
     Zápisnica  
  zo zasadnutia Komisie kultúry a mládeže pri MsZ Krompachy  

        konaného dňa 23. 4. 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  

 

Prizvaní:  Mgr. Mária Šimoňáková   

 

 

Zasadnutie komisie sa riadilo týmto programom: 

 

1. Otvorenie 

2. Odmena pre redaktorku Krompašského spravodajcu 

3. Schválenie dotácii z rozpočtu mesta na rok 2018  

4. Športový deň 

5. Výstava fotografií - 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. - Odmena pre redaktorku Krompašského spravodajcu 

 

Prizvaná Mgr. Mária Šimoňáková – zodpovedná redaktorka Krompašského spravodajcu 

informovala členov komisie o svojich povinnostiach zodpovednej redaktorky Krompašského 

spravodajcu vyplývajúcich jej zo Štatútu mesačníka Krompašský spravodajca. Za túto prácu 

nepoberá žiadnu odmenu.  

Členovia komisie odporučili predsedovi komisie Bc. Matúšovi Stanovi, aby na zasadnutí MsZ 

prerokovali spôsob a možnosti odmeňovania zodpovednej redaktorky Krompašského 

spravodajcu Mgr. Márie Šimoňákovej tak, ako to vyplýva zo Štatútu mesačníka Krompašský 

spravodajca § 11 -  Odmeňovanie predsedu, redaktora, jazykového korektora a členov 

redakčnej rady. 

Keďže v roku 2018 sa konajú komunálne voľby, podpredsedníčka komisie Mgr. Marta 



Mičeková navrhla pani redaktorke aby oslovila poslancov s otázkou, ako sú spokojní so 

svojím pôsobením v zastupiteľstve mesta, čo sa im počas volebného obdobia podarilo a s čím 

sú nespokojní.  

Pani zodpovedná redaktorka Mgr. Mária Šimoňáková informovala, že túto tému už 

spracováva. 

 

K bodu 3. - Schválenie dotácii z rozpočtu mesta na rok 2018 

 

Predseda komisie Bc. Matúš Stana informoval, že na pracovnom stretnutí poslancov MsZ boli 

posúdené žiadosti jednotlivých organizácii o dotáciu z mesta. Prihliadalo sa pri tom aj na to, 

koľko % finančných prostriedkov žiadajú od mesta, a koľko % si zabezpečia z iných zdrojov. 

Členovia komisie vzali na vedomie toto prerozdelenie dotácii. 

Odporučili, aby sa vzali na vedomie aj žiadosti doručené po termíne a pridelila sa im určitá 

suma peňazí 

Odporučili tiež, aby sa v budúcnosti nechala určitá suma, ako rezerva, na prípadné zaujímavé 

aktivity, ktoré by sa vyskytli v priebehu roka. 

 

K bodu 4 - Športový deň 

 

Predseda komisie Bc. Matúš Stana navrhol, aby sa 3. ročník športového dňa konal opäť 

v septembri. Takto to viac vyhovuje jednotlivým klubom, ktoré sa v rámci športového dňa 

prezentujú a zároveň si na nový školský rok môžu získať nových členov.  

Bude preto potrebné pracovné stretnutie v auguste, na ktorom sa podrobne rozdelia úlohy pre 

jednotlivých členov. 

 

K bodu 5. - Výstava fotografií - Krompachy v minulosti a dnes 

 

Predseda komisie Bc. Matúš Stana informoval, že pán Peter Grohoľ sa o možnosti inštalácie  

Výstavy fotografií - Krompachy v minulosti a dnes jednal s Ing. Jánom Znancom, vedúcim 

OŠKaŠ a následne aj s pani primátorkou mesta. Výstava sa uskutoční, najpravdepodobnejší 

termín otvorenia je počas Dni mesta Krompachy. Momentálne sa hľadá spôsob financovania 

a inštalácie fotografií v mestskom parku. 

 

K bodu 6 – Diskusia 

 

Člen komisie Ing. Štefan Čupaj informoval, že v marci sa konalo  na MsÚ rokovanie 

navrhnuté p. Bodnárikom (projektový manažér VKÚ Harmanec),vo veci spracovania nového 

vydania turistickej mapy Volovské vrchy, kde patrí aj naše mesto. Na tomto rokovaní bol 

okrem iného ponúknutý priestor na zadnej strane mapy pre prezentáciu mesta za úplatu / cena 

sa pohybovala od 300 € a vyššie v závislosti od veľkosti požadovaného priestoru /.  Pani 

primátorka Ing. Iveta Rušinová túto ponuku odmietla. 

Členovia komisie preto poverili predsedu Bc. Matúša Stanu aby, v rámci interpelácii, požiadal 

o vysvetlenie. 

 



K bodu 7. – Záver 

 

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

prítomným za účasť a zasadnutie ukončil. 

 

 

V Krompachoch  25. 4.  2018 

 

Zapísala: Žofia Síkorová 

  pracovníčka OŠKaŠ 

 

 

Schválil: Bc. Matúš Stana 

  predseda KKaM 

 


