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Z á p i s zo zasadnutia komisie výstavby, územného rozvoja, dopravy, životného 

prostredia a verejného poriadku konanej na Mestskom úrade v Novákoch  

dňa 26. 11. 2021 

 

Prítomní: Bc. Anton Hajnovič, Ľudmila Záhorská, Juraj Svitok, Róbert Petriska, Marián 

Grman, Anton Horný, Ing. Lenka Gombarčíková  

 

Ospravedlnený:  -  

  

Program:  

1. Otvorenie  

2. Prerokovanie žiadosti o dotáciu pre FK ISKRA NOVÁKY na zabezpečenie bývania, 

správy, údržby a obnovy bytového fondu za rok 2021 a predĺženie vyúčtovania tejto dotácie 

do 20. 01. 2022. 

 

1. Otvorenie 

Z dôvodu vyhláseného núdzového stavu a súčasnej nepriaznivej situácie Bc. Anton 

Hajnovič – predseda komisie výstavby, územného rozvoja, dopravy, životného prostredia 

a verejného poriadku zvolal komisiu výstavby, územného rozvoja, dopravy, životného 

prostredia a verejného poriadku dňa 26. 11. 2021 o 14. 00 hod. per rollam.   

Hlasovanie per rollam:  

 

Za: 4  

Proti: 0 

Zdržal sa: 1 

Ospravedlnení: 0  

Poznámka: Pán Marián Grman neposlal stanovisko.  

 

2. Prerokovanie žiadosti o dotáciu pre FK ISKRA NOVÁKY na zabezpečenie bývania, 

správy, údržby a obnovy bytového fondu za rok 2021 a predĺženie vyúčtovania tejto 

dotácie do 20. 01. 2022. 

Dôvodová správa: 

FK Iskra Nováky zaslala dňa 22. 11. 2021 žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta 

Nováky na zabezpečenie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu na rok 2021 

a predĺženie vyúčtovania tejto dotácie do 20. 01. 2020. Účelom dotácie je vykrytie nákladov na 

energie na futbalovom štadióne Nováky za rok 2021. Výška požadovanej dotácie je 6 500, 00 

€.  

Za: 1  

Proti: 3 

Zdržal sa: 1 
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Ospravedlnení: 0  

Poznámka: Pán Marián Grman neposlal stanovisko.  

                   Bc. Anton Hajnovič súhlasí len za splnenia podmienky opodstatnenia žiadosti. 

Opodstatnenosť žiadosti žiada skontrolovať hl. kontrolórovi a výsledok kontroly predložiť          

na najbližšie zasadnutie MsZ. 

  

V Novákoch, dňa 02. 12. 2021 

 

Zapísala: Ing. Lenka Gombarčíková  ...................................................  

 

Schválil: Bc. Anton Hajnovič – predseda komisie výstavby ................................................... 

 

Prílohy:  

- Hlasovanie per rollam k programu zasadnutia komisie výstavby, územného rozvoja, 

dopravy, životného prostredia a verejného poriadku konanej na Mestskom úrade                  

v Novákoch dňa 26. 11. 2021 

                

 


