
Zápisnica 

zo zasadnutia Komisie kultúry a mládeže pri MsZKrompachy, konaného dňa 14. apríla 2015 v 

zasadačke  Mestského úradu v Krompachoch 

___________________________________________________________________________ 

Zasadnutie komisie otvorila a viedla predsedníčka komisie, ktorá privítala všetkých 

prítomných. Skonštatovala, že účasť členov je 100 %  a komisia je uznášaniaschopná. Na 

zasadnutí ospravedlnila svoju neúčasť zapisovateľka komisie p. Žofia Síkorová z dôvodu 

práceneschopnosti. 

 

Predsedníčka komisie oboznámila prítomných členov s programom zasadnutia, s ktorým 

súhlasili všetci prítomní členovia. 

 

Programrokovania: 

1. Náplň činnosti komisie kultúry a mládeže 

2. Prerokovanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta pre jednotlivé kluby, OZ  

a ostatných žiadateľov 

3. Podujatia v máji - stavanie Mája 

Sviatok práce a Deň víťazstva nad fašizmom 

4. Ostatné športové a kultúrne podujatia konané v meste v mesiaci máj 

5. Diskusia 

6. Záver 

 

Rokovanie 

Bod 1. Náplň činnosti komisie kultúry a mládeže 

Predsedníčka komisie informovala členov, že v súčasnosti sa pripravuje nový rokovací 

poriadok MsZ i nový rokovací poriadok komisií. Predstavila návrh náplne činnosti komisie. 

Náplň a zásady činnosti Komisie kultúry a mládežeMsZ Krompachy 

 vytvára podmienky pre rozvoj kultúrnych aktivít v meste 

 vyjadruje sa k návrhom koncepcií rozvoja kultúry v jednotlivých oblastiach života v 

meste  

 predkladá konštruktívne návrhy v otázkach riešenia problematiky mládeže a kultúry 

 napomáha občanom pri realizácii vlastných návrhov v oblasti kultúry a mládežníckych 

aktivít, ktoré môžu byť pre mesto prínosom 

 spolupodieľa sa na príprave ročného plánu kultúrnych a mládežníckych podujatív 

meste 

 zaujíma stanoviská k návrhom pomníkov, pamätníkov a pamätných tabúľ v  meste 

 vyvíja aktivity v oblasti starostlivosti o historické a vojnové hroby, vyjadruje sa 

k činnosti mestských organizácií zabezpečujúcich ich údržbu 

 spolupracuje  s Centrom voľného času, mestskou knižnicou a ostatnými organizáciami 

pri plánovaní a organizovaní kultúrnych akcií  a mládežníckych aktivít  



 vyhodnocuje organizované podujatia a poskytuje spätnú väzbu oddeleniu školstva, 

kultúry, mládeže a športu 

 vyjadruje sa k materiálom, týkajúcim sa oblasti kultúry a mládeže, ktoré predkladá 

oddelenie školstva, kultúry, mládeže a športu 

 zodpovedne posudzuje žiadosti o dotácie v oblasti kultúrnych a mládežníckych aktivít 

v súlade s platným VZN, ktorým sa určuje metodika poskytovania dotácií z rozpočtu 

mesta a dáva odporúčanie na ich schválenie príslušnému orgánu 

 podieľa sa na kontrole využitia finančných prostriedkov v súlade s platným VZN 

 kontroluje zabezpečenie vhodnej propagácie mesta ako poskytovateľa dotácie podľa 

presne stanovených podmienok a záväzné používanie loga s FINANČNOU 

PODPOROU MESTA KROMPACHY 

 

Členovia komisie vzali návrh činnosti na vedomie a bez pripomienok ho všetci odporúčajú 

zakotviť v rokovacom poriadku komisií.  

Hlasovanie: 

Prítomných: 8  Hlasovali za: 8 Proti: 0 Zdržali sa: 0 

 

Bod 2.Prerokovanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta pre jednotlivé kluby, OZ       

a ostatných žiadateľov. 

