
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 

 

U z n e s e n i e 

z XXI. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Košiciach,  

zo dňa 18. júna 2018           číslo: 1159 

 

 

Košice EYOF 2021 – Európsky olympijský festival mládeže, 

založenie a vznik neziskovej organizácie 

 

Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 

podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

a § 6 ods. 2 písm. ac) Štatútu mesta Košice 

 

A. schvaľuje 

 

1. Založenie a vznik neziskovej organizácie „Európsky olympijský festival mládeže Košice 

2021, n. o.“. 

2. Zakladaciu listinu neziskovej organizácie „Európsky olympijský festival mládeže Košice 

2021, n. o.“. 

3. Štatút neziskovej organizácie „Európsky olympijský festival mládeže Košice 2021, n. o.“. 

 

B. menuje 

 

do orgánov neziskovej organizácie „Európsky olympijský festival mládeže Košice 2021, 

n. o.“: 

 

1. Prvých členov správnej rady: 
 

a) JUDr. Martin Petruško – štatutár mesta, 

b) MUDr. Renáta Lenártová, PhD., 

c) Ing. Miloslav Klíma, 

d) Mgr. Alžbeta Tamásová, 

e) Ing. RNDr. Emil Petrvalský, CSc.,  

f) Anton Siekel, 

g) Jozef Liba. 

 

Správnu radu neziskovej organizácie tvorí v ďalšom období 7 členov, z ktorých jeden 

z členov je vždy štatutárny orgán zakladateľa neziskovej organizácie, ďalších 6 členov 

správnej rady volí a odvoláva správna rada z minimálneho počtu 8 kandidátov navrhnutých 

na výkon tejto funkcie Mestským zastupiteľstvom Košice. 

Spôsob voľby členov správnej rady podľa tohto bodu v podrobnostiach určí volebný poriadok 

neziskovej organizácie. 

 

2. Riaditeľa neziskovej organizácie: Mgr. Ivan Šulek. 

 

3. Prvých členov dozornej rady: 
 
a) Ing. Marta Kažimírová, 

b) Mgr. Matej Čontofalský. 
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Členov dozornej rady v ďalšom období volí a odvoláva správna rada z maximálne troch 

kandidátov na túto funkciu, navrhnutých zakladateľom neziskovej organizácie. 

 

Táto zmena sa týka všetkých ustanovení zakladacej listiny a štatútu neziskovej organizácie 

„Európsky olympijský festival mládeže Košice 2021, n. o.“. 

 

 

 

 

 

 

 JUDr. Martin Petruško 

 námestník primátora mesta Košice 

 Podpísal dňa: 22.06.2018 

  

 

 

 

 

 

 

Za správnosť: Ing. Pavol Lazúr 
 
  Mgr. Matej Čontofalský 

 

 

 

Zapisovateľka: Blanka Lukáčová 

 


