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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 01. 12. 2021 

 

Prítomní: Marián Miština, Ing. Michal Gogola, Igor Obžera, Peter Rus, Ing. Peter Balák,            

Ing. Lenka Gombarčíková  

 

Ospravedlnený: Ján Hrnčiar 
 

Program: 

Bod č. 1 – Otvorenie 

 

Bod č. 2 – Prerokovanie žiadosti Karate klubu Nováky, o presun finančných prostriedkov v rámci 

položiek rozpočtu zmluvy č. 9/2021 o poskytnutí prostriedkov z rozpočtu mesta formou dotácie           

na verejnoprospešné činnosti. 

 

Bod č. 3 – Prerokovanie žiadosti FK Iskra Nováky, o presun finančných prostriedkov v rámci 

položiek rozpočtu zmluvy č. 3/2021 o poskytnutí prostriedkov z rozpočtu mesta formou dotácie          

na verejnoprospešné činnosti. 

 

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 oboznámil prítomných so žiadosťou Karate klubu 

Nováky, o presun finančných prostriedkov v rámci položiek rozpočtu, v zmysle Zmluvy č. 9/2021 

o poskytnutí prostriedkov z rozpočtu mesta formou dotácie na verejnoprospešné činnosti a to 

nasledovne: sústredenia                                                 - 139, 97 € 

                    činnosť športového klubu/náklady na súťaže + 139, 97 € 

 

Uviedol že žiadosť je v súlade s VZN č. 5/2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Nováky 

v zmysle Článku II - POSKYTOVANIE DOTÁCIÍ § 4 - Postup pri poskytovaní dotácie, body 18, 19, 

20, 21.  
 

Uznesenie KŠ 2/12/2021 

Komisia športu  berie na vedomie žiadosť Karate klubu Nováky v predloženom znení a v zmysle 

VZN č. 5/2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Nováky, Článku II, § 4, bodu 19 schvaľuje 

presun rozpočtových prostriedkov v zmysle predloženej žiadosti a zároveň schvaľuje vypracovanie 

dodatku k zmluve č. 9/2021 o poskytnutí prostriedkov z rozpočtu mesta formou dotácie                          

na verejnoprospešné činnosti. 
 

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

Ospravedlnený: Ján Hrnčiar 

 

K bodu č.3: 

Predseda komisie športu pán Marián Miština oboznámil prítomných so žiadosťou FK Iskra Nováky, 

o presun finančných prostriedkov v rámci položiek rozpočtu, v zmysle Zmluvy č. 3/2021 

o poskytnutí prostriedkov z rozpočtu mesta formou dotácie na verejnoprospešné činnosti a to  
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nasledovne: odmeny a mzdy                                                 - 2 000, 00 € 

                    športové náradie a výstroj                                       + 2 000, 00 € 

 

Uviedol že žiadosť je v súlade s VZN č. 5/2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Nováky 

v zmysle Článku II - POSKYTOVANIE DOTÁCIÍ § 4 - Postup pri poskytovaní dotácie, body 18, 19, 

20, 21.  
 

Uznesenie KŠ 3/12/2021 

Komisia športu  berie na vedomie žiadosť FK Iskra Nováky v predloženom znení a v zmysle VZN     

č. 5/2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Nováky, Článku II, § 4, bodu 19 odporúča 

mestskému zastupiteľstvu schváliť presun rozpočtových prostriedkov v zmysle predloženej žiadosti 

a zároveň odporúča schváliť vypracovanie dodatku k zmluve č. 3/2021 o poskytnutí prostriedkov 

z rozpočtu mesta formou dotácie na verejnoprospešné činnosti. 

 

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

Ospravedlnený: Ján Hrnčiar 

 
 

K bodu č.4: 

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

 

 

V Novákoch, dňa 02. 12. 2021 

 

Zapísala: Ing. Lenka Gombarčíková       

Schválil: Marián Miština  