Komisia sa zaoberala požadovanými finančnými čiastkami jednotlivých žiadateľov a dospela 

k záveru, že sa nebude, resp. nemôže vyjadrovať k všetkým žiadostiam, pretože niektoré 

neprináležia do jej kompetencie. Členovia odporúčajú poslancom podať na rokovaní MsZ 

návrh, aby sa na jednotlivých komisiách neprejednávala celková suma, ktorú vyčlení mesto, 

ale aby sa do budúcnosti z nej vyčlenili konkrétne sumy na kultúru, na šport a pre ostatných 

žiadateľov. Komisia sa tak bude zaoberať iba žiadosťami, ktoré budú z oblasti kultúry 

a mládežníckych aktivít. Predsedníčka komisie na záver  informovala členov, že dotácie majú 

byť iba doplnkovým zdrojom financovania a každý zo žiadateľov o dotáciu by sa mal 

usilovať o získanie sponzorov, resp. o získanie financií cez 2 % dane. 

 

Bod 3. Podujatia v máji - stavanie mája, Sviatok práce a Deň víťazstva nad fašizmom 

Predsedníčka komisie oboznámila členov s podujatiami, ktoré chystá mesto v mesiaci máj. 

Tradične k nim patrí 30. apríla slávnostné stavanie mája za účasti  FS Krompašan, ktorý 

každoročne účinkuje so svojím programom i na tejto akcii. Členka komisie p. Lonská sa 

o tejto akcii vyjadrila veľmi pozitívne. V prípade priaznivého počasia sa občania 1. mája 

môžu stretnúť na veselici pri guľáši na chate Čárda. Predsedníčka komisie vyzvala členov, 

aby sa zúčastnili pietneho aktu, ktorý usporiada mesto pri príležitosti okrúhleho 70. výročia 

oslobodenia našej vlasti. 

 

Bod 4.Ostatné športové a kultúrne podujatia konané v meste v mesiaci máj 

Predsedníčka komisie informovala členov o vybranýchpodujatiach podľa plánu kultúrnych 

podujatí organizovaných mestom. 8. mája bude MŠK organizovať Cyklistické preteky do 

vrchu a 16. mája sa na multifunkčnomihrisku Pod okruhliskomuskutoční 8. ročník nesúťažnej 

prehliadky amatérskych a profesionálnych skupín Festival tanca Krompachy 2015, ktorý 



organizuje mesto s finančnou podporou Košického samosprávneho kraja. Komisia bude na 

požiadanie mesta pri realizácii týchto akcií spolupracovať. 

 

Bod 5. Diskusia 

Mgr. Mikelová - venuje sa deťom v oblasti športu a telovýchovy, nevidí dostatočnú podporu 

zo strany mesta. Nie je možné rozvíjať triatlon, i keď máme talenty, rodičia platia športovú 

výbavu svojim deťom, ktorá je nákladná, samotná obuv na beh je drahá, keby mesto prispelo 

aspoň na dresy, ktorými by deti reprezentovali mesto (len dres stojí okolo 30 eur), ďalej sú 

vysoké náklady nielen na samotný bicykel, ale i jeho údržbu a mesto neponúka pri tomto 

druhu športu ani výhody na plaváreň. Plaváreň v meste je väčšinu roka zatvorená, funguje iba 

v máji počas plaveckých výcvikov, v lete cez prázdniny a počas Vianoc. 

Bc. Stana doplnil, že pozná situáciu na plavárni, pretože tam istý čas pracoval, mesto 

odôvodňuje tento krok nedostatkom financií na udržanie chodu plavárne počas celého roka. 

Ak by plaváreň nefungovala aspoň čiastočne počas roka, hrozilo by, že by sa prevádzka 

zatvorila úplne a ťažko by sa už niekedy obnovila. 

