
     Zápisnica  
  zo zasadnutia Komisie kultúry a mládeže pri MsZ Krompachy  

        konaného dňa 11.12. 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. Oboznámenie sa s plánom investícii na rok 2018 a rozpočtom mesta na rok 2018 

3. Oboznámenie sa s Ročnou zmluvou o zbere, odvoze, zneškodňovaní komunálneho  

     odpadu medzi Mestom Krompachy a spoločnosťou Ekover s.r.o. 

     Plánom prác a cenníkom na úseku čistenia mesta, zimnej údržby, údržby cintorína     

     verejnej zelene a vianočnej výzdoby mesta 

4. Diskusia 

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. Oboznámenie sa s plánom investícii na rok 2018 a rozpočtom mesta na rok 2018 

Predseda komisie Matúš Stana oboznámil podrobne členov komisie s plánom investícii pre 

Mesto Krompachy na rok 2018. Materiál bol spracovaný Stavebným úradom Krompachy, 

prerokovaný v Komisii výstavby, územného plánu, životného prostredia a ochrany prírody.  

Väčšina plánovaných investícii sa bude realizovať prostredníctvom vyhlásených výziev z rôznych 

grantových programov so spoluúčasťou mesta. 

Členovia komisie vyjadrili spokojnosť s tým, že sa podarilo presadiť projekt z rozpočtu KSK -  

Integrovaný informačný systém, spevnené plochy, parkoviská pred železničnou stanicou v 

meste Krompachy. 

Vyjadrili presvedčenie, že Lesnícky  náučný chodník  Líščí vrch bude využívaný tak širokou 

verejnosťou, ako aj školami. 

Čo sa týka investície do vodovodu na cintoríne, je potrebné preveriť, ako je to s možnosťou zastaviť 

prívod vody na súkromnom pozemku a možnosťou dohody s vlastníkom pozemku. 

Predseda komisie Bc. Matúš Stana bol poverený kontaktovať dotyčného vlastníka a preveriť možnosť 

dohody.  



Tiež oboznámil členov komisie s jednotlivými položkami pripravovaného rozpočtu na rok 2018, ktorý 

členovia vzali na vedomie bez pripomienok. 

 

K bodu 3. Oboznámenie sa s Ročnou zmluvou o zbere, odvoze, zneškodňovaní 

komunálneho odpadu medzi Mestom Krompachy a spoločnosťou Ekover s.r.o. 

Plánom prác a cenníkom na úseku čistenia mesta, zimnej údržby, údržby cintorína     

verejnej zelene a vianočnej výzdoby mesta. 
  Tu sa členovia komisie vyjadrili, že inštalácia a zloženie vianočnej výzdoby je pomerne nákladné  

  a nie je potrebné, aby svietila tak dlho ako po iné roky.        

 

  K bodu 4. Diskusia. 

  V rámci diskusie vyjadrili spokojnosť s tým, že divadelná sála domu kultúry je už po 

   rekonštrukcii prevádzkyschopná a bolo by potrebné pripraviť a zverejniť plán podujatí,  

   ktoré sa pripravujú v priebehu roka. 

  K bodu 5. Záver. 

  Predseda komisie poďakoval prítomným za účasť, poprial všetkým príjemné sviatky a veľa  

  úspechov v novom roku a zasadnutie ukončil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Krompachy  20.12.2017 

 

 

   Zapísala: Žofia Síkorová 

  pracovníčka OŠKaŠ 

 

 

   Schválil: Bc. Matúš Stana 

  predseda KKaM 

 


