
Zápisnica 

zo zasadnutia komisie športu a mládeže 

pri MsZ v Starej Ľubovni zo dňa 10.01.2018 

 
 

Prítomní: 

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

Petriľák, Jozef Krajger, PaedDr. František Solár, PaedDr.Štefan Joštiak 

 

Neprítomní:  

Ing. Peter Sokol, František Vorobeľ 

Program:   

Program: 

1. Otvorenie 

2. Informácia o príprave slávnostného vyhodnotenia Najúspešnejších športovcov mesta Stará 

Ľubovňa v oblasti športu za rok 2017 

3. Návrh dotácií na šport na rok 2018 

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 2017 je pripravené, 

z dôvodu rekonštrukcie Domu kultúry sa uskutoční V Kina Tatra.. 

            K bodu č. 3 

Ing. Gurega navrhol, aby sa pri návrhu na pridelenie dotácií bychádzalo z potreby 

 v predchádzajúcich rokov, aby mohol fungovať každý klub. Miroslav Furtkevič navrhol, aby 

sa vychádzalo z koeficientov zo zákona o športe. Uviedol že je oveľa ťažšie presadiť sa 

v kolektívnych športoch. Mgr. Matoľák  naverhol aby sa posudzoval aktuálny rok a nie roky 

predchádzajúce. Počet členov klubu nie je podľa neho smerodajným ukazovateľom. Komisia 



sa oboznámila so žiadosťami o dotácie, jednotlivé žiadosti skontrolovala a  

konštatovala, že formálna stránka žiadostí bola splnená. Do budúceho zasadnutia majú 

členovia komisie pripraviť návrhy na kritériá. 

 

K bodu č. 4 

- PardDr. Joštiak informoval o začínajúcich prípravách na usporiadanie medzinárodných 

súťaží mládeže partnerských miest PARTNERSTVO 2018. 

 

 

 U Z N E S E N I E 

zo zasadnutia komisie  športu a mládeže 

pri MsZ  v Starej Ľubovni zo dňa 10.01.2018 

___________________________________________________________________________                                                                     

 

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 2017. 

 

2. Berie na vedomie informáciu o príprave slávnostného vyhlasovania Športovec roka 2017. 

 

Hlasovanie: 

Počet členov komisie: 10 

Počet prítomných členov komisie: 8 

Hlasovali za uznesenie:  8 

 

V Starej Ľubovni dňa 10. 01.2018 

                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                Ing Pavol Gurega 

                predseda komisie 


