
     Zápisnica  
  zo zasadnutia Komisie kultúry a mládeže pri MsZ Krompachy  

        konaného dňa 19.6. 2018  

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

 

 

Prítomní:  Bc. Matúš Stana – predseda komisie 

   Mgr. Marta Mičeková– podpredsedníčka komisie 

   Janka Cukerová – členka komisie 

   Mgr. Marianna Čarnoká – členka komisie  

   Ing.Štefan Čupaj - člen komisie 

   Mária Lonská – členka komisie 

 

 

Zasadnutie komisie sa riadilo týmto programom: 

 

1. Otvorenie 

2. Udelenie ocenení: „Cena mesta Krompachy“  a „Cena primátora mesta Krompachy“ 

3. Športový deň 

4. Plán investičných akcií na rok 2018 

5. 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. - Udelenie ocenení: „Cena mesta Krompachy“  a  „Cena primátora mesta    

          Krompachy“  

  

Členovia komisie sa oboznámili s návrhmi na ocenenia, ktoré boli predložené na Mestský úrad 

v Krompachoch. Jedná sa o ocenenia, ktoré budú  udeľované pri príležitosti osláv 50. výročia 

založenia Základnej školy na ulici Maurerova.  

Pani poslankyňa a podpredsedníčka komisie Mgr. Marta Mičeková navrhla na ocenenie „Cena 

mesta Krompachy“ - in memoriam, pána Eduarda Hinďoša ako dlhoročného pedagóga 

pôsobiaceho  v našom meste, riaditeľa Základnej školy na Maurerovej ulici v Krompachoch, ktorý 

stál pri aj pri jej zrode.  

Súčasná riaditeľka Mgr. Dagmar Lučanská navrhla na ocenenie „Cena primátora mesta 

Krompachy“ pána Mgr. Františka Bekeša, dlhoročného pedagóga, ktorý pôsobil aj ako riaditeľ ZŠ 

Maurerova.  

Členovia komisie sa podrobne oboznámili s týmito  návrhmi a jednohlasne ich podporili. 

 

 



K bodu 3. - Športový deň 

 

Predseda komisie Bc. Matúš Stana informoval, že termín konania 3. ročníka športového dňa je  

9. september 2018. Je preto potrebné už na konci prázdnin začať s jeho propagáciou. Na 

nasledujúce stretnutie komisie navrhol prizvať pána Miroslava Čecha a spresniť možnosti jeho 

aktívnej účasti na podujatí. 

Členovia komisie navrhli, aby bol ďalší ročník tohto podujatia zaradený do Plánu podujatí mesta 

na rok 2019. Zároveň aby sa mesto podieľalo na organizácii podujatia a jeho financovaní. Je to 

podujatie do ktorého sa aktívne zapája množstvo mladých ľudí a motivuje ich k športovým 

aktivitám tak v individuálnych, ako aj v kolektívnych druhoch športu. 

 

K bodu 4. - Plán investičných akcií na rok 2018 

 

Členovia komisie sa oboznámili s návrhom na použitie prostriedkov rezervného fondu na 

kapitálové výdavky.  Predseda komisie Bc. Matúš Stana informoval o doplnených investičných 

akciách na rok 2018. 

 

K bodu 5. – Diskusia 

 

Predseda komisie Bc. Matúš Stana poďakoval všetkým prítomným za účasť i predložené návrhy 

a zasadnutie ukončil. 

 

 

 

 

V Krompachoch 19.6.2018 

 

Zapísala: Žofia Síkorová 

  pracovníčka OŠKaŠ 

 

 

Schválil: Bc. Matúš Stana 

  predseda KKaM 

 

 

 

 

 


