
Zápisnica 

zo zasadnutia Komisie kultúry a mládeže pri MsZ Krompachy, konaného dňa 24. 8. 2015   

v zasadačke SZŽ v Dome kultúry v Krompachoch 

___________________________________________________________________________ 

Zasadnutie komisie otvorila a viedla predsedníčka komisie, ktorá privítala všetkých 

prítomných. Skonštatovala, že účasť členov je 75 %  a komisia je uznášaniaschopná. Na 

zasadnutí ospravedlnil svoju neúčasť Mgr. Martin Chovanec a Mgr. Jakub Horváth. 

Zapisovateľka komisie p. Žofia Síkorová chýbala na zasadnutí z dôvodu práceneschopnosti. 

K jednotlivým bodom rokovania nebol prizvaný nikto. 

Predsedníčka komisie oboznámila prítomných členov s programom zasadnutia, s ktorým 

súhlasili všetci prítomní členovia. 

Program rokovania: 

1. Informácia o odpovedi na interpelácie 

2. Outdoorové športoviská – Street workout – informácia o projekte 

3. Ocenenia mesta 

4. Letné kultúrne podujatia v meste 

5. Diskusia 

6. Záver 

 

Rokovanie 

 

Bod 1. Informácia o odpovediach na interpelácie 

Interpelácia č. 1:  

Interpeluje: M. Mičeková, poslankyňa MsZ, Interpelovaný: Ing. Iveta Rušinová, primátorka 

mesta 

Vážená pani primátorka, 

komisia kultúry a mládeže sa zaoberala otázkou využitia voľného času mladých počas letných 

večerov. Blížia sa letné prázdniny, ako predísť tomu, aby mládež posedávajúc na lavičkách 

a konzumujúc alkoholické nápoje v blízkosti obytných zón nerušila nočný kľud? Členovia 

komisie konštatujú,  že je potrebné mladým vytvoriť priestor, kde by sa mohli schádzať. 

Natíska sa otázka, či sa do budúcna neuvažuje s využitím priestoru bývalého letného 

kúpaliska na letné aktivity pre občanov mesta a či v tej súvislosti  by mesto nevstúpilo aj 

do rokovania s majiteľom dnes už schátraného objektu Detskej ozdravovne - čo s tým 

mieni robiť, okoliu mesta tento objekt nepridáva na vzhľade a je aj nebezpečný. 

Som presvedčená, že tak mládež ako aj vekovo zrelší by priložili ruku k dielu, aby sa z areálu 

bývalého letného kúpaliska stala príjemná zóna oddychu. 

Ďakujem za odpoveď. 

Odpoveď: 

1. Mesto nie je vlastníkom pozemkov, t.j. nie sme oprávnení investovať do úprav na 

cudzom majetku. 



2. Budova detskej ozdravovne: Mesto so zástupcom vlastníka budovy už niekoľkokrát 

rokovalo. Vlastník nemí záujem objekt opraviť. Už niekoľko rokov sa pokúša samotný 

objekt predať. Vlani vlastník uvažoval predmetnú nehnuteľnosť zbúrať. 

Interpelácia č. 2: 

Interpeluje: M. Mičeková, poslankyňa MsZ, Interpelovaný: Ing. Iveta Rušinová, primátorka 

mesta 

Vážená pani primátorka, 

bolo by zložité „potiahnuť“ vodovodnú prípojku pár metrov aj na najstaršiu časť 

cintorína (vstupná brána od Kašického) smerom poza terajší sklad?  

Občania naliehajú aj na dokončenie chodníka v tejto časti, totiž počas daždivých dní, keď sa 

chodník rozbahní, dochádza k pošmyknutiu a aj k pádom. Nejedná sa o dlhý úsek, ale je do 

kopca. 

Ďakujem za odpoveď. 

Odpoveď: 

Otázky týkajúce sa úprav na cintoríne.  

Na cintoríne je úžitková voda, ktorá je vedená zo zdrže vedľa hotela Plejsy. Určite nie je 

technicky problém predĺžiť vodovodnú prípojku, avšak akcia nie je v tomto roku 

rozpočtovaná, detto sa to týka aj úpravy chodníkov. Zároveň rozpočtové opatrenie, ktoré 

predložila pani poslankyňa Kozlová, všetky prostriedky, ktoré boli určené na drobnú údržbu, 

údržba hrobov významných osobností, boli mestským zastupiteľstvom schválené na opravu 

hrobu Viktora Lorenca pri príležitosti 100. výročia úmrtia. 

