
Zápisnica zo zasadnutia Komisie športu, konanej dňa 26. 01. 2016 
 

 

 

Zúčastnení: podľa Prezenčnej listiny 

 

Program: 

Bod č.1 - Otvorenie 

Bod č.2 - Ponuka spolupráce pri organizovaní osláv 120. výročia železnice na Hornej Nitre 

Bod č.3 - Zásady o udeľovaní ocenení mesta Nováky 

Bod č.4 - Správa hl. kontrolóra “Kontrola predložených vyúčtovaní použitia dotácií za rok 2015“                                                                                                                                                         

Bod č.5 - Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov – Olympijsky klub Prievidza 

Bod č.6 - Ukončenie zasadnutia 

 

K bodu č.1: 

Komisiu športu otvoril a viedol predseda komisie Bc. Ján Kačenák, ktorý privítal zúčastnených 

a ospravedlnil neprítomných. Oboznámil prítomných s programom. 

 

 

K bodu č.2: 

Komisia športu berie ponuku na vedomie a odporúča ekonomickej komisii podieľať sa dotáciou z 

rozpočtu Mesta na spolupráci pri organizovaní osláv 120.výročia železnice na Hornej Nitre. 

 

Hlasovanie bod č.2 

Prítomní: 5 

Za: 5 

Proti: 0 

Zdržalo sa: 0 

 

 

K bodu č.3: 

Komisia športu prerokovala a berie na vedomie Zásady o udeľovaní ocenení Mesta Nováky a nemá 

k zásadám žiadne pripomienky. 

 

Hlasovanie bod č.3 

Prítomní:5 

Za:5 

Proti:0 

Zdržalo sa:0 

 

 

K bodu č.4: 

Komisia športu prerokovala Správu hlavného kontrolóra. 

 

a) Komisia športu odporúča hlavnému kontrolórovi opätovné preverenie vyúčtovania dotácie 

Karate klubu v spolupráci s predsedom Karate klubu, v termíne do najbližšieho zasadnutia 

Mestského zastupiteľstva, nakoľko predseda Karate klubu predniesol výhrady k nálezom 

v správe hlavného kontrolóra. 

 

b) Komisia športu sa stotožňuje s ostatnou časťou správy hlavného kontrolóra. 

 

 



 

Hlasovanie bod č.4 

Prítomní:5 

Za:5 

Proti:0 

Zdržalo sa:0 

 

 

K bodu č.5: 

Komisia športu berie na vedomie Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov od Olympijskeho 

klubu Prievidza a súhlasí s poskytnutím finančného daru v hodnote 500,-- € z rozpočtu mesta Nováky. 

 

Hlasovanie bod č.5 

Prítomní:5 

Za:5 

Proti:0 

Zdržalo sa:0 

 

 

K bodu č.6: 

Predseda komisie Bc. Ján Kačenák sa na záver poďakoval všetkým zúčastneným za ich účasť. 

 

 

V Novákoch, dňa 26. januára 2016 

 

 

Zapísala: Jana Sitárová 

 

Schválil: Bc. Ján Kačenák 

 

 

Prílohy: Prezenčná listina 

 

 

 

 


