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Názov materiálu 

 

 

Návrh na presun finančných prostriedkov v zmysle § 4 ods. 

18  VZN mesta Nováky  č. 5/2015 o poskytovaní dotácií 

z rozpočtu mesta pre Klub lyžiarov Nováky  

 

 

Predkladá 

 

Mgr. Gabriela Mištinová Podpis: 

 

Spracovateľ 

 

Ing. Lenka Gombarčíková  Podpis: 

 

Dátum rokovania 

 

30. 04. 2018 

 

Dôvod predloženia 

 

V programe 9 Šport 1 Podpora športových aktivít 08. 1. 0 

Rekreačné a športové služby 642 001 – občianske združ., 

nadácii a neinv. fondy  

 

 

Návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie a odporúča Mestskému zastupiteľstvu schváliť  

Návrh na presun finančných prostriedkov v zmysle § 4 ods. 18 VZN mesta Nováky č. 

5/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta pre Klub lyžiarov Nováky podľa 

priloženého návrhu. 

________________________________________________________________________ 

Dôvodová správa 

Klub lyžiarov Nováky v zmysle žiadosti dňa 14. 03. 2019 žiada o presun finančných 

prostriedkov v jednotlivých položkách, podľa priloženého návrhu. Táto žiadosť bola 

v zmysle § 4 ods. 18 VZN mesta Nováky č. 5/2015 prerokovaná v komisii športu na 

rokovaní dňa 02. 04. 2019. Komisia športu odporúča MsZ schváliť žiadosť v zmysle 

predloženého návrhu. 

 



Návrh na presun finančných prostriedkov v zmysle § 4 ods. 18  VZN mesta Nováky  č. 

5/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta pre Klub lyžiarov Nováky nasledovne:  

 

- činnosť športového klubu/náklady na súťaže                              3 900, 00 € 

- odmeny a mzdy                                                                                  0, 00 € 

- organizácie športových podujatí                                                         0, 00 € 

- prevádzka športových zariadení                                                      720, 00 € 

- sústredenia                                                                                     1 000, 00 € 

- športové náčinie a výstroj                                                              1 680, 00 € 

-  spolu                                                                                              7 300, 00 € 

 

Dôvodová správa: Presun finančných prostriedkov v zmysle § 4 ods. 18  VZN mesta Nováky  

č. 5/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta pre Klub lyžiarov Nováky v zmysle žiadosti 

zo dňa 14. 03. 2019 bolo prerokované v komisii športu na rokovaní dňa 02. 04. 2019, na MsR 

dňa 16. 04. 2019 komisia odporúča  MsZ schváliť presun finančných prostriedkov v rámci 

jednotlivých položiek v predloženom znení. Celková suma dotácie zostáva nezmenená a to vo 

výške 7 300, 00 €.  

 

 

 

 

 

 

 


