
Zápisnica 
 zo zasadnutia Komisie školstva, kultúry, mládeže a športu, 

 konaného dňa 19.08. 2013 

Prítomní:   Igor Jendruch - predseda komisie 
   Pavol Vaľko, Ing. Alena Ontková, Bc. Soňa Kočanová,  Iveta Gengeľová – členovia  
Ospravedlnení:  Ing. Lívia Kozlová, Ivan Šľacký, Libuša Pavlíková,  
Za mestský úrad:  Ing. Ján Znanec – vedúci oddelenia školstva, kultúry a športu 
    
   
 
Program:  

1. Otvorenie 

2. Návrh na udelenie ocenení „ Čestné občianstvo mesta Krompachy“, „Cena mesta Krompachy“ a „Čestné 
uznanie primátora mesta Krompachy“ 

3. Plnenie rozpočtu škôl a školských zariadení k 30.06.2013 

4. Štatút Mestskej knižnice v Krompachoch 

5. Návrh sobášiaceho poslanca MsZ v Krompachoch pre obdobie 2010-2014 

6. Diskusia 

7. Záver  
 
K bodu 1. Otvorenie  

Zasadnutie otvoril predseda Igor Jendruch  a privítal prítomných. 
 
K bodu 2. Návrh na udelenie ocenení „Čestné občianstvo mesta Krompachy“, „Cena mesta Krompachy“  
                 a „Čestné uznanie primátora mesta Krompachy“ 

               Tak, ako v predchádzajúcich rokoch pri príležitosti osláv „Dní mesta Krompachy“, aj tohto roku sú 
navrhnutí na ocenenia občania mesta Krompachy, ktorí sa významnou mierou zaslúžili o zviditeľnenie mesta, 
aktívne sa podieľajú na rôznych podujatiach organizovaných v meste, prispievajú k skvalitneniu kultúrno-
spoločenského diania v meste, zapájajú sa do rôznych činností, ktoré sú prínosom pre mesto Krompachy. 
V tomto roku sú navrhnutí títo občania : 
MUDr. Ján Latkanič – in memoriam – Čestné občianstvo mesta Krompachy alebo Cena mesta Krompachy  
Karol Wolf – Cena mesta Krompachy,  
Zdenka Stettnerová, Anna Borucká, Mgr. Eva Valková, Janka Karolčíková, Helena Cehlárová, Gabriela 
Kovaliková, Helena Böhmerová – Čestné uznanie primátora mesta Krompachy,  
Ing. Belo Varga, Jozef Patera – Cena primátora mesta Krompachy. 
              Komisia berie predložený návrh na vedomie, odporúča udeliť MUDr. Jánovi Latkaničovi „Cenu mesta 
Krompachy a ostatné návrhy ocenení odporúča preložiť tak, ako sú navrhnuté, na zasadnutie MsZ 
v Krompachoch k schváleniu..    
   
K bodu 3. Plnenie rozpočtu škôl a školských zariadení k 30.06.2013 

 Ing. Znanec informoval členov komisie o plnení rozpočtu škôl a školských zariadení v meste Krompachy 
k 30.06.2013.Celkové plnenie rozpočtu pre prenesené kompetencie je v priemere na 41,87%, vlastné príjmy sú 
naplnené na 28.69 %  a pre originálne kompetencie je plnenie výdavkov na 43,6 %, vlastné príjmy sú naplnené 
na 58 %.  
               Komisia berie predložený návrh na vedomie a odporúča preložiť ho na zasadnutie MsZ v Krompachoch 
k schváleniu.    
 
K bodu 4. Štatút Mestskej knižnice v Krompachoch 

             Ing. Znanec predkladá na zasadnutie MsZ v Krompachoch Štatút Mestskej knižnice v Krompachoch, 
nakoľko doteraz platný Štatút ... zo dňa 21.04.1994 je už legislatívne zastaralý. 
              Komisia berie predložený návrh na vedomie a odporúča preložiť ho na zasadnutie MsZ v Krompachoch k 
schváleniu.    
 
K bodu 5.  Návrh sobášiaceho poslanca MsZ v Krompachoch na obdobie 2010-2014 

              Dňa 19.02.2013 sa poslanec MsZ v Krompachoch, Ing. Štefan Klein, vzdal poslaneckého mandátu 
a následne ho MsZ odvolalo zo všetkých funkcií, do ktorých bol menovaný ako poslanec – aj z funkcie 
sobášiaceho. Z uvedeného dôvodu bola touto funkciou poverená poslankyňa Mgr. Marta Mičeková. 
              Komisia berie predložený návrh na vedomie a odporúča preložiť ho na zasadnutie MsZ v Krompachoch k 
schváleniu.    
 
 
 



K bodu 5. Diskusia 

              Predseda komisie – Igor Jendruch predkladá Návrh na odvolanie a menovanie redakčnej rady 
Krompašského spravodajcu, nakoľko dvaja členovia redakčnej rady ukončili pracovný pomer v organizácii. Jedná 
sa o Ing. Holečka Imricha a Mgr. Kočanovú Adriánu. 
Návrh na nové zloženie redakčnej rady je nasledovný : 
Ing. Iveta Rušinová, Stanislav Barbuš, Ing. Ľuboš Weigner CSc., Ľudovít Dulai, Ing. Mária Brejková Ondová, Mgr. 
Anna Gronželová.   
                Komisia berie predložený návrh na vedomie a odporúča preložiť ho na zasadnutie MsZ v Krompachoch 
k schváleniu.    
 
K bodu 5. Záver 

Predseda komisie - Igor Jendruch - poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.   

 

V Krompachoch dňa 20.08.2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapísal/a:  Eva Rimská     Igor Jendruch, v.r. 

         referentka oddelenia                  predseda komisie 

       organizačno-správneho  

           a sociálnych vecí     

       


