
          Zápisnica  
  zo zasadnutia Komisie kultúry a mládeže pri MsZ Krompachy  

        konaného dňa 5. 3. 2018  

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

 

 

Prítomní:  Bc. Matúš Stana – predseda komisie 

   Mgr. Marta Mičeková– podpredsedníčka komisie 

   Janka Cukerová – členka komisie 

   Ing.Štefan Čupaj - člen komisie 

   Mária Lonská – členka komisie 

 

Ospravedlnení: Mgr. Marianna Čarnoká – členka komisie    

 

 

Zasadnutie komisie sa riadilo týmto programom: 

 

1. Otvorenie 

2. Oboznámenie s dôvodovou správou prípravy investičných akcii mesta 

3. Dotácie z rozpočtu mesta na rok 2018 

4. Jarné upratovanie mesta 

5. Výstava fotografii – Krompachy v minulosti a dnes  

6. Diskusia 

7. Záver 

 

K bodu 1. - Otvorenie 

Prítomných členov komisie privítal predseda Bc. Matúš Stana.  Oboznámil prítomných členov 

komisie s programom, ktorým sa zasadnutie bude riadiť. 

 

K bodu 2. - Oboznámenie s dôvodovou správou prípravy investičných akcii mesta 

Predseda komisie Bc. Matúš Stana oboznámil členov komisie so schváleným plánom prípravy 

investičných akcií v meste. Tento plán bol schválený uznesením MsZ v Krompachoch 

č.36/C.15 zo dňa 13.12.2017.  Projektovú dokumentáciu je potrebné pripraviť k týmto 

investičným akciám. 

- Vytvorenie parkovísk spevňovacími zatrávňovacími tvárnicami a riešenie detského ihriska 

na ul. Hlavná stred Krompachy pri BD Hlavná 35, 36. 

- Úprava obslužnej komunikácie z ulice Cintorínskej a vytvorenie parkoviska. 

- Prepojenie obslužnej komunikácie medzi bytovými domami Hlavná 32, 34 a vytvorenie 

parkoviska. 

-  Vodozádržné opatrenia za Domom kultúry, ul. Cintorínska. 

- Modernizácia miestnej komunikácie ulice SNP. 

Členovia komisie vzali na vedomie tento plán schválených investičných akcií a vyjadrili názor, že je 

potrebné reagovať na výzvy, ktorými, v rozumnej miere, bude podporený rozvoj mesta.  

 

 

 



K bodu 3. - Dotácie z rozpočtu mesta na rok 2018 

Po oboznámení s požadovanými finančnými čiastkami jednotlivých organizácii v meste 

vyslovili členovia komisie nesúhlasné stanovisku s požiadavkou FK Pokrok Krompachy a BK 

Kovohuty Krompachy. Neúmerne vysoká čiastka z rozpočtu mesta ide na športové kluby. Je 

potrebné podporiť aj kultúrno-spoločenské aktivity organizácii v meste. 

 

K bodu 4. - Jarné upratovanie mesta 

Členovia komisie sa zhodli, že aj v tomto roku sa zapoja do jarného upratovania mesta. Tak 

ako po minulé roky oslovíme širokú verejnosť formou výzvy na sociálnej sieti, ktorú vytvorí 

predseda komisie Bc. Matúš Stana, tiež výzvou prostredníctvom mestského rozhlasu. Presný 

termín podujatia určíme v náväznosti na aktivity mesta a škôl v jarnom upratovaní mesta, 

predbežne sa členovia komisie zhodli na konci apríla.  

 

K bodu 5. - Výstava fotografii – Krompachy v minulosti a dnes 

Predseda komisie Bc. Matúš Stana oboznámil členov s ponukou pána Petra Grohoľa, ktorý sa 

v Krompachoch narodil a žil. Jedná sa o výstavu fotografií z minulosti i súčasnosti mesta. 

„Pohľad na zmeny tohto mesta ma natoľko inšpirovali, že by som takýto foto zážitok rád priniesol aj 

Krompašanom pod názvom "História a súčasnosť Krompách". Jeho predstava je, že výstava by bola 

exponovaná v mestskom parku, a teda bola k dispozícii všetkým okoloidúcim. 

Členom komisie sa myšlienka páči, rozhodli sa pozvať p. Grohoľa na zasadnutie komisie, kde by sa 

dohodli bližšie podrobnosti.  

 

K bodu 6. – Diskusia 

V rámci diskusie sa členovia komisie vyjadrili k príprave a realizácii 3. ročníka športového dňa. 

Keďže podujatie malo veľký úspech, je potrebné v jeho realizácii pokračovať ďalej. Je však náročné 

na prípravu po organizačnej, technickej i finančnej stránke. Predseda komisie Bc. Matúš Stana 

navrhol osloviť MŠK a pouvažovať o možnosti podujatie priradiť k jeho aktivitám, čím by 

vznikla možnosť požiadať o dotáciu aj z rozpočtu mesta. Doteraz finančnú stránku 

zabezpečovali len členovia komisie prostredníctvom sponzorov. K téme sa ešte vrátime na 

budúcom stretnutí. 

 

K bodu 7. – Záver 

Predseda komisie Bc. Matúš Stana, po vyčerpaní jednotlivých bodov programu, poďakoval 

prítomným za účasť a zasadnutie ukončil. 

 

 

 

V Krompachoch  13. 3. 2018 

 

Zapísala: Žofia Síkorová 

  pracovníčka OŠKaŠ 

 

 

Schválil: Bc. Matúš Stana 

  predseda KKaM 

 


