
Zápisnica 
zo zasadnutia komisie športu a mládeže 

pri MsZ v Starej Ľubovni zo dňa 03.02.2016 
 

 

Prítomní: 

Ing. Pavol Gurega, Patrik Boďo, Miroslav Furtkevič, Mgr. Štefan Matoľák, Jozef Krajger, 

Franišek Vorobeľ, PaedDr. František Solár, MUDr. Štefan Kožuškanič, PaedDr.Štefan Joštiak 

Verejnosť:  Mgr. Michal Dic 

 

Neprítomní:  

Richard Štefančík 

Program:   

Program: 

1. Otvorenie 

2. Informácia o príprave slávnostného vyhodnotenia Najúspešnejších športovcov mesta Stará 

Ľubovňa v oblasti športu 

3. Návrh dotácií na šport na rok 2016 

4. Rôzne 

5. Uznesenie 

6. Záver                                                                                                 

K bodu č. 1 

Zasadnutie otvoril predseda komisie Ing. Pavol Gurega, ktorý prítomných privítal, a 

oboznámil s programom zasadnutia komisie. Členovia komisie súhlasili s predloženým 

programom zasadnutia.  

       K bodu č. 2 

            PaedDr. Joštiak oboznámil prítomných s tým, že slávnostné vyhodnotenie 

Najúspešnejších športovcov mesta Stará Ľubovňa v oblasti športu za rok 2015 je pripravené. 

            K bodu č. 3 

Komisia sa dohodla na  kritériách, podľa ktorých doporučí MsZ schváliť dotácie na 

šport v roku 2016: 

- účasť v  dlhodobých súťažiach, 
- reprezentácia mesta, 
- prenájom objektov v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta na tréningovú 
a súťažnú činnosť, 
- zapojenosť v súťažiach viacerých vekových kategórií, 



-  dosiahnuté výsledky za predchádzajúci rok 
-  skutočné náklady klubov v predchádzajúcich rokoch. 
 

K bodu č. 4 

- PaedDr Solár informoval komisiu o tom, že dohodol pracovné stretnutie s komisiou 
športu z Noweho Sacza na 3. marca 2016 o 14:00 h. 

- PaedDr Solár informoval o klesajúcej úrovni medzinárodných súťaží Partnerstvo na 
základe informácií z partnerských miest. Týmto bodom sa bude komisia zaoberať na 
svojom najbližšom zasadnutí. 

- Miroslav Furtkevič navrhol prehodnotiť organizáciu Ľubovnianskych hier z mestskej na 
okresnú pôsobnosť. Aj týmto bodom sa bude komisia zaoberať na svojom najbližšom 
zasadnutí. 

- František Vorobeľ upozornil na nedostatky pri predkladaní a vyúčtovaní žiadostí 
uvedené v správe hlavného kontrolóra mesta. 

- Predseda komisie Ing. Pavol Gurega oznámil, že do septembra je potrebné dopracovať 
kritériá priďeľovania dotácií a vrátiť sa  k príprave správy o stave športu. 
 
 

 U Z N E S E N I E 
zo zasadnutia komisie  športu a mládeže 

pri MsZ  v Starej Ľubovni zo dňa 03.02.2016 
___________________________________________________________________________                                                                    
 
1. Komisia sa oboznámila s obsahom žiadostí o dotácie, berie na vedomie správu 
z admistratívno – finančnej kontroly a vecnej administratívnej a formálnej kontroly 
a vyhodnotenie aktivít za  rok 2015. 
 

2. Komisia odporúča MsZ schváliť dotácie na šport podľa kritérií uvedené v bode 3. 

3. Berie na vedomie termín pracovného stretnutia komisie športu s komisiou športu z Noweho 
Sacza dňa 3. Marca 2016 o 14:00 h. 
 
4. Berie na vedomie potrebu vypracovať kritériá priďeľovania dotácií do septembra 2016 
a potrebu vrátiť sa k príprave správy o stave športu. 
 
5. Berie na vedomie potrebu prehodnotiť organizáciu súťaží Partnerstvo a Ľubovnianske hry 
na svojom najbližšom zasadnutí. 
 

Hlasovanie: 

Počet členov komisie: 10 
Počet prítomných členov komisie: 9 
Hlasovali za uznesenie:  9 
 
V Starej Ľubovni dňa 03. 02.2016 
                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                Ing Pavol Gurega 

                predseda komisie 



Suma na prerozdelenie: 70 000 €

P. č. Žiadateľ Účel Požadovaná Návrh Odporúčanie

dotácia v € komisie MsR

1. MFK zabezpečenie dlhodobých súťaží 15 000,00 8 500

2. MFK mládež zabezpečenie dlhodobých súťaží a turnajov 17 500,00 10 950

3. ŠŠK Basket Cs, regionálne a medzinárodné súťaže 10 000,00 5 300

4. ŠKM Karate klub celoročná činnosť, súťaže 16 000,00 7 500

5. ŠRC squash fitness bowling club 1. sl. squashová liga, 2. východosl. squashová liga 7 500,00 600

6. Stolnotenisový klub športová činnosť, súťaže 22 500,00 5 700

7. ŠKM činnosť oddielov šach, RTVŠ, turistika, kulturistika 25 000,00 5 950

8. Okresný futbalový zväz St. Ľubovňa Memoriál Ing. Vladimíra Jaceníka II. roč. 1 500,00

9. VKM celoročná činnosť vo všetkých kategóriách - mužská zložka 50 000,00 20 950

10. OZ Turtles (zápasenie) športová a telesná príprava mládeže 6 000,00 4 550

11. Vidiecka asociácia mládeže Medzinárodný rodinný splav 1 432,50

SPOLU 172 432,50 70 000


