
Zápisnica  zo  zasadnutia Komisie športu, 
konanej dňa 23. január 2015 

 
 

Prítomní:    podľa prezenčnej listiny 
 
Program:  
 
1. Otvorenie, 
2. Prerokovanie žiadostí o dotácie v roku 2015, 
3. Rôzne, 
4. Záver.  
  

Rokovanie Komisie športu otvoril predseda komisie. Zároveň privítal nových členov komisie, 
ktorá bola rozhodnutím MsZ zo dňa 19.01.2015 rozšírená z 5 členov komisie na 7 členov. 

 
Komisia prerokovala predložené žiadosti o dotáciu v roku 2015.  
 
Predseda komisie oboznámi všetkých členov s kritériami prideľovania finančných prostriedkov (FP) 
na organizácie a to nasledovne podľa priorít: 
 

1. Prevádzka športových zariadení 
2. Činnosť športových klubov 
3. Odmeny a mzdy 
4. Organizácia športových podujatí 
5. Sústredenia 
6. Športové náradie a výstroj 

 
Po prerokovaní všetkých žiadostí boli pridelené FP organizáciám tak, ako je uvedené nižšie v tabuľke. 
Komisia prerozdeľovala FP na základe rozpočtu po aktualizácii č. 1 za rok 2014 
 
Taktiež prerokovala výhodnosť zverenia majetku mesta, konkrétne futbalového štadióna, do 
dlhodobého prenájmu MFK Nováky. 
Pre rozhodnutie boli členom komisie predostreté nasledovné klady a zápory. 
 
Prečo nie pod správou mesta: 

- mesto po skúsenosti z rokov 2010-
2014 nevie v dostatočnej miere 
zabezpečiť marketingovú činnosť 
predmetného areálu, 

- zvýšenie nákladov na údržbu a na 
energie, 

- nekvalitná a neefektívna údržba- 
tendenčne robené úpravy, až po 
výskyte havarijného stavu- v mnohých 
prípadoch dodnes neodstránené, 

- nutnosť personálneho zabezpečenia na 
náklady mesta- po skúsenosti jeden 
človek nestačí, 

- na každú činnosť spojenú či už nutnou 
údržbou alebo s úpravou trávnika 
alebo okolia muselo mesto objednávať 
služby, ktoré boli jednak predražené 
a jednak nekvalitne vykonávané- tieto 
vstupy viedli len k ďalšiemu 
znehodnoteniu mestského majetku 

- neschopnosť zo strany správcu 

štadióna pripraviť podmienky pre 
MFK v dostatočnej kvalite a časovom 
horizonte, 

- posledné náklady na financovanie 
mestského štadióna boli rozpočtované 
do výšky 30.000,- eur, príjmová časť 
nebola v rozpočte na tento areál 
zohľadňovaná- môžeme považovať za 
nehospodárne a tendenčné, 

- stav majetku po 4 rokoch pôsobenia 
mesta v tomto areály je v stave nutnej 
opravy nie len budovy ale aj okolitého 
areálu, ktoré budú stáť mesto nemalé 
FP 

 
 
 
 
 
 
 
 



Prečo áno pod správou MFK Nováky 
- na základe komunikácie s členmi 

vedenia MFK predseda komisie 
informoval členov komisie 
o nasledovnom: 

- jasná vízia MFK o smerovaní klubu 
a jeho rozvoji, ktorá prinesie 
navrátenie stavu majetku mesta do 
pôvodného stavu pred rokom 2011, 

- jasné a efektívne financovanie 
prenajatého majetku jeho 
zveľaďovanie vytváraním služieb pre 

občanov mesta a pre členov MFK 
formou úspor na energiách a príjmom 
FP z prenájmu športových plôch 
a interiérových priestorov FŠ. 

- zabezpečenie nutnej údržby a správy 
majetku členmi MFK- to znamená, že 
sú to finančné vstupy MFK nie mesta, 

- lojálny a poctiví vzťah k zverenému 
majetku, ktorý navonok bude úspešne 
reprezentovať klub ale aj mesto 

 

 
Na základe vyššie uvedeného komisia športu odporúča komisií výstavby........, komisií 
ekonomickej......, MsR a MsZ, aby areál FŠ, bol zverený do dlhodobého nájmu MFK Nováky 
 

 
Na základe vyššie uvedené komisia športu prerozdelila finančné prostriedky pre rok 2015 
nasledovne: 
Objem FP za rok 2014 prerozdelený na rok 2015 
Rozpočet na rok 2014:        173.213,- eur 
Rekreačné a športové služby: bežné transfery na organizácie:    137.696,- eur 
Náboženské a iné spoločenské služby: bežné transfery na jednotlivcov a PO:      5.045,- eur 
Futbalový štadión: energie a údržba:        30.472,- eur 
 

 

Náboženské 
a iné 

spoločenské 
služby 

Karate 
klub 

KRK Nováky MFK Nováky Šípky KVP TK Lyžiari 
Celkový 

súčet 

Činnosť športových klubov/ 
náklady na súťaže   2 107,00 10 000,00 14 250,00 750,00 20 000,00 850,00 5 550,00 53 507,00 

Odmeny a mzdy   300,00 6 100,00 6 260,00   23 000,00 560,00   36 220,00 

Organizácia športových 
podujatí   0,00 1 700,00 1 700,00 150,00 0,00 520,00 457,00 4 527,00 

Prevádzky športových 
zariadení   0,00 6 581,24 15 000,00 400,00 27 000,00 3 110,00 1 000,00 53 091,24 

Sústredenia   900,00 4 100,00 1 800,00   0,00 0,00 500,00 7 300,00 

Športové náradie a výstroj   200,00 1 000,00 990,00 150,00 0,00 1 010,00 2 000,00 5 350,00 

Navrhovaná dotácia na rok 
2015 celkom 3045 3 507,00 29 481,24 40 000,00 1 450,00 70 000,00 6 050,00 9 507,00 163 040,24 

 
 

Návrh komisie v tejto podobe nezohľadňuje pridelenie finančných prostriedkov po kontrole 
vyúčtovaní FP za rok 2014, ktoré môže priniesť ďalšie krátenie FP, ktoré budú následne prerozdelené 
medzi ostatné športové organizácie.  
 

 
Záverom predseda poďakoval členom komisie za ich účasť. 

 
 
Ďalšie rokovanie komisie športu je plánované na 31.01.2015 v zasadačke MsÚ o 13,00 hod. 
    
V Novákoch dňa 29.01.2015 
 

Zapísala: Mgr. Milan Oršula     
 
Overil: Peter Balaj 
 