Ing. Bartko konštatoval, že sa v našom meste dotujú iba kolektívne športy, akými sú futbal a 

basketbal, nie každý však môže futbalistom, resp. má talent na tieto športy, navrhuje podporiť 

napr. stolnotenisové aktivity. Ako príklad podpory mesta v tomto športe uviedol neďaleké 

Spišské Vlachy, kde mesto vytvára pre tento šport podmienky – hráči dostávajú aj rakety, 

v Krompachoch si hráč zaplatí členské a má problém dostať sa do hracej miestnosti, večne sú 

problémy s kľúčmi, bolo by potrebné určiť hodiny, pretože sa tam schádzajú dve družstvá, 

a napriek zaplatenému členskému chodievajú hráči hrať stolný tenis do Spišských Vlách, kde 

je o nich so všetkým postarané. Škoda, lebo talenty tak z mesta odchádzajú inde 

a nereprezentujú tak naše mesto. 

Bc. Horváth by privítal v rámci možností zo strany mestašportovcom, ktorí vzorne 

reprezentujú mesto, aspoň v niektorých prípadoch preplatiť cestovné, ak by to šlo. 

P. Cukerová sa informovala, či sa nebude realizovať budovanie cyklotrasy z Krompách cez 

Kolinovce  smerom na Zahuru, zistiť, či sa tým nezaoberala komisia výstavby, ÚP, ŽP 

a ochrany prírody. 

Bc. Stana informoval, že hráči BKM DASTED Krompachy postupujú do 1. Ligy. 

Mgr. Chovanec vyjadril nespokojnosť s web stránkou mesta, chýba zverejňovanie 

objednávok, faktúr, nie sú zverejňované zápisnice zo zasadnutí MsZ, hoci je polovica apríla, 

posledná uverejnená zápisnica na webovej stránke je z decembra. Od volieb uplynulo pol roka 

a stránka uvádza stále, že je v testovacom režime. 

K čistote mesta sa vyjadrila p. Cukerová a p. Lonská. Pretože v meste prebiehajú 

rekonštrukčné práce námestia, je momentálne veľmi zaprášené, navrhujú, aby v prípade dlhšie 

trvajúceho suchého slnečného počasia prešlo mestom z času na čas polievacie auto. 

P. Cukerová uvádza, že na ulici SNP od bytového domu číslo, okolo bývalého penziónu 

Gabriela smerom k futbalovému ihrisku nie je žiadny odpadkový kôš. 

Viacerí členovia komisie poukázali na to, že samotní občania ich upozornili na fakt, že 

aktivační pracovníci, vykonávajúci verejnoprospešné práce v meste vysedávajú pred 

kvetinárstvom na Starej ceste, pričom mesto je špinavé. Občania sa prostredníctvom členov 

komisie pýtajú, či nie je možné týmto pracovníkom vymedziť úsek a prideliť prácu tak, aby 

výsledok ichpráce bolo možné následne skontrolovať. 



Členovia komisie poukázali v porovnaní s okolitými obcami aj na čistotu nášho cintorína, na 

jeho chýbajúce oplotenie a nečistoty a odpadky za plotom. Mgr. Mičeková a Bc. Stana 

prisľúbili, že tieto pripomienky nanesú na riešenie na zasadnutí MsZ. 

Mgr. Mičeková informovala členov komisie, že v auguste uplynie 100. výročie od smrti inž. 

Viktora Lorenca a poslanci sa pri tejto príležitosti budú na zasadnutí MsZ zaoberať aj opravou 

jeho hrobu, na ktorý mesto nevyčlenilo žiadne finančné prostriedky. Predpokladá sa, že 

z ušetrených 10 tis. eur zo zimnej údržby komunikácií sa presunie na túto opravu 2.500 eur. 

Chýbajúce finančné prostriedky poskytnú poslanci zo svojich odmien a zháňaním sponzorov. 

 

Záver: 

Predsedníčka poďakovala prítomným členom za účasť a zasadnutie ukončila. Nasledujúce 

zasadnutie komisie sa uskutoční 2 dni pred rokovaním MsZ v júni - 15. júna 2015 v budove 

MsÚ. 

 

V Krompachoch dňa 20. apríla 2015  

 

Počas neprítomnosti zapisovateľky zápis vyhotovila: Mgr. Marta Mičeková 

 

 

 

 

 

 

 
 


