
         Zápisnica  
  zo zasadnutia Komisie kultúry a mládeže pri MsZ Krompachy  

        konaného dňa 26. 6. 2017  

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

 

 

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 

 

Ospravedlnení: Mgr. Jakub Horváth – člen komisie     

 

 

Zasadnutie komisie sa riadilo týmto programom: 

 

1. Otvorenie 

2. Návrh na ocenenie „Cena mesta Krompachy“ 

3. Príprava športového dňa 

4. Diskusia  

5. Záver 

 

K bodu 1. Otvorenie 

Prítomných členov komisie privítal predseda Bc. Matúš Stana.  Podpredsedníčka komisie 

Mgr. Marta Mičeková informovala členov, že na základe dohody prišlo k výmene pozícii na 

mieste predsedu a podpredsedu. V nasledujúcom období bude predsedom komisie Bc. Matúš 

Stana a podpredsedníčkou komisie bude Mgr. Marta Mičeková. 

Nový predseda komisie zároveň oboznámil členov komisie s jej programom. 

 

K bodu 2. Návrh na ocenenie „Cena mesta Krompachy“ 

Členovia komisie sa jednohlasne zhodli na nominácii na ocenenie „Cena mesta Krompachy“. 

Kandidátkou  Komisie kultúry a mládeže je pani Oľga Dzimková, ktorá už získala prestížne 

ocenenie regionálnej komory sestier a pôrodných asistentiek Biele srdce v kategórii Sestra 

v praxi. Ocenenie Biele srdce si zaslúžila za profesionálny prístup k práci a kolegom. Pani 

Oľgu Dzimkovú poznáme nielen ako vynikajúcu zdravotnú sestru s ľudským prístupom ku 

pacientom, ale aj ako dlhoročnú  poslankyňu Mestského zastupiteľstva v Krompachoch 

a zároveň predsedníčku Komisie sociálnej, zdravotnej, bytovej a pre rómsku komunitu . 

Svojou dlhoročnou prácou pre občanov nášho mesta si toto ocenenie, podľa názoru členov 

komisie, určite zaslúži. 

 

 

K bodu 3. Príprava športového dňa 

Na základe rokovania so zástupcami mesta sa termín konania podujatia presúva na  

8. september 2017. 



Úlohy súvisiace s prípravou športového dňa: 

1. Pripraviť plagát na propagáciu podujatia do 20. 8.2017  

2. Pripraviť darovaciu zmluvu pre sponzorov podujatia 

3. Zabezpečiť zdravotnú a požiarnu službu po dohode so zástupcami mesta  

4. Osloviť Komisia školstva a športu a požiadať ich o spoluprácu.  

 V prípade, že budú ochotní podieľať sa na príprave podujatia,  dohodnúť spoločné 

 stretnutie oboch komisii. 

       Zodpovedný:  Matúš Stana 

5. Zabezpečiť vytlačenie plagátov na propagáciu 

       Zodpovedná: Mária Lonská 

6.  Osloviť vytypovaných podnikateľov so žiadosťou o sponzorský príspevok. 

       Zodpovední: členovia komisie 

Ďalšie úlohy sa budú konkretizovať priebežne. Tiež je potrebné informovať ostatných členov 

komisie v prípade, že sa podarilo dohodnúť sponzorský príspevok, aby sa tak predišlo 

duplicite. 

 

K bodu 4. Diskusia 

V rámci diskusie podpredsedníčka Mgr. Marta Mičeková informovala členov komisie 

o zmene v rokovacom poriadku Mestského zastupiteľstva, kde bol vyhradený čas od  

16,00 hod. na pripomienky občanov. 

Členky komisie pani Cukerová a Lonská vyslovili obavy v súvislosti s výskytom potkanov 

nielen v okolí Slovinského potoka, ale aj v blízkosti bytoviek  a hlavne v mestskom parku, 

kde sú ohrozené hlavne deti. 

Vzhľadom na bezpečnosť cestnej premávky a bezpečnosť obyvateľov vychádzajúcich  

z mestského parku cez mostík na Lorencovu ulicu vyjadril predseda komisie Bc. Matúš Stana  

potrebu zriadiť retardér pri prechode pre chodcov v spomínanej lokalite. 

Predseda komisie dostal za úlohu, v rámci interpelácii poslancov, preveriť možnosť zriadenia 

retardéra na najbližšom zastupiteľstve. 

 

K bodu 5. Záver 

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

návrhy a zasadnutie ukončil. 

 

 

 

V Krompachoch 29.6.2017 

 

Zapísala: Žofia Síkorová 

  pracovníčka OŠKaŠ 

 

 

Schválil: Bc. Matúš Stana 

  predseda KKaM 

 