Predsedníčka komisie na základe faktov (Rozpočet mesta na rok 2015) informovala 

prítomných členov, že v schválenom rozpočte mesta na rok 2015 je vo výdavkovej časti 

Služby obyvateľom  v položke 630 cintorín – údržba čiastka 5.000 eur a úprava hrobov 1.000 

eur. Na opravu hrobu inž. Lorenca neboli v rozpočte vyčlenené žiadne peniaze. Na základe 

poslaneckého návrhu poslankyne Ing. Lívie Kozlovej bolo navrhnuté z ušetrenej čiastky 

10.000 eur zo zimnej údržby vyčleniť na opravu hrobu inž. Viktora Lorenca pri príležitosti 

100. výročia jeho úmrtia (v auguste 2015) čiastku 2.500 eur a o zvyšných 7.500 eur navýšiť 

dotácie. Celkovo teda poslanci MsZ na opravu hrobu schválili 2.500 eur, nie 8.500 eur, ako to 

bolo zverejnené napr. v mesačníku Krompašský spravodajca (Údržba cintorína 5 tis. + úprava 

hrobov osobností 1 tis. sa prirátala k sume 2.5 tis. eur). 

Bod 2. Outdoorové športoviská – Street workout – informácia o projekte 

O uvedenom, už rozbehnutom projekte pre mládež „Outdoorové športoviská - Street 

workout“ - na využitie športových plôch v meste (bývalý športový areál pod ulicou 

Maurerovou)  informoval prítomných členov podpredseda komisie Bc. Matúš Stana. Projekt 

sa už začal realizovať a zapojilo sa do neho aj pár sponzorov.  Oslovili sme aj MSD mladých 

sociálnych demokratov, ktorí takéto projekty finančne podporujú a tak sme mohli  začať 

s výstavbou o čosi skôr. Mesto zakúpilo konštrukcie, s prípravnými prácami nám pomohli 

Stanislav Kurta z Oddelenia výstavby, životného prostredia a technických služieb s využitím 

aktivačných pracovníkov na prípravné práce. Formou sponzoringu nám pomohol podnikateľ 

pán. P. Falatáš, ktorý spravil /mal na starosti/ výkopové práce s bagrom, odstránenie asfaltu  

plus základy na konštrukcie.  Betón nám poskytla firma Betonáreň Krompachy-Slovinky 

Slovak Ingeniering,  s.r.o., za čo im vyjadruje úprimné poďakovanie. Máme prísľub od 

ďalších podnikateľov,  ktorí sa chcú do projektu taktiež zapojiť. Projekt je stále prihlásený  



do nadácie verejnoprospešného programu SPPoločne, kde môžeme získať  finančné 

prostriedky  na ďalšie konštrukcie, preliezky  a celkovú obnovu športového areálu.  

Momentálne konštrukcie  sú už umiestnené  na svojom mieste a  zaliate betónom. Na prácach 

sa bude pokračovať v priebehu týždňa. Ďalej plánujeme zrekonštruovať basketbalové ihrisko, 

do areálu by sa taktiež hodilo premiestniť plážové ihrisko pre volejbalistov, vybudovať 

preliezky pre deti, lavičky pre oddych a relax a prinavrátiť tak schátralému miestu ruch 

a šmrnc. O uvedenom  projekte podpredseda komisie informoval občanov Krompách aj 

prostredníctvom sociálnej siete. Projekt u nich vzbudil kladné názory a postoje. Dňa 

19.9.2015 by malo byť oficiálne otvorenie „street work out“ ihriska formou športového dňa,   

kde sú  všetci občania srdečne vítaní. Na presnom harmonograme podujatia sa pracuje, budú 

pripravené exhibičné vystúpenia profesionálov, ale aj amatérskych nadšencov  tohto športu, 

rôzne skupinové cvičenia a súťaže pre  deti, mládež, ale i pre  staršiu vekovú skupinu, ako aj 

pre širokú verejnosť.  Bude pripravené občerstvenie,  guľáš, detské nafukovacie hrady pre 

najmenších. 

 

Bod 3. Ocenenia mesta 

Predsedníčka komisie informovala prítomných členov o návrhu  na udelenie Čestného 

občianstva mesta Krompachy, Ceny mesta Krompachy a Ceny primátorky mesta Krompachy 

podľa Štatútu mesta Krompachy, Čl. 27 „Čestné občianstvo, ceny a odmeny“: 

Udelenie ocenenia „Cena mesta Krompachy– in memoriam“ Ludovítovi DULAIOVI  

Primátorka mesta Krompachy navrhuje udeliť „Cenu mesta Krompachy – in memoriam“ – 

Ľudovítovi DULAIOVI. 

