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 02. 04. 2019
Prítomní: Marián Miština, Ing. Michal Gogola, Ing. Dušan Žiak, Ján Hrnčiar, Peter Rus, František
Klement, Mgr. Gabriela Mištinová
Program:
Bod č. 1 - Otvorenie
Bod č. 2 – Prerokovanie návrhu na zmenu „Štatútu ocenenia k vyhlásenie najúspešnejších športovcov,
trénerov, kolektívov a osobností telovýchovného hnutia a Ceny krištáľového páva a Ceny fair play
v okrese Prievidza“.
Bod č. 3 – Prerokovanie žiadosti na presun finančných prostriedkov v zmysle §4 ods. 18 VZN mesta
Nováky č. 5/2015 o poskytnutí dotácií z rozpočtu mesta pre Klub lyžiarov Nováky.
Bod č. 4 – Prerokovanie žiadosti o finančný príspevok
Bod č. 5 - Rôzne
Bod č. 6 - Záver
________________________________________________________________________________
K bodu č.1:
Komisiu športu otvoril predseda komisie pán Marián Miština, ktorý privítal prítomných a oboznámil
členov komisie s programom. Program bol prijatý jednohlasne.
K bodu č.2:
Predseda komisie pán Marián Miština informoval prítomných, že sa zúčastnil na rokovaní o návrhu
na zmenu „Štatútu ocenenia k vyhláseniu najúspešnejších športovcov, trénerov, kolektívov
a funkcionárov športu o Cenu krištáľového páva a Ceny fair play okresu Prievidza“ od Olympijského
klubu Prievidza. Rokovalo sa o zmene výšky peňažného daru, tzn. o navýšení o 200 €, teda
z pôvodných 500 € na 700 €, nakoľko veľké množstvo ocenených je zo športových klubov z mesta
Nováky. Uviedol, že by na rokovaní so zástupcami Olympijského klubu mohol navrhnúť, že výška
finančného príspevku by zostala nezmenená a ako protihodnotu by sa mohlo ponúknuť, že sa
oceňovanie uskutoční v priestoroch DK Nováky.
Komisia berie informácie v bode č. 2 na vedomie.
K bodu č.3:
Návrh na presun finančných prostriedkov v zmysle § 4 ods. 18 VZN mesta Nováky č. 5/2015
o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta pre Klub lyžiarov Nováky nasledovne:
- činnosť športového klubu/náklady na súťaže

3 900, 00 €

- odmeny a mzdy

0, 00 €

- organizácie športových podujatí

0, 00 €

- prevádzka športových zariadení

720, 00 €

- sústredenia

1 000, 00 €

- športové náčinie a výstroj

1 680, 00 €

- spolu

7 300, 00 €
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Pán František Klement uviedol dôvod na presun finančných prostriedkov, tiež uviedol že Klub
lyžiarov zodpovedne hospodári s finančnými prostriedkami, reprezentuje mesto Nováky na rôznych
národných aj medzinárodných súťažiach.
Uznesenie KŠ 04/1/2019
Komisia športu berie na vedomie a odporúča MsR a MsZ schváliť presun finančných prostriedkov
v zmysle § 4 ods. 18 VZN mesta Nováky č. 5/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta pre Klub
lyžiarov Nováky v zmysle žiadosti zo dňa 14. 03. 2019 v rámci jednotlivých položiek v predloženom
znení. Celková suma dotácie zostáva nezmenená a to vo výške 7 300, 00 €.
Hlasovanie
Za: Marián Miština, Ing. Michal Gogola, Ing. Dušan Žiak, Ján Hrnčiar, Peter Rus
K bodu č.4:
Predseda komisie pán Marián Miština informoval prítomných o doručení žiadosti od pani Kataríny
Mrázovej o poskytnutie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta na zabezpečovanie základných
potrieb /motorka, benzín, štartovné, základná výstroj, servis/ a ostatných výdavkov spojených
s plánovanými súťažami pre syna Tomáša - reprezentanta v motokrose.
Uznesenie KŠ 04/2/2019
Komisia športu berie na vedomie a odporúča primátorovi mesta poskytnutie finančných prostriedkov
na základe žiadosti pani Kataríny Mrázovej vo výške ako po minulé roky, t. z. vo výške 200 €.
Hlasovanie
Za: Marián Miština, Ing. Michal Gogola, Ing. Dušan Žiak, Ján Hrnčiar, Peter Rus
K bodu č.5:
Vedúca oddelenia sociálnych vecí, školstva, kultúry a športu Mgr. Gabriela Mištinová informovala
prítomných o pripravovaných podujatiach do ktorých sa pravidelne mesto Nováky zapája a to
podujatie „World Challenge Day“ – ktorý sa tento rok bude konať dňa 29. 05. 2019, pričom mesto sa
zapája do súťaže na národnej aj medzinárodnej úrovni. Cieľom tohto dňa je zapojiť čo najväčšie
množstvo ľudí do ľubovoľných pohybových aktivít v rámci jedného dňa. V rámci tohto dňa budú
oslovené športové kluby a športoviská, taktiež aj školské zariadenia a voľnočasové organizácie.
Ďalším podujatím do ktorého sa mesto zapája ako koordinátor je podujatie „do práce na bicykli“ ide o národnú kampaň, ktorej hlavným cieľom je podporiť rozvoj nemotorovej, predovšetkým
cyklistickej dopravy v mestách.
Komisia berie informácie v bode č. 5 na vedomie
V Novákoch, dňa 23. 04. 2019
Zapísala: Ing. Lenka Gombarčíková
Schválil: Marián Miština
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