
Zápisnica 
zo zasadnutia komisie športu a mládeže 

pri MsZ v Starej Ľubovni zo dňa 16.03.2015 
 

 

Prítomní: 

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

Franišek Vorobeľ, Richard Štefančík, PaedDr. František Solár 

 

Neprítomní:  

MUDr. Štefan Kožuškanič, PaedDr. Štefan Joštiak 

Program:   

Program: 

1. Otvorenie 

2. Príprava správy o stave športu v meste  Stará Ľubovňa za rok 2014 

3. Návrh dotácií na šport na rok 2015 

4. Uznesenie 

5. 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 

            Komisia stanovila skupinu troch zástupcov, ktorí prehodnotia všetky doručené správy 

a tie sa pokúsia zladiť na jednej báze v zložení: Pavol Gurega, František Solár, František 

Vorobeľ. Ich zasadnutie bude 19.03.2015 

            K bodu č. 3 

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

šport: 

- rozdelenie medzi mládež a dospelých v pomere 60: 40 
- dotácie v roku budú vychádzať zo skutočnosti roka predchádzajúceho z uznateľných 
nákladov, ktorými sú: 
   1) kilometre na oficiálne súťaže s jednotnou cenou pre všetky kluby 
   2) nájom zaplatený mestským organizáciam a školám na území mesta 
   3) registračné poplatky 
   4) štartovné na oficiálne súťaže 
   5) náklady na rozhodcov na oficiálne súťaže 



   6) kilometre na turnaje s jednotkovou cenou 
   7) ubytovanie na oficiálne súťaže do výšky 15,- EUR/osoba 

Komisia doporučuje v rozpočte mesta vyčleniť samostatnú čiastku na vrcholové súťaže           
(extraliga volejbal, stolný tenis, šach ) do čoho by sa zakomponovali v prípade takejto 
položky aj mimoriadné výsledky na úrovni celoslovenskej, európskej či svetovej podľa 
stanovených kritérií. 

  

K bodu č. 4  

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

pri MsZ  v Starej Ľubovni zo dňa 16.03.2015 
___________________________________________________________________________                              
 
1. Komisia ustanovuje skupinu pracovnú skupinu v zložení: Pavol Gurega, František Solár,  
František Vorobeľ,  ku  prehodnoteniu všetky doručených správ a ich  zladenie na jednej 
báze. Zasadnutie pracovnej skupiny sa uskutoční 19.03.2015. 

 

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

Hlasovanie: 

Počet členov komisie: 10 
Počet prítomných členov komisie: 8 
Hlasovali za uznesenie:  8 
 
V Starej Ľubovni dňa 16.03.2015 
 
 
                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                Ing Pavol Gurega 

                predseda komisie 


