Zápisnica
zo zasadnutia Komisie kultúry a mládeže pri MsZ Krompachy, konaného dňa 7. 10. 2015
v malej zasadačke MsÚ v Krompachoch
___________________________________________________________________________
Zasadnutie komisie otvorila a viedla predsedníčka komisie, ktorá privítala všetkých
prítomných. Zároveň skonštatovala, že komisia je uznášaniaschopná. Nižšie percento účasti
bolo z dôvodu, že podpredseda komisie Bc. Matúš Stana t. č. absolvuje 6 mesačné štúdium
(Akadémia policajného vzdelávania) mimo územia mesta a Mgr. Jakub Horváth nastúpil do
TPP tiež mimo mesta, kde sa zdržiava počas celého pracovného týždňa. Ing. René Bartko
ospravedlnil svoju neúčasť pre PN a zapisovateľka komisie p. Žofia Síkorová chýbala na
zasadnutí z dôvodu dlhodobej práceneschopnosti. K jednotlivým bodom rokovania bol
prizvaný Ing. Ján Znanec, vedúci odboru školstva, kultúry a športu.
Predsedníčka komisie oboznámila prítomných členov s programom zasadnutia, s ktorým
súhlasili všetci prítomní členovia.
Program rokovania:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Informácia o úspešne zrealizovanom projekte „Street workout“
Informácia o projekte – oprava pomníka inž. Lorenca
Záver leta – vyhodnotenie podmienok pre letné športy v Krompachoch
Pripravované kultúrne podujatia v meste do konca roka
Uvoľnenie budovy Požiarnej zbrojnice
Detská nadácia Krompachy
Záver

Rokovanie
Bod 1. Informácia o úspešne zrealizovanom projekte „Street workout“
Predsedníčka komisie informovala prítomných členov o úspešne zrealizovanom projekte
Street workoutového ihriska na „areáli“, otvorenie ktorého sa konalo 19. septembra.
Najväčšiu zásluhu na realizácii tohto projektu má podpredseda komisie Bc. Matúš Stana,
poslanec MsZ v Krompachoch, ktorý uvedený zámer – vytvorenie multifunkčného športového
areálu prepojeného s detským ihriskom - predstavil členom komisie už na úvodnom zasadaní.
Street workoutové ihrisko – akási vonkajšia posilňovňa zadarmo - umožňuje záujemcom
aktívne a zdraviu prospešné využitie voľného času vo forme kalisteniky – cvičenie váhou
vlastného tela. Pri realizácii projektu pomáhal aj ďalší člen komisie, Mgr. Jakub Horváth.
V spolupráci s „Mladými sociálnymi demokratmi“ – najmä osobnou zaangažovanosťou
pracovníka MsÚ pána Mgr. Stanislava Kurtu a oslovením niektorých sponzorov, hlavne pána
Petra Falataša, sa zámer dotiahol do úspešného konca. Členovia komisie skonštatovali, že
„areál“ predstavuje veľkú „nevyužitú“ plochu a preto je potrebné ďalej uvažovať o jeho
„sprístupňovaní“ pre možnosť športovania všetkých vekových kategórií.