Takého si  ho pamätáme; usmievavý, príjemný, zhovorčivý,  historickými vedomosťami 

nabitý človek. Jeho spoločensky užitočným  hobby,  ktorým bolo trvalé  a úspešné bádanie  

v archiváliách obohatil o poznatky  dávnejšej histórie Krompách. Touto  jeho zanietenou  

aktivitou  napomáhal oživovať  i záujem čitateľov Krompašského Spravodajcu  o tradície 

a historické zaujímavé fakty.  Zároveň bol aktívnym členom Redakčnej  rady KS a to od 2007 

roku.   

Pán Dulai  vynaložil množstvo úsilia a  času, aby súčasníkom i budúcim generáciám 

zanechal odkaz o tom,  ako prebiehali pohnuté dejiny  Krompách a okolia. 

Udelenie ocenenia „Cena mesta Krompachy“ MUDr. Petrovi NEHREROVI 

Primátorka mesta Krompachy navrhuje udeliť „Cenu mesta Krompachy“ Komisia 

regionálneho rozvoja a cestovného ruchu na svojom zasadnutí dňa 23.6.2014 navrhla pri 

príležitosti osláv Dni mesta Krompachy 2014 udeliť ocenenie „Cena mesta Krompachy“ 

MUDr. Petrovi NEHREROVI .  

                                                                                                              

MUDr. Peter Nehrer  pracuje v nemocnici Krompachy od 1.augusta 1973. Začínal ako 

sekundárny lekár chirurgického oddelenia. V roku 1976 absolvoval 1. kvalifikačnú atestáciu  

a v roku 1984 2. kvalifikačnú atestáciu z chirurgie. Od marca 1994 pracuje aj na 

gastroenterologickej ambulancii. Od roku 1996 bol zástupcom primára chirurgického 



oddelenia. V rokoch 2004-2005 bol primárom chirurgického oddelenia, v súčasnosti je 

zástupcom primára chirurgického oddelenia. 

Dlhoročná práca v náročnom povolaní chirurga znamenala množstvo hodín strávených 

pri záchrane ľudského života pri liečbe pacientov. MUDr. Nehrer je príkladom obetavosti pre 

všetkých mladých lekárov. 

  Udelenie ocenenia „Cena primátora mesta Krompachy“ pánovi Jánovi HORVÁTHOVI.  

             Primátorka mesta Krompachy navrhuje udeliť „Cenu primátora mesta Krompachy“ 

pánovi Jánovi HORVÁTHOVI. 

Športová zanietenosť pána Jána  HORVÁTHA  v oblasti stolného tenisu a futbalu trvá takmer 

60 rokov. V roku 1960 sa stal  zakladateľom stolnotenisového oddielu v Kluknave. Od roku 

1967 sa ním založený  stolnotenisový oddiel  stáva  súčasťou TJ Pokrok,  kde zotrval ako hráč 

alebo funkcionár až dodnes. Jeho  športovou vášňou  je i futbal, ktorému  sa aktívne venoval - 

hral  do veku 40 rokov. Ako 28 - ročný začal s trénerskou činnosťou nielen v Krompachoch, 

ale aj v okolitých obciach, kde dosahoval výborné výsledky. Spomeniem prácu s „A“ 

mužstvom  Spišské Vlachy. Následne sa začal zaujímať i o mladú generáciu talentov. 

Športovej mládeži sa venuje viac ako 25 rokov. V dôchodkovom veku pokračuje v trénerskej 

činnosti,  trénoval v Žakarovciach, Sp.Vlachoch, Kluknave, Vojkovciach a v  Richnave. Pred 

5 rokmi sa stal spoluzakladateľom stolnotenisového oddielu Maria-Huta. Dnes je zanieteným 

fanúšikom futbalu FK Pokrok i  stolného tenisu. 

Za jeho vynaložený čas, dlhodobú činnosť,  reprezentáciu mesta Krompachy v stolnom tenise, 

za aktívnu prácu s mládežou vo futbale, rozvoj športu v Krompachoch a okolí  mu  právom 

patrí naša úcta. 

Udelenie ocenenia „Cena primátora mesta Krompachy“ pánovi Petrovi ULIČNÉMU 

             Primátorka mesta Krompachy navrhuje udeliť „Cenu primátora mesta Krompachy“ 

pánovi Petrovi ULIČNÉMU,  ktorý je dlhoročným bezpríspevkovým darcom krvi a v histórii 

darovania krvi v Krompachoch sa stane vôbec prvým nositeľom najvyššieho vyznamenania 

Slovenského Červeného Kríža „Kňazovického medaily“. 

