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 03. 09. 2020
Prítomní: Marián Miština, Ing. Michal Gogola, Igor Obžera, Ján Hrnčiar, Ing. Ingrid Kmeťová,
Ing. Lenka Gombarčíková
Program:
Bod č.1 - Otvorenie
Bod č.2 – Prerokovanie návrhu VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Nováky.
Bod č.3 - 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 športu pán Marián Miština oboznámil prítomných s návrhom VZN o poskytovaní
dotácií z rozpočtu mesta Nováky.
Uviedol že predložený návrh VZN bol vytvorený ako úplné znenie z dôvodu, že pôvodné VZN bolo
vydané v roku 2015 pod č. 5/2015, následne v tom istom roku bolo menené a dopĺňané VZN č. 9/2015,
v roku 2017 bolo menené a dopĺňané VZN č. 3/2017, v roku 2018 VZN č. 3/2018 a v roku 2019 VZN
č. 9/2019, čím strácalo na prehľadnosti.
Všetkým členom komisie športu bol predložený návrh VZN zaslaný elektronickou poštou pred
zasadnutím komisie športu, aby sa s uvedeným návrhom VZN mohli oboznámiť.
Vedúca oddelenia vnútornej správy Ing. Ingrid Kmeťová oznámila prítomným, že uvedený materiál
bol prerokovaný aj na ekonomickej komisií. Uviedla zmeny a doplnky, ktoré boli výstupom na
ekonomickej komisii a odpovedala na dotazy členov športovej komisie.
Predseda komisie športu pán Marián Miština oboznámil prítomných, že si predložený materiál
podrobne preštudoval a k návrhu VZN má pripomienky vo forme zmien a doplnkov:
- § 1 bod 3 písm. e) doplniť na koniec vety „... a športu“
- § 2 bod 7 v prvej vete nahradiť jej časť znenia
„... je primátor mesta Nováky oprávnený oznámiť zrušenie poskytovania dotácií z rozpočtu mesta
pre príslušný kalendárny rok bez vzniku nároku na poskytovanie finančných prostriedkov a bez
nároku jednotlivých navrhovateľov na refundáciu dovtedy vzniknutých nákladov.“
Týmto znením
„... je MsZ oprávnené rozhodnúť o znížení poskytovania dotácií.“
- § 5 doplniť bod 5 v znení „V nasledujúcom roku po 31. marci správy o výsledku kontroly musí
MsÚ zverejniť na stránke www.novaky.sk“ (tak ako to bolo pôvodne vo VZN č. 5/2015)
- § 5 body 5 až 8 sa prečíslujú na body 6 až 9
- § 5 bod 8 v poslednej vete zmeniť slovo „komisiu“ na slovo „komisie“
- § 4 bod 9 doplniť vetu „Zhodnosť kópie s originálom môže vyznačiť na kópiu aj poverený
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zamestnanec príslušného oddelenia MsÚ.“
- § 4 bod 18 zmeniť slová „na sekretariát“ slovami „do podateľne“
Členovia komisia športu sa s návrhmi predsedu komisie športu stotožnili.
Uznesenie KŠ
Komisia športu berie na vedomie návrh VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Nováky
a navrhuje MsR a MsZ prerokovať zmeny a doplnky k VZN v predloženom znení.
Hlasovanie
Za: Marián Miština, Ing. Michal Gogola, Igor Obžera, Ján Hrnčiar
K bodu č.3:
Na záver sa predseda komisie pán Marián Miština poďakoval prítomným za účasť.
V Novákoch, dňa 04. 09. 2020
Zapísala: Ing. Lenka Gombarčíková
Schválil: Marián Miština
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