Bod 2. Informácia o projekte – oprava pomníka inž. Lorenca
Predsedníčka komisie oboznámila členov o projekte opravy pomníka inž. Lorenca pri
príležitosti 100. výročia od jeho smrti. Predstavila dva varianty opravy s orientačnou
kalkuláciou, ktorú vyhotovil krompašský rodák Ing. arch. Štefan Zahatňanský z Košíc. Podľa
neho náklady na opravu je potrebné rozdeliť na 2 časti:
1/ reštaurovanie pôvodného travertínového pomníku - očistenie, plombovanie, pieskovanie
a leštenie, ďalej reštaurovanie bronz. dosky, veľkosť podľa pôvodných 2 ks - s písmom
zapusteným (dnes v cene klasického odliatku), t. j. s modelom,
2/ drobná architektúra a zeleň
- gabión múrik
- leštený biely betón obvod. múrikov 10 bm a dlažby v ploche 2.6 x 7,5m
- travertín doska hr. 12 cm
- zeleň
Členovia komisie predostretý návrh prekonzultovali, vzhľadom na výšku orientačnej
kalkulácie ho neschválili, návrh neodporúčajú predložiť na rokovanie MsZ.
Bod 3. Záver leta – vyhodnotenie podmienok pre letné športy v Krompachoch
Členovia komisie konštatovali, že Krompachy majú krásnu okolitú prírodu, ktorá ponúka
v lete podmienky na turistiku, cyklistiku, či beh. Všetci prítomní členovia vyjadrili ľútosť nad
tým, že Krompašania nemajú možnosť kúpania sa v letných mesiacoch, chýba letné kúpalisko
a krytá plaváreň je otvorená iba krátko, počas prázdnin. O letné kúpalisko „sme prišli“ tak,
ako o zimné klzisko (klzisko pod Okruhliskom je malé, s nekvalitným – hrboľatým ľadom),
všetko toto v rámci športovania mestu chýba.
V lete najviac chýba tak často spomínaná cyklotrasa, spájajúca Krompachy so Spišskými
Vlachmi – Zahurou. Pani Janka Cukerová konštatovala, že dostať sa po verejnej komunikácii
z Krompách do Kolinoviec je na bicykli život ohrozujúce pre každého, hlavne pre deti. Mgr.
Martin Chovanec navrhol, či by sa tento najnebezpečnejší úsek – z Krompách do Kolinoviec nemohol prepojiť aspoň bagrom upravenou cestou popri miestnej komunikácii, tak ako je to
v iných mestách. Členka p. Mária Lonská informovala ostatných prítomných členov, že
pôvodné plážové ihrisko, ktoré bolo vytvorením parkoviska pred VÚB presťahované na
Lorencovu ulicu, je nefunkčné (piesok z neho je rozkradnutý). Členka p. Janka Cukerová
konštatovala, že mestu chýba „Informačné centrum“, ako aj propagačné materiály. Pani Mária
Lonská navrhovala viac využívať multifunkčné ihrisko pod Okruhliskom na realizáciu akcií,
akou bol napr. aj Do neba fest, pretože je pre občanov bližšie, ako keď sa akcie konajú pod
Plejsami.
Bod 4. Pripravované kultúrne podujatia v meste do konca roka
Prizvaný vedúci
odboru školstva, kultúry a športu Ing. Ján Znanec
informoval
o pripravovaných kultúrnych podujatiach v meste do konca roka:
 12. novembra Mestská knižnica usporiada 18. ročník Mestského kola v prednese
poézie a prózy
 22. novembra o 15.00 hod. v Dome kultúry vystúpi Maroš Bango pri príležitosti
Mesiaca úcty k starším

 20. novembra o 19.00 hod. v Dome kultúry sa uskutoční divadelné predstavenie
„Štyria na kanape“
Bod 5. Uvoľnenie budovy Požiarnej zbrojnice
Predsedníčka komisie informovala členov o uvoľnení budovy terajšej Požiarnej zbrojnice
z dôvodu stavania novej. Členovia sa zoberali myšlienkou, na aké účely by bola vhodná
pôvodná budova. Dospeli k názoru, že tým, že je skoro v centre, má dobrý prístup, hodila by
sa pre seniorov. Terajší dom na ulici SNP je priestorovo malý a nespĺňa podmienky.
Bod 6. Detská nadácia Krompachy
Predsedníčka komisie informovala členov o tom, že Detská nadácia Krompachy má byť
zrušená. Činnosť uvedenej nadácie spočívala v podpore detí rodín postihnutých živelnými
pohromami, v podpore detí náhle osirelých, zdravotne postihnutých, resp. sociálne
odkázaných, najmä na zakúpenie nevyhnutných pomôcok (invalidný vozík, protézy).
Pretože na jej účte sú nevyčerpané finančné prostriedky, členovia komisie pouvažujú, či
nepoznajú niekoho zo svojho blízkeho okolia, ktorý je na túto pomoc odkázaný a oznámia to
predsedovi nadácie.
Bod 7. Záver:
Predsedníčka poďakovala prítomným členom za účasť a zasadnutie ukončila.

V Krompachoch dňa 21. 10. 2015
Počas neprítomnosti zapisovateľky zápis vyhotovila: Mgr. Marta Mičeková

