
Zápisnica  
zo zasadnutia Komisie kultúry a mládeže pri MsZ Krompachy konaného dňa 25. 4. 2017 

o 17. hod. v poslaneckej miestnosti Domu kultúry 

___________________________________________________________________________ 

    

Zasadnutie komisie otvorila a viedla predsedníčka komisie, ktorá privítala všetkých 

prítomných. Zároveň predstavila v komisii dvoch nových členov, schválených mestským 

zastupiteľstvom  -  Ing. Štefana Čupaja a Mgr. Mariannu Čarnokú.  

 

Zasadnutia komisie sa zúčastnili: 

Mgr. Marta Mičeková, predsedníčka komisie 

Bc. Matúš Stana, podpredseda komisie 

Janka Cukerová, členka komisie 

Mgr. Marianna Čarnoká, členka komisie 

Ing. Štefan Čupaj, člen komisie 

Mária Lonská, členka komisie. 

Na zasadnutí ospravedlnil svoju neúčasť Mgr. Jakub Horváth, ktorý v čase rokovania bol 

odcestovaný mimo Krompách. Predsedníčka skonštatovala, že účasť členov je 86 % a komisia 

je uznášaniaschopná. 

 

Predsedníčka komisie oboznámila prítomných členov s programom zasadnutia, s ktorým 

súhlasili všetci prítomní členovia. 

Program rokovania: 

1) Informácia o pláne zasadnutí komisie 

2) Vyhodnotenie jarného upratovania 

3) Informácia o predloženom návrhu na verejné ocenenie KSK pre rok 2017 

4) Návrh na čerpanie dotácií z rozpočtu mesta 

5) Realizácia športového dňa v mesiaci jún 

6) Diskusia 

7) Záver 

 

K bodu 1) 

Predsedníčka komisie oboznámila členov komisie s návrhom zástupcu primátorky - pána 

Stanislava Barbuša, ktorý na pracovnom stretnutí poslancov MsZ informoval o tom, že je 

vhodné, aby každá komisia, vytvorená pri MsZ, zasadala v termíne najneskôr týždeň pred 

rokovaním MsZ. Pretože komisie sú poradným orgánom a majú odporúčací charakter, je 

potrebné tieto odporúčania z ich strany včas zakomponovať do materiálov na rokovanie MsZ. 

Tie sa poslancom odosielajú v elektronickej podobe v piatok, pred rokovaním MsZ, ktoré sa 

koná vždy v stredu. Z uvedeného dôvodu sa členovia komisie dohodli na týchto termínoch 

zasadnutia, ktoré sa budú konať v utorky, týždeň pred rokovaním MsZ: 

13. júna, 15. augusta, 17. októbra, 5. decembra.  

Mimo týchto termínov sa členovia budú stretávať na mimoriadnych zasadaniach, na ktorých 

bude potrebné riešiť úlohy, vyplývajúce z realizácie úloh. 



 

K bodu 2) 

Predsedníčka komisie informovala prítomných členov komisie o akcii jarnej očisty prírody, 

ktorú komisia zorganizovala v rámci Dní ochrany prírody v spolupráci s Mestom Krompachy.  

Akcia sa uskutočnila 1. apríla 2017 pod názvom SAMI SEBE a tohto roku sa konal jej 2. 

ročník. Hlavným cieľom tohto podujatia bolo podnietiť záujem verejnosti o životné prostredie 

a do čistenia zapojiť všetky vekové kategórie. Zraz dobrovoľníkov bol pred mestským 

úradom. Podpredseda komisie, ako hlavný organizátor podujatia, s pracovníkom oddelenia 

výstavby, životného prostredia a technických služieb Mgr. Stanislavom Kurtom, rozdali 

každému účastníkovi pracovné rukavice a každá skupinka účastníkov dostala k dispozícii aj 

vrecia na odpad. Matúš Stana, pridelil každému trasy a na cestu  zásobil účastníkov 

minerálkou a keksíkom. Podelení do jednotlivých  skupiniek každý čistil svoju pridelenú 

trasu. Vyčistil sa chodník smerom na Čardu, okolie plavárne,  lúka za cintorínskym plotom. 

