
     Zápisnica  
  zo zasadnutia Komisie kultúry a mládeže pri MsZ Krompachy  

        konaného dňa 25.1.2016  

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

 

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

 

Prítomní:  Mgr. Marta Mičeková – predsedníčka komisie 

   Ing. René Bartko – člen komisie 

   Janka Cukerová – členka komisie 

   Mgr. Jakub Horváth – člen komisie 

   Mgr. Martin Chovanec – člen komisie 

   Mária Lonská - členka komisie 

Ospravedlnení: Bc. Matúš Stana 

   Mgr. Anna Mikelová 

    

Za mestský úrad: neprizvaní 

 

Skonštatovala, že komisia je uznášaniaschopná a bude sa riadiť týmto programom: 

1. Otvorenie 

2. Vyhodnotenie činnosti za rok 2015 

3. Pankuškové fašiangy 

4. Plán činnosti na 1. polrok 

5. Diskusia 

6. Záver 

 

K bodu 1. Otvorenie 

Predsedníčka privítala prítomných členov komisie a popriala všetko dobré do nového roku, 

keďže to bolo prvé stretnutie v roku 2016. 

 

K bodu 2. Vyhodnotenie činnosti za rok 2015 

V minulom roku sa vďaka iniciatíve podpredsedu komisie Bc. Matúša Stanu podarilo otvoriť 

Street workoutové  ihrisko na ulici Maurerova. Predsedníčka komisie vyjadrila pochvalu tak 

jemu, ako i členovi komisie Mgr. Jakubovi Horváthovi za spoluprácu na realizácii podujatia. 

Mgr. Jakub Horváth i Ing. René Bartko vyjadrili presvedčenie, že do budúcnosti sa postupne 

zrealizuje  ďalšie rozširovanie športovísk na uvedenom „areáli“. Členka komisie p. Mária 

Lonská uviedla, že za športovým areálom sú zvyšky starého asfaltu, ktorý bol pri budovaní street 

workoutového ihriska odstránený a nebol z miesta odvezený. Predsedníčka komisie bude 

o uvedenom probléme informovať MsZ na jeho zasadaní. 

 

K bodu 3. Pankuškové fašiangy 

V prípade potreby zo strany mesta  pri organizovaní Pankuškových fašiangov ponúkli svoju 

pomoc dve členky komisie, p. Jana Cukerová a p. Mária Lonská, aby mestu pri organizovaní 

tejto akcie boli nápomocné. 



 

K bodu 4. Plán činnosti na 1. polrok 2016 

Nakoľko Plán kultúrnych a spoločenských podujatí  na rok 2016 mesto ešte nezverejnilo, o možnosti 

podporiť niektoré z nich budeme diskutovať na budúcom zasadnutí komisie. Keď bude Plán kultúrnych a 

spoločenských podujatí  na rok 2016 k dispozícii, na jeho základe sa vytvorí plán činnosti komisie a 

elektronicky budú s ním oboznámení všetci členovia komisie, aby sa k plánu mohli písomne vyjadriť. 

K bodu 5. Diskusia 

Všetci členovia komisie sa dohodli, že v mesiaci apríl vyvinú iniciatívu na zorganizovanie brigády na 

čistenie mesta  pod názvom –„ Sami sebe“ – kde v spolupráci s mestom vyzvú občanov, aby sa hromadne 

zapojili do upratovania a skrášlenia okolia svojho bydliska. 

 

Na návrh Mgr. Jakuba Horvátha má komisia v pláne v závere školského roka – jún –zorganizovať 

športový deň mesta, v rámci ktorého by sa využilo aj novootvorené Street workoutové  ihrisko. 

Organizačne pomôže aj Ing. René Bartko. Členovia konštatujú, že je dôležité v spolupráci so školami 

zorganizovať pre deti športové podujatia  s cieľom rozvíjania motoriky u detí a zapojiť ich tak do rôznych 

športových súťaží. Ing. René Bartko navrhol do jednotlivých akcií zapojiť aj podnikateľov mesta. 

 

Pani Cukerová konštatovala, že mesto by mohlo viac dbať na propagáciu nášho strediska Plejsy, ktoré 

ako športový areál nás v minulosti preslávili v roku 2000 zorganizovaním Európskeho pohára v 

obrovskom slalome a slalome. Lyžovanie na Plejsoch má dlhoročnú tradíciu, bolo by potrebné 

načrieť do archívov a zaspomínať si na prvých organizátorov lyžovania, na ľudí, ktorí celý svoj 

život obetovali tomuto športu. 

V rámci diskusie sa ďalej hovorilo o tom, že by bolo potrebné angažovať sa za rozšírenie 

a skultúrnenie ďalších plôch na voľnočasové aktivity pre mládež (ulica Lorencova – nevyužité 

plážové ihrisko). 

 

Členovia komisie diskutovali i o tom, že by bolo potrebné mestským zastupiteľstvom 

prehodnotiť kľúč, na základe ktorého sa rozdeľujú dotácie mesta pre jednotlivé spoločenské, 

kultúrne a športové organizácie v meste. Pani Mária Lonská navrhuje, aby rozdelenie dotácií 

bolo zverejnené v mesačníku Krompašský spravodajca tak, ako to bolo v minulosti. 

 

Členovia komisie sa zaujímali znova o to, v akom stave je mestská kronika a hovorili o potrebe 

vymenovať mestského kronikára. Kronika sa nepíše ručne, jednotlivé časové súvislosti sa vedú 

len v elektronickej podobe. Je potrebné hľadať spôsob ako získať kvalitného kronikára. 

 

Mgr. Jakub Horváth a Mgr. Martin Chovanec informovali aj o možnom spôsobe zverejňovania 

registrácie psov v meste na webovej stránke, o neúmerne vysokej výške ročného poplatku, 

pričom chýbajú koše na exkrementy a pre psíkov nie je v meste vytvorený žiadny výbeh. 

  

Na záver diskusie bola pani predsedníčka poverená, aby na zasadnutí MsZ predniesla tieto 

interpelácie: 

1. Či mesto neplánuje s vypracovaním projektu oddychovej zóny v okolí mesta? 

2. Prečo mesto na svojej web stránke neuvádza zoznam psov podľa rasy, napr. labrador čiernej 

farby, bez uvedenia mena majiteľa, ale s uvedením presnej adresy a číslom registračnej známky, 



aby si susedia mohli overiť, či psa, ktorý sa v bytovom dome nachádza 365 dní v roku jeho 

majiteľ prihlásil a či zaňho platí poplatok tu v meste 

3. Keďže MsZ schválilo výšku poplatku za psa v bytových domoch  45 €, či sa neuvažuje 

s vybudovaním ohradeného výbehu pre psov? Je to pomerne vysoká suma(mesto Košice má 

poplatok 40€) 

 

K bodu 4. Záver 

Predsedníčka poďakovala všetkým prítomným za účasť  i za  predložené návrhy a zasadnutie ukončila.   

 

 

 

V Krompachoch  28. 1.2016 

 

 

Zapísala:  Žofia Síkorová 

  pracovníčka OŠKaŠ 

 

Schválila:  Mgr. Marta Mičeková 

  predsedníčka KKaM 


