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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 10. 06. 2021 

 

Prítomní: Marián Miština, Ing. Michal Gogola, Ján Hrnčiar, Peter Rus, Ing. Peter Balák, Ing. 

Lenka Gombarčíková  

Ospravedlnený: Igor Obžera 
 

Program: 

Bod č. 1 - Otvorenie 

Bod č. 2 – Prerokovanie zníženie dotácii v zmysle návrhu aktualizácie č. 1 rozpočtu mesta Nováky 

na rok 2021.  

Bod č. 4 -  Záver 

________________________________________________________________________________ 

K bodu č.1: 

Komisiu športu otvoril predseda komisie športu 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 uviedol že v zmysle návrhu aktualizácie č. 1 rozpočtu 

mesta Nováky na rok 2021, že je v programe 9, podprogram 1 krátenie z pôvodne schválenej sumy 

162 955 €, na sumu 122 216 €. Kde je v návrhu aktualizácie č. 1 rozpočtu mesta Nováky na rok 2021 

krátenie na 9 mesiacov, t. z. krátenie o 25%.   
 

Uviedol že mal telefonické rozhovory s predsedami športových klubov, ktorí nie sú členmi komisie 

športu a všetci predsedovia športových klubov, aj členovia komisie športu sú proti kráteniu dotácií, 

nakoľko športové kluby fungovali aj počas pandémie v mesiacoch január až marec. Športové kluby 

v uvedených mesiacoch január až marec napriek pretrvávajúcej pandémii COVID-19 fungovali, ale 

v obmedzenom režime v rámci povolených výnimiek v zmysle prijatých „Corona opatrení“. Športové 

kluby naďalej platili prenájmy priestorov a energie a mali zvýšené výdavky na dezinfekciu priestorov. 

V niektorých prípadoch sa súťaže, ktoré boli plánované na január až marec 2021 presunuli na mesiace 

jún až august, čiže finančné prostriedky budú využité.  
 

Uznesenie KŠ 2/6/2021 

Komisia športu  nesúhlasí s krátením dotácii v programe 9, podprogram 1 o 25% čo zodpovedá 

kráteniu na 9 mesiacov na šetrenie finančných prostriedkov v zmysle predloženého návrhu 

aktualizácie č. 1 rozpočtu mesta Nováky na rok 2021. Ak majú byť krátené finančné prostriedky 

navrhuje krátenie tak, aby sa krátenie týkalo celoplošne aj voľnočasových organizácii. Aby sa suma 

40 739 €  o ktorú boli krátené dotácie pre športové kluby spravodlivo rovnakým dielom rozložila 

medzi športové kluby aj voľnočasové organizácie, podľa výšky dotácie pre jednotlivé organizácie.  
 

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

Ospravedlnený: Igor Obžera 
 

K bodu č.3: 

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

 

 

V Novákoch, dňa 11. 06. 2021 

 

Zapísala: Ing. Lenka Gombarčíková       

Schválil: Marián Miština  