Udelenie ocenenia „Cena primátora mesta Krompachy“  pánovi Pavlovi VALKOVI   

    Primátorka mesta Krompachy navrhuje udeliť „Cenu primátora mesta Krompachy“  

pánovi Pavlovi VALKOVI. Komisia školstva a športu pri MsZ v Krompachoch  na svojom 

zasadnutí  zo dňa 15.6.2015 navrhla pri príležitosti osláv Dni mesta Krompachy 2015 udeliť 

ocenenie „Čestné uznanie primátora mesta Krompachy“.                                                                                                               

Pán  Pavol VALKO je od 4.ročníka BEHU ULICAMI KROMPÁCH organizátor a 

hlavný rozhodca tohto športového podujatia, ktoré oslávi toho roku 50. ročník. Už niekoľko 

desiatok rokov riadi a rozhoduje túto športovú akciu.  Svojou poctivou prácou a 

rozhodovaním v duchu fair play. Aj jeho zásluhou existujú tieto jedny z najstarších pretekov 

dodnes. Ako člen komisie je aktívny pri všetkých akciách poriadaných mestom Krompachy 

a komisiou MsZ. 

http://4.ro/


Zoznam ocenených plaketami za bezplatné darcovstvo krvi: 

Bronzová plaketa: 

1. Matúš HOLDA, 

2. Jaroslav KUBOVE 

3. Ľubomír BREJČÁK 

4. Mg. Ľudovít HORVÁTH 

Strieborná plaketa: 

1. Peter LABANC 

Zlatá plaketa: 

1. Barbora JANČUROVÁ 

2. Ján CHOVANEC 

Návrh na uznesenie bol prerokovaný v Komisii finančnej a majetkovej dňa 19.08.2015.  

Členovia komisie kultúry a mládeže  vzali návrh na udelenie cien mesta pri príležitosti Dní 

mesta Krompachy  na vedomie a bez pripomienok ho odsúhlasili.  

Hlasovanie: Prítomných: 6  Hlasovali za: 6 Proti: 0 Zdržali sa: 0 

 

Bod 4. Letné kultúrne podujatia v meste 

Počas leta sa konal v meste Hudobný festival  - Krompachy fest (Do neba Fest). Účasť 

mládeže na tomto podujatí bola slabá. Mgr. Mikelová a Ing. Bartko to odôvodňovali tým, že 

to mohlo byť z dôvodu, že súčasne v tom istom termíne sa v Poprade konal letný hudobný 

festival, na ktorom vystupovali známejšie hudobné skupiny. Celkovo popradský festival patrí 

k obľúbenej sérii najväčších letných žúrov Fun rádia Dohoda a t. r. vstúpil do svojej 7. 

sezóny. Tradične ponúka výber hviezd domácej populárnej hudby a je obľúbený medzi 

mládežou v rámci celého Slovenska. Je preto možné, že naša mládež dala prednosť pred 

naším tomuto hudobnému festivalu, resp. iným letným akciám, ktoré sa konali v tom istom 

termíne, napr. akcii na neďalekej chate Sabinka v Spišskej Zahure, či na Spišskom hrade. 

Členovia komisie konštatovali, či by nebolo vhodné do budúcna tento festival kvôli nízkemu 

záujmu zrušiť a použiť finančné prostriedky na inú kultúrnu akciu. 

 

Bod 5. Diskusia 

Členovia komisie sa vzájomne dohodli na termíne zasadnutí komisie, ktorý by každému 

členovi vyhovoval a dohodli sa, že sa budú schádzať pravidelne - vždy týždeň pred zasadaním 

MsZ, t. j. v stredu o 17,30 hod. 

Predsedníčka komisie pozvala členov na deň 28. augusta t.r. na 14,30 hod. pred  budovu MsÚ 

na Námestí slobody k slávnostnému aktu kladenia vencov a kytíc, ktorý usporiada mesto pri 

príležitosti 71. výročia Slovenského národného povstania. Zároveň pozvala členov na všetky 

akcie pri príležitosti Dní mesta Krompachy 2015 a Krompašský jarmok. 

Záver: 

Predsedníčka poďakovala prítomným členom za účasť a zasadnutie ukončila. Nasledujúce 

zasadnutie komisie sa uskutoční týždeň pred rokovaním MsZ v októbri – 7. októbra 2015 

v budove MsÚ. 

 

V Krompachoch dňa 27. augusta 2015  

Počas neprítomnosti zapisovateľky zápis vyhotovila: Mgr. Marta Mičeková 


