
Zápisnica 

zo zasadnutia komisie športu a mládeže 

pri MsZ v Starej Ľubovni zo dňa 29.01.2018. 

 
 

Prítomní: 

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

Franišek Vorobeľ, PaedDr. František Solár, Mgr. Roman Petriľák, PaedDr.Štefan Joštiak 

Neprítomní:  

Ing. Peter Sokol 

Program:   

1. Otvorenie 

2. Oboznámenie komisie so správou z admistratívno – finančnej kontroly a vecnej  

    administratívnej a formálnej kontroly a vyhodnotenie aktivít jednotlivých športových 

    klubov 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.  

       K bodu č. 2 

           Komisia sa  oboznámila so správou z admistratívno – finančnej kontroly a vecnej  

    administratívnej a formálnej kontroly a vyhodnotenie aktivít jednotlivých športových  

    klubov za  rok 2017.            

            K bodu č. 3 

Komisia určila  kritériá, podľa ktorých doporučí MsZ schváliť dotácie na šport v roku 

2018: 

- Percentuálne rozdelenie na kolektívne a individuálne športy na základe lepšej 

porovnateľnosti kritérií v pomere 62 : 38, 

- vychádzalo sa zo skutočnosti troch predchádzajúcich troch rokov, 

- zapojenosť  klubov do dlhodobých súťaží, 

- reprezentácia mesta, 

- zapojenosť do súťaží viacerých vekových kategórií. 

Komisia navrhuje MsZ  nalsedujúce rozdelenie dotácií (viď príloha č.1). 



K bodu č. 4 

- PaedDr. Joštiak informoval komisiu o o predbežnom scenári medzinárodných 

športových súťaží mládeže partnerských miest PARTNERSTVO 2018, ktoré v tomto 

roku usporadúva mesto Stará Ľubovňa. Zároveň uviedol, že v organizačnom štábe 

počíta aj niektorými členmi komisie športu. 

- PaedDr. Solár informoval o žiadosti, aby usporiadateľom majstrovstiev sveta 

v cezpoľnom behu bola Stará Ľubovňa. 

 

 U Z N E S E N I E 

zo zasadnutia komisie  športu a mládeže 

pri MsZ  v Starej Ľubovni zo dňa 29.01.2018 

___________________________________________________________________________                                                                     

 

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. 

Hlasovanie: 

Počet členov komisie: 10 

Počet prítomných členov komisie: 9 

Hlasovali za:  9 

Zdržali sa: 

2. Komisia odsúhlasila percentuálne rozdelenie na kolektívne a individuálne športy na základe 

lepšej porovnateľnosti kritérií v pomere 62 : 38. Vychádzala pritom zo skutočnosti troch 

predchádzajúcich rokov plus zapojenosti jednotlivých klubov do dlhodobých súťaží.  

Počet členov komisie: 10 

Počet prítomných členov komisie: 9 

Hlasovali za: 8  

Zdržali sa: 1 

3. Komisia odporúča MsZ schváliť dotácie na šport podľa kritérií uvedené v prílohe č.1. 

Hlasovanie: 

Počet členov komisie: 10 

Počet prítomných členov komisie: 9 

Hlasovali za uznesenie: 9  

 

V Starej Ľubovni dňa 29. 01.2018 

                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                Ing Pavol Gurega 

                predseda komisie 


