
    

  Zápisnica  zo  zasadnutia Komisie kultúry a športu, 
konanej dňa 26. Októbra 2012 

 
 

Prítomní:    podľa prezenčnej listiny 
 
 
Program:  
 

1. Otvorenie, 
2. Príprava rozpočtov na rok 2013, 
3. Financovanie oddielov v roku 2012, 
4. Žiadosť klubu lyžiarov,  
5. Rôzne, 
6. Záver.  

 
 

Rokovanie Komisie kultúry a športu otvoril predseda komisie a zároveň privítal hostí zástupcov 
klubov a voľnočasových organizácii.  
 

Rokovanie pokračovalo bodom 2, kde predseda komisie pripomenul všetkým predsedom klubov 
a voľnočasových organizácii možnosť predkladania žiadostí o dotáciu na rok 2013. Ďalej upozornil na 
podmienky predkladania príloh potrebných na predloženie žiadosti o dotáciu a formu akou budú 
jednotlivé organizácie predkladať žiadosť. Taktiež na možnosti úpravy a doplnenia zmlúv o dotáciu 
hlavne o periodicitu zasielania finančných prostriedkov na jednotlivé organizácie pri dodržaní 
uznesení VZN. V ďalšej diskusii pán Turčan odporúča zvýšiť finančné prostriedky na program šport 
z dôvodu možnosti adekvátne ohodnotiť trénerov poprípade športovcov. Napriek jeho požiadavke 
predseda komisie upozornil prítomných o tom, že navyšovanie programu je možné len v prípade, že 
mesto bude mať dostatočné finančné prostriedky na bežné fungovanie a na investičné zámery 
pripravované pre rok 2013, ktoré nie sú dnes ešte zadefinované. Zároveň požiadal organizácie, aby 
svoje rozpočty respektíve žiadosti formulovali naozaj podľa najnutnejších potrieb pre fungovanie 
organizácie. KKaŠ upozornila prítomných, že schvaľovanie finančných prostriedkov pre dok 2013 
bude predložené MsZ až po predložení a kontrole oprávnenosti  vyúčtovaných výdavkov za rok 2012. 
Preto  predseda komisie požiadal prítomných o čo najskoršie predloženie vyúčtovania na MsÚ 
ekonomické oddelenie. 

 
K bodu 3 rokovania predseda komisie oboznámil prítomných o znížení dotácii pre rok 2012, ktoré 

okrem voľnočasových organizácii boli krátené o 13,3 % z celkových pridelených finančných 
prostriedkov na organizáciu pre rok 2012. Po krátkej diskusii k tomuto bodu predseda komisie 
poďakoval všetkým prítomným predsedom a zástupcom klubov a voľnočasových organizácii za ich 
pripomienky a myšlienky.  

 
K bodu 4 rokovania požiadal predseda komisie pána Klementa, aby prítomným zdôvodnil žiadosť 

klubu lyžiarov zaslanej komisii dňa 15.10.2012.    
 
Závery z rokovania komisie: 
 

1. Požiadať vedúcu ekonomického oddelenia o zverejnenie tlačiva „Žiadosť o poskytnutie 
dotácie z rozpočtu mesta Nováky“ na webovej stránke mesta Nováky vo forme 
wordovského súboru, ktorý jej bude zaslaný spolu zo žiadosťou.  
T: do 05.11.2012; Z: predseda KKaŠ, 

2. Zaslať výzvu na predkladanie žiadostí o dotáciu a to do 31.11.2012 na kluby 
a organizácie, 



T: do 05.11.2012; Z: predseda KKaŠ 
3. KKaŠ žiada, aby voľnočasové organizácie, KCMN n.o. a spoločnosť BENET s.r.o. ktorá 

vlastní licenciu na televízny program, priložili k žiadosti o dotáciu indikatívny rozpočet, 
ktorý bude odzrkadľovať činnosti pripravované pre tok 2013. 

4. KKaŠ odporúča MsR a MsZ, aby pridelené finančné prostriedky na klub lyžiarov vo 
výške po aktualizácii rozpočtu 7.843,- Eur boli prekvalifikované na investičný zámer a to 
na zakúpenie snežného skútra pre potreby klubu.  

 
Záverom predseda poďakoval členom komisie za ich účasť. 

  
 
V Novákoch dňa 30.10.2012 
 
 

Zapísala: Mgr. Milan Oršula     
 
 
Overil: Marián Miština 
 
 
 
 
 
 
 


