
Zápisnica 

zo zasadnutia Komisie kultúry a mládeže pri MsZ Krompachy, konaného dňa 1. 12. 2016  

o 14. hod. v zasadačke SZŽ v Dome kultúry v Krompachoch 

___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:   Mgr. Marta Mičeková 

   Bc. Matúš Stana 

   Jana Cukerová 

   Mária Lonská 

Ospravedlnený: Mgr. Jakub Horváth  

Neprítomní:  Ing. René Bartko 

   Mgr. Martin Chovanec 

   Mgr. Anna Mikelová 

 

Zasadnutie komisie otvorila a viedla predsedníčka komisie Marta Mičeková, ktorá privítala 

prítomných členov. Na zasadnutí ospravedlnil svoju neúčasť kvôli študijným povinnostiam  

Mgr. Jakub Horváth. Zapisovateľka p. Žofia Síkorová svoju neúčasť na zasadnutí zdôvodnila 

tým, že komisia zasadá počas jej pracovnej doby, kolegyňa z jej pracoviska čerpá v uvedený 

deň dovolenku, preto nemôže kvôli zasadnutiu komisie opustiť svoje pracovisko. 

Hneď v úvode predsedníčka informovala prítomných o vzdaní sa členstva jednotlivých členov 

v komisii z dôvodov presťahovania,  sťahovania za prácou, či pracovnej vyťaženosti. 

O uvoľnenie z komisie písomne požiadali traja doterajší členovia - Ing. René Bartko, Mgr. 

Martin Chovanec a Mgr. Anna Mikelová. Ich písomné žiadosti budú predložené na rokovaní 

MsZ 7. 12. 2016 a  musí ich ešte schváliť MsZ. Predsedníčka im za doterajšiu prácu písomne 

poďakovala e-mailom. 

K jednotlivým bodom rokovania nebol prizvaný nikto. 

 

Predsedníčka komisie oboznámila prítomných členov s programom zasadnutia, s ktorým 

súhlasili všetci prítomní členovia. 

Program rokovania: 

1. prejednanie návrhu rozpočtu mesta 

2. prejednanie návrhu VZN o dotáciách 

3. návrh na doplnenie nových členov komisie 

4. diskusia 

5. záver 

 

K bodu 1) 

Prítomní členovia sa zaoberali návrhom rozpočtu mesta, ktorý bol zverejnený na webovej 

stránke mesta. Venovali sa najmä kapitolám z oblasti kultúry  a športu. Predsedníčka komisie 

informovala o tom, že týždeň pred rokovaním decembrového zastupiteľstva zvolalo mesto 

poslancov s možnosťou účasti občanov pripomienkové konanie ohľadne rozpočtu. Na tomto 

stretnutí navrhla, aby sa spoločne hľadali finančné zdroje na vydávanie mesačníka mesta vo 

farbe. Predseda komisie školstva a športu p. Igor Jendruch tento návrh podporil a zároveň 

navrhol, odkiaľ presunúť finančné zdroje. Rozpočet mesta je tzv. „živý materiál“, tzn. že sa 

počas roka môže upravovať rozpočtovými opatreniami.  

 

 



K bodu 2) 

S návrhom VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta sa členovia komisie oboznámili na 

webovej stránke mesta. Predmetom samotného nariadenia je stanovenie podmienok pre 

poskytovanie dotácií právnickým osobám a právnickým osobám – podnikateľom na území 

mesta, ktoré sa poskytujú v zmysle § 7 ods. 4 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov z rozpočtu mesta. VZN o dotáciách vymedzuje v jednotlivých paragrafoch pojmy 

ako aj podmienky poskytovania dotácií, teda kto a za akých podmienok má nárok na dotáciu 

v prípade, pokiaľ mesto vyčlení sumu zo svojho rozpočtu, a zároveň, čo má obsahovať 

písomná žiadosť a ako sa postupuje pri posudzovaní žiadosti o poskytnutie dotácie. Prijímateľ 

je povinný použiť dotáciu len na účel, na ktorý mu bola poskytnutá a je povinný nakladať 

s ňou hospodárne a účelne v súlade s VZN o dotáciách. V prípade porušenia podmienok je 

prijímateľ povinný poskytnutú dotáciu vrátiť. Všetci prítomní členovia komisie si návrh VZN 

o poskytovaní dotácií preštudovali a predsedníčka komisie uviedla hlasovanie za návrh VZN 

o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta: 

Prítomní: 4  Za: 4  Proti: 0  Zdržal sa:        0 

Prítomní členovia komisie jednohlasne odporúčali MsZ predložený návrh VZN schváliť.  

Zároveň zhodne konštatovali, že by bolo vhodné zvoliť kľúč, podľa ktorého by sa vyčlenené 

finančné prostriedky rozdeľovali, t. j. zvlášť na šport (% pre jednotlivcov, % pre kolektívne 

športy) a zvlášť na kultúru. 

 

K bodu 3) 

Návrh na doplnenie nových členov komisie:  K tomuto bodu vystúpil podpredseda komisie 

Bc. Matúš Stana, ktorý požiadal prítomné členky, aby oslovili prípadných záujemcov o prácu 

v komisii. Na zasadnutí padlo niekoľko návrhov na oslovenie z radov občanov, je však 

potrebné týchto ľudí informovať o zámeroch a činnosti komisie a vyžiadať si ich súhlas 

s členstvom. S návrhom podpredsedu komisie súhlasili všetky členky. 

 

K bodu 4) 

V diskusii predsedníčka komisie navrhla, aby každý člen komisie do budúceho zasadnutia 

porozmýšľal o tom, čo by mala komisia zakomponovať do plánu činnosti na nasledujúci rok. 

Podpredseda komisie informoval prítomných, že o možnosti postupného rozšírenia 

športového areálu na Hlavnej ulici sa bude ako poslanec informovať na rokovaní 

zastupiteľstva. Členka komisie p. Mária Lonská konštatovala, že myšlienka sa jej pozdáva, že 

sa nedá urobiť všetko naraz, preto areál treba rozširovať, či upravovať aspoň postupne, po 

častiach každý rok. Zároveň uviedla, že by bolo dobré pre začiatok najprv odpratať 

neporiadok – kusy asfaltu – z areálu, aby sa vyčistila plocha. 

V diskusii vystúpila aj p. Janka Cukerová, ktorá požiadala členov komisie – poslancov 

(Mičeková, Stana), aby na rokovaní MsZ naniesli aj riešenie   vodovodu na cintoríne, aby sa 

na tento problém nezabudlo pri schvaľovaní rozpočtu na ďalší rok. 

 

K bodu 5) 

Predsedníčka skonštatovala, že program zasadnutia bol vyčerpaný a zasadnutie o 15,50 hod. 

ukončila. Poďakovala prítomným za účasť a pretože zasadnutie sa konalo posledný raz v roku 

2016, zaželala všetkým pekné Vianoce a veľa zdravia a úspechov do nového roku. 

 

Počas neprítomnosti zapisovateľky zápis vyhotovila: Mgr. Mičeková Marta 

       predsedníčka komisie kultúry a mládeže 

 

 


