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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 28. 11. 2016 

 

 

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

František Včelík, Jozef Adámik, Štefan Studený - hosť 

 

Program: 

Bod č.1 - Otvorenie 

Bod č.2 – Žiadosť o finančnú podporu /dar/ -  firma Bale s.r.o. 

Bod č.3 – Žiadosti o dotáciu na rok 2017 - športové kluby 

Bod č.4 -  Záver 

________________________________________________________________________________ 

K bodu č.1: 

Komisiu športu otvoril predseda komisie Bc. Ján Kačenák. Oboznámil členov s programom, ktorý 

bol prijatí jednohlasne. 

 

 

K bodu č.2: 

Pán Studený predstúpil pred členov komisie, žiada o finančnú podporu 35 000,--pre firmu Bale s.r.o. 

Zo strany firmy Bale s.r.o. bol vytvorený program s benefitmi, ktorý poskytuje občanom Novák 50% 

zľavu na vstupnom, bazén bol zadarmo sprístupnený pre deti v rámci programov CVČ, pre športové 

kluby. Podľa p. Studeného mohli byť tieto benefity zo strany mesta viac spropagované, aby boli viac 

využívané. Prevádzka zariadenia nie je zisková. Prispieva do rozpočtu mesta: hradí poplatky za 

komunálny odpad, daň z ubytovania hostí a daň z nehnuteľnosti.  

Podľa výpisov z účtov, ktoré pán Studený so sebou priniesol boli poplatky za komunálny odpad, daň 

z ubytovania hostí a daň z nehnuteľnosti uhradené dnes /28. 11. 2016/ popoludní. 

Predseda komisie uviedol, že podľa prehľadu rozpočtu je možné nájsť z prebytkov v programoch 1, 

2, 3, 5 a 7 finančné prostriedky v sume 35 000,-- a dáva hlasovať. 

 

Uznesenie KŠ 11/1/2016 

Komisia športu odporúča poskytnúť firme Bale s.r.o. finančnú podporu /dar/ z prebytkov v programe 

1 - 20 000,-- €, v programe 2 – 2 000,-- €, v programe 3 – 3 000,-- €, v programe 5 – 9 000,-- € 

a v programe 7 – 1 000,-- €, spolu dar v sume 35 000,-- €. 

 

 

Hlasovanie bod č.1 

Za: Bc. Kačenák,  Adámik, Ing. Gogola, Miština, Hrnčiar 

Proti: Včelík 

Zdržali sa hlasovania: Hvojnik 

 

 

K bodu č.2:  
Žiadosti športových klubov o dotáciu na rok 2017. 

 

 rok 2017  

Karate klub  2000,-- 

Klub rýchlostnej kanoistiky  35 650,00 € 
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FK Iskra  32 500,00 € 

Mestský klub v elektronických šípkach 3 700,00 € 

Tenisový klub  8 040,00 € 

Klub lyžiarov  14 950,00 € 

MK Šampión fitnes 4 000,00 € 

Klub vodného póla  105 000,00 € 

RMK- Nováky 1 400,00 € 

Spolu 207 240,00 € 

 

Uznesenie KŠ 11/2/2016 

Komisia športu berie na vedomie žiadosti športových klubov o dotáciu na rok 2017 a informáciu 

predsedu klubu, že 14 % z predpokladaného príjmu mesta za daň z nehnuteľnosti na rok 2017  t.j. 

168 000 € je maximálna suma, ktorá môže byť na dotácie v roku 2017 pre športové kluby poskytnutá. 

 

Hlasovanie  
Za: Bc. Ján Kačenák, Ján Hrnčiar, Ivan Hvojnik, Ing. Michal Gogola, Marián Miština, František 

Včelík, Jozef Adámik 

Proti: - 

Zdržal sa: - 

 

 

K bodu č.4: 

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

 

 

V Novákoch, dňa 28. novembra 2016 

 

Zapísala: Jana Sitárová       

 

Schválil: Bc. Ján Kačenák 


