
1 

 

 
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 25. 11. 2017 

 

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

František Včelík, Jozef Adámik, Mgr. Milan Oršula  

 

Program: 

Bod č.1 - Otvorenie 

Bod č.2 – Zmena štatútu ocenenia – Vyhlasovania najúspešnejších športovcov, trénerov, kolektívov    

a osobností telovýchovného hnutia a Ceny Krištáľového páva a Ceny fair play v okrese Prievidza.  

Bod č.3 – Žiadosti o dotáciu na rok 2018 - športové kluby 

Bod č.4 -  Rôzne 

Bod č.5 -  Záver 

________________________________________________________________________________ 

K bodu č.1: 

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

bol prijatý jednohlasne. 
 

K bodu č.2: 

Predseda komisie Bc. Ján Kačenák sa zúčastnil na prerokovávaní zmeny štatútu ocenenia 

Vyhlasovania najúspešnejších športovcov, trénerov, kolektívov a osobností telovýchovného hnutia 

a Ceny Krištáľového páva a Ceny fair play v okrese Prievidza.  Oboznámil prítomných so zmenami 

v štatúte v článu II.  – v kategóriách oceňovaných. Uviedol tiež, zmeny v štatúte v článku IV. 

Organizačné a finančné zabezpečenie – a dáva hlasovať  
 

Uznesenie KŠ 11/1/2017 

Komisia športu berie na vedomie zmenu v štatúte ocenenia Vyhlasovania najúspešnejších športovcov, 

trénerov, kolektívov    a osobností telovýchovného hnutia a Ceny Krištáľového páva a Ceny fair play 

v okrese Prievidza 
 

Hlasovanie bod č.2 

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

 

K bodu č.3:  
Žiadosti športových klubov o dotáciu na rok 2018. 
 

Karate klub  3 500, 00 € 

Klub rýchlostnej kanoistiky  35 850,00 € 

FK Iskra  35 300,00 € 

Mestský klub v elektronických šípkach 4 200,00 € 

Tenisový klub  6 980,00 € 

Klub lyžiarov  14 850,00 € 

MK Šampión fitnes 3 000,00 € 

Klub vodného póla  87 000,00 € 

RMK- Nováky 3 000,00 € 

Pumptrack club Nováky 3000, 00 € 

Spolu 196 680, 00 € 
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Predseda komisie Bc. Ján Kačenák uviedol, že v žiadostiach pribudol jeden žiadateľ – Pumptrack 

club Nováky. Tiež informoval prítomných, že všetci žiadatelia spĺňajú podmienky poskytnutia 

finančných prostriedkov z rozpočtu mesta. Upozornil na skutočnosť, že celková požadovaná suma 

žiadostí o dotácie na rok 2018 prevyšuje sumu  14 % z predpokladaného príjmu mesta za daň 

z nehnuteľnosti na rok 2018. Uviedol, že 14 % z predpokladaného príjmu mesta za daň 

z nehnuteľnosti na rok 2018 je suma 162 955 €, t. j. maximálna suma, ktorá môže byť na dotácie 

v roku 2018 pre športové kluby poskytnutá.  

V zmysle vyššie uvedeného Komisia navrhla úpravu celkových nákladov v rozpočtovej časti žiadosti 

o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Nováky na r. 2018 nasledovne:  
 

- Klub vodného póla Nováky                                                             85 000 € 
- Tenisový klub Nováky                                                                        5 400 € 
- Klub rýchlostnej kanoistiky Nováky                                              28 900 € 
- Mestský klub v elektronických šípkach Nováky                            1 900 € 
- Klub lyžiarov Nováky                                                                          6 400 € 
- Futbalový klub Iskra Nováky                                                           29 700 € 
- Karate Klub                                                                                           1 500 € 
- RMK Nováky                                                                                            500 € 
- MK Šampión fitnes                                                                              2 900 € 
- Pumptrack club Nováky                                                                        755 € 

 

Predpokladaná suma pre šport. org. na r. 2018                       162 955 € 
- úpravy medzi jednotlivými skupinami výdavkov si klub urobí podľa vlastného uváženia.  

 

Uznesenie KŠ 11/2/2017 

Komisia športu berie na vedomie žiadosti športových klubov o dotáciu na rok 2018 a informáciu 

predsedu klubu, že 14 % z predpokladaného príjmu mesta za daň z nehnuteľnosti na rok 2018  t.j. 

162 955 € je maximálna suma, ktorá môže byť na dotácie v roku 2018 pre športové kluby poskytnutá.  

Komisia športu berie na vedomie návrh na zmenu v rozpočtovej časti žiadosti o poskytnutie dotácie 

z rozpočtu mesta pre športové kluby na rok 2018, podľa vyššie uvedeného, v celkovej sume pre  

športové organizácie vo výške 162 955, 00 €.   

 

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

Proti: - 

Zdržal sa: - Marián Miština, František Včelík, Jozef Adámik 

 

K bodu č.4: 

Mgr. M. Oršula informoval prítomných o príprave „Mestského plesu športovcov“ v meste Nováky, 

ktorý sa bude konať dňa 03. 02. 2018. Navrhol oceňovanie najúspešnejších športovcov mesta Nováky 

za rok 2017 na základe návrhu hodnotiacich kritérií pre oceňovanie najúspešnejších športovcov. 

Vyzval prítomných k diskusii o návrhu hodnotiacich kritérií, ktoré môžu pripomienkovať a tiež 

o klubovom výbere kandidátov na ocenenie najúspešnejšieho športovca mesta Nováky za rok 2017.  

p. M. Miština uviedol, že prioritou posudzovania žiadosti o dotácie z rozpočtu meta by mali byť 

hlavne náklady na činnosť klubov.  

Ing. M. Gogola informoval prítomných, že Klub vodného póla Nováky dal súkromnému 

podnikateľovi ponuku na odkúpenie „Národného centra vodného póla“, nakoľko je predpoklad 

uzatvorenia areálu z dôvodu neuhradenia viacerých faktúr.  

Komisia berie informácie v bode č. 4 na vedomie 

 

K bodu č.5: 

Na záver sa predseda komisie Bc. Ján Kačenák poďakoval prítomným za pozornosť. 
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V Novákoch, dňa 15. decembra 2017 

 

Zapísala: Ing. Lenka Gombarčíková       

Schválil: Bc. Ján Kačenák 