Tá bola posiata niekoľkoročným odpadom. Kahance, vyhorené náplne sviečok, umelé kytice, 

čečina, porozhadzované orezané staré konáre, ktoré tam po sebe zanechali, žiaľ, návštevníci 

cintorína, ktorým pripadá ľahšie hádzať použité ozdoby z hrobov za plot, akoby sa mali 

unúvať k pristaveným kontajnerom na odpad. Hneď nad garážami na ul. J. B. Ivana pokrývali 

lúku plastové i sklené fľaše od alkoholu, ktoré tam po sebe zanechala skupinka miestnych 

opilcov. Vrecia na odpad tak ešte zaplnili plechovky, igelitové sáčky, papiere, zvyšky odevov, 

či staré topánky. Odpad každá skupinka sústredila na jedno miesto. Len spoza cintorínskeho 

plota štyria dobrovoľníci vyzbierali 22 vriec odpadu. Členka p. Janka Cukerová na brigáde 

navrhla, že by možno bolo dobré umiestniť jeden kontajner za plotom cintorína, kam vedie aj 

prístupová cesta. Určite je lepšie, ak ho ľudia využijú a odpoad bude na jednom mieste, akoby 

sa mal hromadiť pozdĺž celého plota. Poslankyňa pani Oľga Dzimková, ktorá brigádovala na 

tomto mieste, uviedla, že sa na túto možnosť opýta v interpeláciách poslancov na najbližšom 

rokovaní MsZ. Nový člen komisie Ing. Štefan Čupaj, ktorý sa brigády zúčastnil spolu 

s manželkou  navrhol, aby sa medzi mladými robila väčšia osveta,  ak teda do prírody prídu 

s plnou plastovou fľašou, v ruksaku sa s prázdnou vracali. Rodičov, žiaľ, by v tomto smere 

mala zastúpiť škola. Členovia komisie skonštatovali, že napriek tomu, že dobrovoľníkov 

nebolo veľa, odviedli veľký kus dobrej práce a zároveň im prialo počasie. 

 

K bodu 3) 

Členovia komisie sa na februárovom zasadnutí rozhodli podať návrh na udelenie ceny 

predsedu Košického samosprávneho kraja Mažoretkovému klubu Cheeky girls Krompachy za 

vzornú reprezentáciu mesta Krompachy i Košického samosprávneho kraja v mažoretkovom 

športe doma i v zahraničí. Na minuloročných Majstrovstvách sveta v mažoretkovom športe, 

ktoré sa konali v dňoch 22. – 25. septembra 2016 v chorvátskom Poreči  Mažoretkový klub 

Cheeky Girls Krompachy pod vedením trénerky Lenky Šoldrovej  vybojoval jednu zlatú, dve 

strieborné a jednu bronzovú medailu. Členovia komisie sa preto domnievajú, že v tomto 

športovom odvetví dievčatá reprezentujú nielen mesto Krompachy, ale aj košický región. 

Najväčšiu zásluhu na týchto úspechoch dievčat má skúsená trénerka Lenka Šoldrová, ktorej sa 

klub podarilo dotiahnuť na ten najvyšší stupienok.   



S návrhom na udelenie ceny, ktorý na podnet členov komisie vypracovala predsedníčka 

komisie, súhlasili všetci prítomní členovia. S uvedeným návrhom budú oboznámení poslanci 

na rokovaní MsZ 26. 4. 2017. 

Zároveň členky komisie pani Mária Lonská a pani Janka Cukerová navrhli, aby komisia 

spracovala aj návrh na ocenenie jednotlivca, navrhujú na ocenenie zdravotnú sestru, ktorá 

dlhé roky svedomite vykonáva svoju prácu v nemocnici a bola už minulého roku za svoju 

prácu ocenená cenou „Biele srdce“ – pani Oľgu Dzimkovú. S návrhom súhlasili všetci 

členovia, spracuje ho predsedníčka komisie Mgr. Marta Mičeková. 

