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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 27. 11. 2020 
 

Prítomní: Marián Miština, Ing. Michal Gogola, Igor Obžera, Ján Hrnčiar, Peter Rus, Ing. Lenka 

Gombarčíková  
 

Program: 

Bod č. 1 - Otvorenie 

Bod č. 2 - Prerokovanie žiadosti FK Iskra Nováky o rozpočtové opatrenie 

Bod č. 3 – Prerokovanie žiadosti KVP o presun finančných prostriedkov 

Bod č. 4 -  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 o žiadosti FK Iskra Nováky 

o rozpočtové opatrenie. FK Iskra Nováky žiada o zmenu účelu použitia dotácie v hodnote 900, 00 € 

v zmysle zmluvy č. 11/2020 o poskytnutí prostriedkov z rozpočtu mesta formou dotácie na 

verejnoprospešné činnosti a na základe článku VI. povinnosti príjemcu dotácie, bod. 4. Ide o presun 

finančných prostriedkov z položky organizácia športových podujatí ktorú žiadajú krátiť a navýšiť 

v položke odmeny a mzdy.  Suma 900, 00 € predstavuje necelých 4, 9 % z celkovej sumy schválenej 

dotácie, čo je menej ako 20 % z možného presunu finančných prostriedkov v zmysle č. VI. bodu 4. 

zmluvy. Uvedený presun FK Iskra Nováky žiada z dôvodu, že na základe zmeny termínov súťaží 

v druhom polroku 2020 nebolo možné naplánovať čerpanie prostriedkov podľa schválenej dotácie.   
 

Uznesenie KŠ  

Komisia športu berie na vedomie žiadosť FK Iskra Nováky o zmenu účelu použitia dotácie v hodnote 

900, 00 €, súhlasí s presunom finančných prostriedkov v predloženom znení, zároveň navrhuje 

odsúhlasenie žiadosti v MsR a MsZ v predloženom znení.  
 

Hlasovanie  
Za: Marián Miština, Ing. Michal Gogola, Igor Obžera, Ján Hrnčiar, Peter Rus 
 

K bodu č.3: 

Predseda komisie pán Marián Miština informoval prítomných o žiadosti Klubu vodného póla Nováky 

o presun finančných prostriedkov. Klub vodného póla Nováky žiada o zmenu účelu použitia dotácie 

v hodnote 9 600, 00 € v zmysle zmluvy č. 13/2020 o poskytnutí prostriedkov z rozpočtu mesta 

formou dotácie na verejnoprospešné činnosti a na základe článku VI. povinnosti príjemcu dotácie 

bod. 4. Ide o presun finančných prostriedkov z položky prevádzka športových zariadení do položky 

športové náradie a výstroj. Suma 9 600, 00 € predstavuje sumu 20 % z možného presunu finančných 

prostriedkov v zmysle č. VI. bodu 4. zmluvy.  
 
 

Uznesenie KŠK  

Komisia športu berie na vedomie žiadosť Klubu vodného póla Nováky o zmenu účelu použitia 

dotácie v hodnote 9 600, 00 €, súhlasí s presunom finančných prostriedkov v predloženom znení, 

zároveň navrhuje odsúhlasenie žiadosti v MsR a MsZ v predloženom znení.  
 

Hlasovanie  
Za: Marián Miština, Ing. Michal Gogola, Igor Obžera, Ján Hrnčiar, Peter Rus 
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K bodu č.4: 

Na záver sa predseda komisie pán Marián Miština poďakoval prítomným za účasť.  
 

V Novákoch, dňa 27. 11. 2020 
 

Zapísala: Ing. Lenka Gombarčíková         

Schválil: Marián Miština  


