
Z á p i s n i c a 
zo zasadnutia Komisie mládeže, športu a voľnočasových aktivít pri Mestskom zastupiteľstve 

Mesta Čadca 
zo dňa 09. 01. 2020 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Program: 
1/ Otvorenie 
2/ Príprava rozpočtu na rok 2020. 
3/ Návrh na športovca roka 2019. 
4/ Rôzne. 
5/ Záver. 

K bodu 1 
 Predseda komisie JUDr. Peter Strapáč, PhD., privítal prítomných na prvom zasadnutí 
komisie v novom kalendárnom roku 2020,  poprial veľa úspechov a vyslovil presvedčenie o dobrej 
spolupráci. Členovia komisie schválili navrhnutý program. 

K bodu 2 
JUDr. Peter Strapáč, PhD. oboznámil prítomných s prípravou rozpočtu na rok 2020. Pre 

rozvoj a podporu športu bude na schválenie mestskému zastupiteľstvu navrhnutá dotácia vo výške 
120 000 EUR. Komisia na ďalšom zasadnutí navrhne rozdelenie dotácie medzi jednotlivé športové 
kluby s tým, aby mestské zastupiteľstvo tento návrh schválilo. 

K bodu 3 
 Komisia mládeže a športu navrhla oceniť členov jednotlivých klubov za zásluhy o rozvoj 
športu v meste Čadca. Slávnostné odovzdanie ocenení sa uskutoční dňa 01. 02. 2020 v Dome 
kultúry v Čadci. Na ocenenie sú navrhnutí: 
Mgr. Milan Pollák za rozvoj ľahkej atletiky v meste Čadca. 
Bohdan Kormanec za celoživotný rozvoj stolného tenisu v meste Čadca. 
Štefan Kavuliak za rozvoj futbalu v meste Čadca. 
Ceny a občerstvenie zabezpečí oddelenie školstva, kultúry, mládeže a športu. 

K bodu 4 
 Mgr. Tomáš Urbaník navrhol zvolať zasadnutie komisie k tvorbe novej VZN o športe ako aj 
k tvorbe koncepcie rozvoja športu v meste Čadca. 
 Mgr. Marián Kapusta hovoril o nutnosti výmeny okien a svietidiel v športovej hale, ponúkol 
Dombytu spoluprácu pri financovaní. 
 PaedDr. Ján Polák oboznámil prítomných s prechodom majetku po roku 1989 na futbalový 
klub a spätné odkúpenie športového areálu mestom Čadca. Mesto tiež dotuje športové kluby 
bezplatným využívaním telocviční a športových areálov. 

K bodu 5 
 Predseda komisie JUDr. Peter Strapáč, PhD.poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí a 
navrhol ďalšie stretnutie komisie po schválení rozpočtu na rok 2020. 

JUDr. PhDr. Peter Strapáč, PhD., v. r., 



              predseda komisie 

Zapísal: PaedDr. Ján Polák, sekretár komisie 