 

K bodu 4) 

Návrh na čerpanie dotácií z rozpočtu mesta predostreli členom komisie poslanci komisie 

kultúry, ktorí ich informovali o tom, že na pracovnom stretnutí poslancov bolo predložených  

niekoľko návrhov rozdelenia, pripomienky ktorých boli skompletizované do jedného návrhu. 

Väčšine členov komisie sa nepáči kľúč, podľa ktorého sa dotácie rozdeľujú, kritizujú, že 

v meste máme aj iné športy, nielen futbal, ktorý z cieľovej sumy  zoberie skoro polovicu. 

Poslanci z komisie informovali členov, že spravodlivosť v tomto smere asi nie je možná, 

hlasovať však za návrh, ktorý na komisii predostreli, budú z dôvodu, že na peniaze z dotácie 

čakajú hlavne deti – mažoretky, futbalový dorast, basketbalový dorast, aby mohli rozvíjať 

svoju športovú činnosť. 

Komisia odporúča poslancom MsZ, aby pri schvaľovaní rozdelenia dotácií postupovali podľa 

najlepšieho vedomia a svedomia. 

 

K bodu 5) 

Realizácia športového dňa. Členovia sa dohodli, že túto akciu je potrebné realizovať pred 

ukončením školského roku, najneskôr posledný júnový týždeň. Minuloročný nultý ročník sa 

konal počas Krompašského jarmoku a športová akcia sa prelínala s programami v meste, 

kvôli tomu sa jej zúčastnilo menej detí. 

Je preto potrebné sa neoficiálne stretnúť aj viackrát, aby jej prvý ročník mal vyššiu účasť 

a zároveň je potrebné vyvarovať sa všetkých chýb z minulého roku. 

Predbežne si členovia rozdelili úlohy nasledovne:  

Rokovanie s primátorkou mesta a požiadanie o spoluprácu s komisiou pri realizácii akcie – M. 

Stana, M. Mičeková 

Všetky písomnosti okolo akcie – M. Mičeková 

Overiť stav outdoorového ihriska na mieste – M. Lonská, J. Cukerová, Š. Čupaj 

Vyhotovenie pozvánky a plagátov do škôl – hlavný účel je zapojiť deti do súťaže, propagácia 

športového dňa na webe mesta, v mesačníku mesta, na Facebooku, vyhlásenie v mestskom 

rozhlase – M. Mičeková, M. Stana 

Zabezpečenie stolov, prístreškov – Š. Čupaj 

Konferovanie – J. Horváth, M. Stana 

Oslovenie sponzorov – M. Lonská, J. Cukerová, M. Mičeková, M. Stana, M. Čarnoká 

Oslovenie predajcov – čapovanie kofoly, občerstvenie  – M. Čarnoká 

Predsedníčka komisie zvolá najbližšie zasadnutie komisie ohľadne tejto akcie v máji. 

 

 



K bodu 6) 

Diskusia 

Členovia komisie skonštatovali, že by bolo dobré, aby sa pracovníci VPP venovali čisteniu 

mesta nielen v centre mesta, ale aj v okrajových lokalitách, ktoré sú, hlavne smerom na 

železničnú stanicu, veľmi zanedbané. 

 

K bodu 7) 

Po vyčerpaní jednotlivých bodov programu predsedníčka komisie poďakovala prítomným za 

účasť a zasadnutie o 17, 25 hod.  ukončila. 

Zapísala:  Žofia Síkorová 

  zapisovateľka komisie kultúry a mládeže 

 

Schválila:  Mgr. Marta Mičeková 

  predsedníčka komisie kultúry a mládeže 

 

V Krompachoch, 28. 4. 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


