
     Zápisnica  
  zo zasadnutia Komisie kultúry a mládeže pri MsZ Krompachy  

        konaného dňa 21.3.2016  

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

 

 

Prítomní:  Mgr. Marta Mičeková – predsedníčka komisie 

   Bc. Matúš Stana – podpredseda kopmisie 

   Mgr. Jakub Horváth – člen komisie 

   Mgr. Martin Chovanec – člen komisie 

   Mária Lonská - členka komisie 

Ospravedlnení:  

   Mgr. Anna Mikelová – členka komisie 

   Ing. René Bartko – člen komisie 

   Janka Cukerová – členka komisie 

    

Za mestský úrad: neprizvaní 

 

Zasadnutie komisie sa riadilo týmto programom: 

 

1. Otvorenie 

2. Rozdelenie dotácií z rozpočtu mesta 

3. Jarné upratovanie v meste 

4. Športový deň 

5. Diskusia 

6. Záver 

 

K bodu 1.  Otvorenie 

Zasadnutie komisie otvorila a viedla predsedníčka komisie Mgr. Marta Mičeková, ktorá 

privítala všetkých prítomných a oboznámila ich s programom zasadnutia. 

 

K bodu 2. Rozdelenie dotácií z rozpočtu mesta 

Predsedníčka informovala o spôsobe prerozdeľovania dotácií z rozpočtu mesta. Členovia 

komisie vyjadrili podporu  návrhu komisie FaM na prerozdelenie finančných prostriedkov  

pre jednotlivých žiadateľov. Členovia ďalej konštatovali, že je potrebné vypracovať a zaviesť 

nový kľúč na rozdeľovanie týchto prostriedkov, odčleniť zvlášť šport, zvlášť kultúru. 

 

K bodu 3. Jarné upratovanie v meste 

Predsedníčka komisie pripomenula členom, že na januárovom zasadnutí sa dohodli, 

že v mesiaci apríl zorganizujú  brigádu na čistenie mesta  pod názvom –„ Sami sebe“ – kde 

v spolupráci s mestom bude  snahou okrem členov komisie zapojiť do upratovania a skrášlenia okolia 

mesta čo najširší okruh občanov.  

Pani Síkorová oboznámila prítomných členov komisie s tým, ktoré lokality v meste upratali 

žiaci základných a  stredných škôl v rámci jarného upratovania. 

Termín na spoločné podujatie bol, po dohode, stanovený na 23.4. 2016.  



Podpredseda komisie Bc. Matúš Stana navrhol osloviť všetkých poslancov a členov ostatných 

komisií, prípadne zapojiť do upratovania aj členov PZ Krompachy, Hasičov, športovcov 

a zorganizovať spoločnú akciu na upratanie niektorej nečistenej lokality v meste. 

 

K bodu 4. Športový deň 

Člen komisie Mgr. Jakub Horváth predstavil svoj projekt na Športový deň. Cieľom tohto 

projektu je nadviazať na minuloročnú aktivitu komisie a projekt Bc. Matúša Stanu na 

otvorenie Street workoutového ihriska. Zámerom je využívať túto plochu na športovanie 

pravidelne. Na začiatok – zorganizovať športový deň - počas tohto dňa by sa konali rôzne 

súťaže a aktivity s využitím ihriska. Tí Krompašania, ktorí sa venujú nejakej fyzickej aktivite 

(šport, tanec, ...) môžu prísť ukázať svoj „talent“, aby ľudia videli a vedeli, akých šikovných 

ľudí vo svojom meste máme. Na spestrenie Jakub ponúka vystúpenie svojho akrobatického 

zoskupenia JoGAbatiC trio. Pre víťazov by boli pripravené diplomy a vecné ceny. 

 

K bodu 5. Diskusia 

Podpredseda komisie Bc. Matúš Stana navrhol, že by bolo potrebné vypracovať plán na 

rozšírenie Street workoutového ihriska na Maurerovej ulici a tiež vypracovať plán 

pravidelných aktivít na tomto ihrisku. Preveriť možnosti mesta na vyasfaltovanie ihriska a 

skultivovanie jeho okolia. 

V diskusii padol návrh, aby sa finančné prostriedky, ktoré boli ušetrené pri zimnej údržbe 

mesta, využili na renováciu športových plôch v meste a doplnenie lavičiek pri nich. 

 

K bodu 5. Záver 

Predsedníčka poďakovala všetkým prítomným za účasť i predložené návrhy a zasadnutie 

ukončila. 

 

 

 

 

 

 

 

V Krompachoch 30.3.2016 

 

Zapísala: Žofia Síkorová 

  pracovníčka OŠKaŠ 

 

 

Schválila: Mgr. Marta Mičeková 

  predsedníčka KKaM 


