutu 

Klub lyžiarov  7 000,00 € 12 000,00 € prezentovali sa výsledkami a pre kluby ponúkli chatu na sústredenia 

Champions Gym  4 000,00 € nový žiadatelia hlavne,  budú fungovať ako klub 

Klub vodného póla  72 000,00 € 100 000,00 € 80 000,-- bazén, 20 000,-- činnosť 

Spolu 150 546,00 € 189 000,00 €  

Uvedené sumy v tabuľke sú skutočnosť, ktorú majú šport. kluby v zmluve na rok 2016 a nezáväzne plánované sumy od 

predsedov klubov na dotáciu z mesta na rok 2017. 

 

Bc. Kačenák predkladá žiadosť o navýšenie percent  na dotáciu pre športové kluby /program 9/1/ zo 

14 % z predpokladaného príjmu mesta za daň z nehnuteľnosti na príslušný rozpočtový rok na 16 %.  

Žiadosť bola zaslaná aj do ekonomickej komisie. 

 

M. Miština vyjadril názor, že nesúhlasí, aby sa  %  na dotáciu pre športové kluby zvyšovalo. 

 

Hlasovanie o žiadosti na zvýšenie rozpočtu pre športové kluby zo 14 % na 16 % na rok 2017: 

Za: 4 

Proti: 1 

Zdržal sa: 1 

 

Uznesenie 

Komisia športu odporúča EK, MsR, MsZ na základe požiadaviek klubov podporiť návrh o navýšenie 

percenta , resp. žiadosť o prehodnotenie a odporúčanie zmeny VZN č.9/2015, ktoré dopĺňa VZN 

č.5/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Nováky, a to článok II POSKYTOVANIE 

DOTÁCIE, § 2 objem finanč. prostriedkov na dotácie, odsek 2 mení nasledovne: 

Alokácia finančných prostriedkov na dotácie do programu 9 a programu 1 sa bude riadiť 

nasledovným mechanizmom: 

- Program 9 podprogram 1 max. do výšky 14 % z predpokladaného príjmu mesta za daň 

z nehnuteľnosti na príslušný rozpočtový rok. 

 

14 % zvýšiť na 16 % 

 

 

K bodu č.4: 

Na záver sa predseda komisie Bc. Ján Kačenák poďakoval zúčastneným za pozornosť. 

 

 

V Novákoch, dňa 31. októbra 2016 

 

 

Zapísala: Jana Sitárová       

 

Schválil: Bc. Ján Kačenák 


