
          Zápisnica  
  zo zasadnutia Komisie kultúry a mládeže pri MsZ Krompachy  

        konaného dňa 24.10. 2017  

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

 

 

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. Vyhodnotenie Športového dňa z 9.9.2017 

3. Návrhy do rozpočtu mesta na rok 2018 

4. Plán zasadnutí komisie na rok 2018 

5. Diskusia 

6. 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. Vyhodnotenie Športového dňa z 9.9.2017 

Celkový priebeh podujatia zhodnotila podpredsedníčka komisie Mgr. Marta Mičeková, ktorá 

o ňom informovala aj občanov Krompách v Krompašskom spravodajcovi. 

Členovia komisie vzájomne konštatovali, že aj tento ročník bol úspešný. Od minuloročného 

sa líšil len miestom konania. Nekonal sa totiž na športovom areáli na Hlavnej, ale na 

multifunkčnom ihrisku pod Okruhliskom. 9. 9. sa o 9. h zišli športoví nadšenci, aby si 

navzájom zmerali sily. Štartovalo sa vo viacerých vekových kategóriách, počnúc od detí, 

mládeže až po dospelých nadšencov. Súťažilo sa o hodnotné ceny. Pre víťazov v jednotlivých 

kategóriách boli pripravené pamätné medaily a poháre, a samozrejme úžasné športové ceny, 

ktoré venovali najmä športové kluby z mesta. Športové zápolenie bolo zakončené žrebovaním 

tomboly, ktorú si mohli návštevníci podujatia zakúpiť a vyhrať tak niektorú z množstva cien, 

ktoré do tejto akcie venovali sponzori. Komisia im všetkým v mesačníku Krompašský 

spravodajca vyjadrila úprimné poďakovanie. K vydarenému priebehu športového podujatia 

nesporne prispelo nádherné počasie. 

Podpredsedníčka komisie poďakovala predsedovi komisie Matúšovi Stanovi, že dokázal na 



podujatie  zabezpečiť  účasť všetkých fungujúcich športových klubov z mesta a sám u nich 

vybavil sponzorské ceny pre súťažiacich. Zároveň konštatovala, že majiteľov fitnes centier  

v meste táto športová akcia pre deti, mládež, ale aj staršiu vekovú kategóriu nadchla už 

minulého roku a aj toho roku boli štedrými sponzormi.  K osloveniu sponzorov, ktoré bolo 

základom realizácie celej akcie, prispeli všetci členovia komisie. Svojich úloh sa výborne 

zhostili aj jej noví členovia Marianna Čarnoká a Štefan Čupaj. Komisia vyjadrila 

poďakovanie Števkovi Hedvigovi ml., členovi klubu Sparťan Race Krompachy, ktorý sa 

postaral o hudbu, čím spríjemnil  športovú atmosféru a Marekovi Kandrikovi, ktorý sa 

postaral o stánok s drobným občerstvením. 

Aj tento deň ukázal, koľko športových talentov máme v našom meste. A zároveň, aké 

potrebné je mladých ľudí  odlepiť od počítačov, motivovať ich k športu a rozvíjať ich talent. 

Členovia komisie navrhujú, aby sa budúci ročník konal v máji, nie v septembri a aby sme 

prilákali viac záujemcov. 

 

K bodu 3. Návrhy do rozpočtu mesta na rok 2018 

Predseda komisie Bc. Matúš Stana informoval o projekte Cyklistický chodník Krompachy 

centrum po obec Slovinky. Pani Janka Cukerová vyjadrila názor, že táto trasa je pomerne 

krátka a chýbajú na nej sprievodné aktivity, ako možnosť občerstvenia, alebo priestor na 

podujatia športového charakteru. Navrhuje preto osloviť okolité obce – Slovinky, Kolinovce 

a Spišské Vlachy a vypracovať spoločný projekt na cyklotrasu Slovinky – Spišské Vlachy –

Sabinka. Túto trasu využíva množstvo Krompašanov, ktorí sa vystavujú riziku nehody, keďže 

vedie po frekventovanej hlavnej ceste.  

Členovia komisie vyjadrili presvedčenie, že záujem o cyklistiku v meste stále stúpa aj vďaka 

úspechom Petra Sagana. 

Predseda komisie Bc. Matúš Stana informoval aj o tom, že mesto sa zapojilo do výzvy 

Ministerstva hospodárstva SR na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách projektom 

„Zabudovanie prvkov zelenej infraštruktúry v meste Krompachy“. Cieľom projektu je 

revitalizácia vnútroblokového otvoreného priestranstva na Hlavnej a Maurerovej ulici v 

Krompachoch prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry, ktorého súčasťou 

bude aj športová zóna – ihriská trávnaté a s gumeným povrchom pre basketbal. 

V prípade ak by tento projekt nebol podporený,  členovia komisie navrhujú aby sa navýšil 

rozpočet mesta o čiastku, potrebnú na postupnú dostavbu areálu na Hlavnej a Maurerovej 

ulici a ulici Lorencovej z vlastných zdrojov. 

 

K bodu 4. Plán zasadnutí komisie na rok 2018 

Plán zasadnutí komisie v roku 2018 sa prispôsobí podľa plánu rokovaní mestského 

zastupiteľstva.  

Predseda komisie Bc. Matúš Stana vyzval členov komisie, aby porozmýšľali nad podujatiami, 

ktoré by sa mohli zahrnúť do plánu práce komisie na budúci rok. 

 

K bodu 5. Diskusia 

V diskusii sa pani Janka Cukerová vyjadrila k problematike znečisťovanie ovzdušia 

Kovohutami. Je to dlhodobý problém, ktorý sa nerieši, ale stále obchádza. Najviac exhalátov 

vypúšťajú Kovohuty v noci a počas víkendov. Je potrebné, aby mesto vyzvalo firmu 



k dodržiavaniu bezpečnostných noriem a kontrolovať ich v praxi. Tiež by bolo potrebné 

prehodnotiť umiestnenie snímačov zachytávajúcich exhaláty na miesta, kde je 

najpravdepodobnejšia možnosť dopadu a nie mimo zóny dopadu. 

Pani Janka Cukerová upozornila tiež na miesta, kde sa trvale po daždi vyskytujú obrovské 

mláky, ktoré sťažujú obyvateľom pohyb. Je to na frekventovaných miestach – pred Domom 

s opatrovateľskou službou, kde sťažuje prístup k bytovke, na prechode pre chodcov na 

Hlavnej ulici medzi poštou a autobusovou zastávkou a v priestore medzi poštou a podchodom 

pri obchodnom dome Pokrok. 

Je potrebné, aby mesto vyzvalo kompetentných, aby tieto nedostatky odstránili. 

Ďalej navrhla, aby sa zriadila schránka v budove mestského úradu, do ktorej by mohli občania 

dávať svoje podnety a pripomienky k aktuálnemu dianiu v našom meste. 

 

K bodu 6. Záver 

Predseda komisie poďakoval prítomným za účasť a predložené návrhy a pripomienky 

a zasadnutie ukončil. 

 

 

 

 

 

 

 

V Krompachoch  30. 10. 2017 

 

Zapísala: Žofia Síkorová 

  pracovníčka OŠKaŠ 

 

 

Schválil: Bc. Matúš Stana 

  predseda KKaM 

 

 

 


