
Zápisnica  
zo zasadnutia Komisie kultúry a mládeže pri MsZ Krompachy konaného dňa 15. júna 2015 

    

........................................................................................................................................................... 

 

Zasadnutie komisie otvorila a viedla predsedníčka komisie, ktorá privítala všetkých prítomných. 

Skonštatovala, že účasť členov je  62,5 % a komisia je uznášaniaschopná. Na zasadnutí 

ospravedlnil svoju neúčasť Jakub Horváth, ktorý ako čerstvý absolvent VŠ nastúpil do 

zamestnania  mimo Krompách. 

 

Prítomní:  Mgr. Marta Mičeková – predsedníčka komisie 

   Bc. Matúš Stana – podpredseda komisie 

   Janka Cukerová – členka komisie 

   Mária Lonská - členka komisie 

   Mgr. Martin Chovanec – člen komisie 

Ospravedlnený: Bc. Jakub Horváth – člen komisie 

Neprítomní:  Ing. René Bartko – člen komisie 

   Mgr. Anna Mikelová - členka komisie 

       

Predsedníčka komisie oboznámila prítomných členov s programom zasadnutia, s ktorým súhlasili 

všetci prítomní členovia. 

 

Program: 

1. Pripravované kultúrne a mládežnícke podujatia na leto v meste 

2. Informácia o projekte „Outdoorové športoviská - Street workout“ -  na využitie       

športových plôch v meste (bývalý športový areál pod ulicou Maurerovou) 

3.  Harmonogram zasadnutí komisie na 2. polrok 2015 

4. Rôzne 

5. Záver 

 

K bodu 1. Pripravované kultúrne a mládežnícke podujatia na leto v meste: 

Predsedníčka komisie Mgr. Marta Mičeková informovala o letných podujatiach konaných v meste 

podľa  kalendára kultúrnych podujatí na rok 2015. Poslednú júnovú sobotu sa budú pri hoteli pod 

Plejsami konať Medzinárodné majstrovstvá vo varení a jedení halušiek s kultúrnym programom. 

V auguste je plánovaný hudobný festival – Krompachy „Do neba fest“, ktorý sa bude konať na 

štadióne pod Okruhliskom. Významnejšou športovou akciou bude Krompašský turistický pelotón 

v závere augusta. Pretože prichádzajú prázdniny a s nimi aj využívanie voľného času detí 

a mládeže, jednotliví členovia komisie vystúpili k tomuto bodu. Členka komisie p. Janka 

Cukerová navrhuje, či by nebolo možné skultúrniť areál bývalého letného kúpaliska vyčistením 

tohto priestoru, na ktorom by sa zúčastnili a podieľali aj členovia kultúrnej komisie. Bolo by 

potrebné osadenie lavičiek v tomto peknom prostredí, lebo mesto nemá letný amfiteáter ako iné 

mestá a obce, kde sa môžu občania schádzať počas letných dní. Členka komisie p. Mária Lonská 

sa pýta, či zo strany mesta nie je možné osloviť vlastníka bývalého objektu Detskej ozdravovne, 

ako s týmto schátraným objektom mieni naložiť do budúcnosti. Je možné, že v rozvalinách môže 



dôjsť k úrazu osôb, ktoré vniknú do voľne prístupného objektu. Obe členky komisie navrhujú, aby 

poslanci komisie KaM sa počas najbližšieho zasadnutia MsZ obrátili v interpelácii s touto otázkou 

na primátorku mesta. 

Hlasovanie: 

Prítomných: 5  Hlasovali za:  5  Proti: 0 Zdržali sa: 0 

 

K bodu 2.  Informácia o projekte „Outdoorové športoviská - Street workout“ -  na využitie 

športových plôch v meste (bývalý športový areál pod ulicou Maurerovou):  

Podpredseda komisie Bc. Matúš Stana informoval o  pripravovanom projekte. Oslovil pani 

primátorku Ing. Ivetu Rušinovú, ktorá sa k tomuto projektu vyjadrila kladne. Projekt je pripravený 

v písomnej podobe aj s cenovými ponukami certifikovaných firiem, ktoré takéto športoviská 

stavajú. Keďže budú potrebné aj stavebné úpravy, cenové ponuky má pripravené tak, že sú v nich 

zahrnuté aj prípravné práce. No má aj verziu bez prípravných prác, pretože tie by sa dali urobiť 

v spolupráci s Oddelením výstavby, životného prostredia a technických služieb s využitím 

aktivačných pracovníkov. Výzva na predloženie projektu je do 13. 7. 2015. Z prihlásených 

projektov porota vyberie 150 a tie sa budú uchádzať o podporu formou elektronického hlasovania 

na  http://www.sppolocne.sk/sk/. Tie projekty, ktoré dostanú na webe najviac hlasov, budú 

podporené sumou od 3.000 – 6. 000 €. Verejné hlasovanie za najprínosnejšie projekty bude 

prebiehať v 2. septembrovom – 2. októbrovom týždni. Je preto potrebné informovať o tom tak 

v Krompašskom spravodajcovi, ako aj na sociálnych sieťach a vysvetliť obyvateľom mesta o čo 

ide. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K bodu 3. Harmonogram zasadnutí komisie na 2. polrok 2015: 

Prítomní členovia komisie sa dohodli, že v druhom polroku 2015 sa budú stretávať vo štvrtok pred 

riadnym zasadnutím Mestského zastupiteľstva,  t. j. : 20. 8. 2015, 8. 10. 2015 a 3. 12. 2015. 

 

 

K bodu 4. Rôzne: 

Predsedníčka komisie Mgr. Marta Mičeková uviedla, že je potrebné  uverejniť opravu nesprávnej 

informácie, ktorá bola uvedená v Krompašskom spravodajcovi a týkala sa výšky finančných 

prostriedkov, určených na opravu hrobu inž. Viktora Lorenca pri príležitosti 100. výročia od jeho 

http://www.sppolocne.sk/sk/


smrti. Namiesto sumy 8.500 €, ako bolo nesprávne uverejnené v mesačníku, ide o sumu 2.500 €. 

Jedná sa o presun tejto čiastky z celkovej časti 10.000 €, ktoré boli ušetrené v rámci zimnej 

údržby. 

Členka komisie p. Janka Cukerová pri tejto príležitosti vyslovila pripomienku k nedostatku miest 

na odber vody na cintoríne a možnosti ich vytvorenia v rámci menších obecných služieb. 

Členka komisie p. Mária Lonská hovorila o tom, že v parku v centre mesta by bolo potrebné 

osadiť značky so zákazom venčenia psov a zvážiť možnosť zákazu vjazdu na veľkých bicykloch, 

ktoré agresívnou jazdou ohrozujú nielen malé deti, ale aj dospelých. Vyslovila pripomienku 

k tomu, že novovytvorená oddychová zóna na ulici Lorencova, pred Domom opatrovateľskej 

služby, bola vytvorená pre seniorov, ale nikde to nie je zverejnené, alebo označené a využívajú ju 

najmä deti. Tiež by bolo vhodné v jej blízkosti osadiť spomaľovacie zariadenie - retardér, aby 

nedošlo k úrazu. Členovia pripomienkovali aj využitie priestoru záhrady pri objekte bývalej ZŠ. 

Zapisovateľka komisie p. Žofia Síkorová z poverenia vedúceho Oddelenia školstva, kultúry 

a športu Ing. Znanca informovala o dlhodobo neriešenej situácii s obsadením miesta mestského 

kronikára. Posledné záznamy v mestskej kronike urobil Ing. Belo Varga v roku 2007, kedy 

ukončil činnosť mestského kronikára. Predsedníčka komisie Mgr. Marta Mičeková uviedla, že 

túto záležitosť nanesie  na najbližšom rokovaní Mestského zastupiteľstva – v stredu 17. 6. 2015. 

 

K bodu 5. Záver: 

 

Predsedníčka komisie poďakovala všetkým prítomným za účasť  i za  predložené návrhy 

a zasadnutie  ukončila.   

 

 

 

V Krompachoch, dňa 15. 6. 2015 

 

 

Zapísala:  Žofia Síkorová, pracovníčka OŠKaŠ 

zapisovateľka komisie kultúry a mládeže 

 

Schválila: Mgr. Marta Mičeková 

  predsedníčka komisie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


