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• prihovára sa Vám primátorka mesta
• koľko budeme platiť za dodávky tepla Termo-

komplexu
• čo je nové na Mestskej polícii
• pozvánka na koncert 20.2.02009 do DK
• oznámenie o prezidentských voľbách

Sviatok sv. ValentínaSviatok sv. ValentínaSviatok sv. ValentínaSviatok sv. ValentínaSviatok sv. Valentína

Dňa 14. februára sa na celom svete každoročne slávi sviatok sv.
Valentína. Počas tohto dňa si zamilovaní vyznávajú lásku, obdarú-
vajú sa rôznymi darčekmi a preukazujú pozornosť viac ako po ostat-
né dni. Obchody, nákupné centrá, kvetinárstva i kníhkupectvá za-
plavuje červená farba, srdcia a červené ruže. Aj preto mnoho z nás
považuje tento sviatok za ko-
merčný. Ako však tento svia-
tok vznikol?

Kto bol sv.Kto bol sv.Kto bol sv.Kto bol sv.Kto bol sv.

ValentínValentínValentínValentínValentín

Svätý Valentín bol kňazom
a lekárom, ktorý žil v treťom až
štvrtom storočí v Ríme za vlá-
dy panovníka Klaudia. Podľa
legendy konal skutky milosr-
denstva, najmä medzi väzňa-
mi. Cisár Klaudius II. Gótsky
(268 – 270 n. l.) sa rozhodol
zrušiť manželstvo, keďže do-
spel k názoru že ženatí muži
nedosahovali v armáde rovna-
ko dobré výsledky ako slobod-
ní. Valentín sa preto rozhodol
sobášiť zamilovaných pota-
jomky, za čo bol zatknutý a
kruto potrestaný. V deň pohanského sviatku luperkálií ho dal Klau-
dius verejne popraviť. Počas luperkálií konali starí Rimania obrady
očisty, na ktorých prosili bohov o dar plodnosti. Tento deň sa vyzna-
čoval aj lotériou lásky - každé dievča vhodilo do urny lístok so svo-
jim menom. Slobodní muži si potom žrebovali nastávajúcu.

Podľa legendy sa Valentín vo väzení zaľúbil do slepej dcéry do-
zorcu - Astérie. Pevnou vierou jej zázračne vrátil zrak a na rozlúčku
jej napísal odkaz: “Od Tvojho Valentína.” Valentín bol v predvečer
14. februára zbičovaný, ukameňovaný a napokon sťatý. Bol pocho-
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vaný pri druhom míľniku na Via Flaminia. V roku 496 vyhlásil pá-
pež Gelasius 14. február za sviatok sv. Valentína a neskôr aj dňom
milencov.

Podľa mnohých historikov sa mu patronát nad zamilovanými
pripisuje len náhodou, keďže sa na jeho sviatok 14. februára príro-

da prebúdza zo zimného
spánku a vtáky tancujú sva-
dobné tance.

Zvyk posielať na sv. Va-
lentína pohľadnice s vyzna-
ním lásky (dnes nazývané
Valentínky) vznikol až v 15.
storočí a údajne má anglo-
saský pôvod. Prvú Valentín-
ku vraj poslal orleánsky voj-
voda Charles svojej manžel-
ke z väzenia v Londýne. Táto
tradícia zažila svoj veľký
„boom“ v 19. storočí, kedy
sa pohľadnice začali vyrábať
hromadne.

Na sviatok sv. Valentína
môžete anonymne vyjadriť
lásku Vášmu srdcu blízkej
osobe, ale i prejaviť náklon-
nosť svojej priateľke, priate-

ľovi, manželke, manželovi.

Nuž teda, užite si sviatok sv. Valentína aj vy, milí čitatelia. Či už
Deň sv. Valentína považujeme za skutočný sviatok lásky alebo za
komerčný pseudosviatok, jedno je isté. Láska je to najcennejšie, čo
máme. Každý z nás chce byť milovaný a aspoň raz v živote pocítiť
skutočnú lásku. A je jedno, či na Deň sv. Valentína alebo počas zvyš-
ných dní 364 dní v roku.

Adriana Kočanová

JARNÉ PRÁZDNINY 2009JARNÉ PRÁZDNINY 2009JARNÉ PRÁZDNINY 2009JARNÉ PRÁZDNINY 2009JARNÉ PRÁZDNINY 2009

23. februára – 27. februára 200923. februára – 27. februára 200923. februára – 27. februára 200923. februára – 27. februára 200923. februára – 27. februára 2009



2mesačník občanov Krompách február  2009

          

SSSSS

PPPPP

OOOOO

LLLLL

OOOOO

ČČČČČ

EEEEE

NNNNN

SSSSS

KKKKK

ÁÁÁÁÁ

RRRRR

UUUUU

BBBBB

RRRRR

IIIII

KKKKK

AAAAA

JUBILANTI

91 rokov
Jozef Hagara
Margita Milčáková
Žofia Ondziková

90 rokov
Valent Ivančák

85 rokov
Irena Lenartová

80 rokov
Juraj Uhrin

75 rokov
Štefan Biroš
Helena Pustelníková
Ing. Vlasimír Očvár

70 rokov
Pavol Rabatin
Helena Kozlíková
Jozef Gengeľ
Helena Bírošová

NARODENIA
Vanesa Bukociová
Tímea Dzurillová
Kevin Holob

ÚMRTIA
Jozef Borucký 1953 – 2009
Margita Čiasnohová 1923 – 2009
Karol Pustelník 1929 – 2009
František Sekáč 1940 – 2009
Ján Valko 1936 – 2009

O z n á m e n i eO z n á m e n i eO z n á m e n i eO z n á m e n i eO z n á m e n i e

V zmysle § 3 ods. 2 zákona NR SR č. 46/1999 Z. z. o spôsobe voľby prezidenta SR, o
ľudovom hlasovaní, o jeho odvolaní a o doplnení niektorých ďalších zákonov,  u r č u j e m
v meste Krompachy volebné okrsky a volebné miestnosti pre voľbu prezidenta Sloven-
skej republiky  takto:

Číslo
volebného

okrsku

Ulice a časti mesta
vo volebnom okrsku Volebná miestnosť

        1. Banícka štvrť, Ul. Banská, Cigánska osada,
Ul. Cintorínska, Dolina, Ul. Horská, Ul. J.
Barča I., Ul. Kúpeľná, Ul. Lesnícka,
Ul. M. Šprinca, Námestie slobody, Ul.
Partizánska, Ul. Sadová,       Ul. Turistická,
Ul. Zemanská, Krompachy bez udania
ulice

Dom kultúry Krompachy
Námestie slobody 2

        2.
Ul. Mlynská, Ul. Slovinská,

Základná škola Krompachy
Ul. Zemanská 2

        3.
Ul. Lorencova

Gymnázium Krompachy
Ul. Lorencova 46

        4. Ul. Hlavná, Stará Maša,
Ul. Štúrova, Ul. Trangusova

Materská škola Krompachy
Ul. Hlavná 3

        5. Ul. Maurerova, Ul. Poštová,
Ul. Robotnícka, Ul. Veterná

Hasičská stanica Krompachy
Ul. Maurerova 29

        6. Ul. 29. augusta, Ul. Družstevná,
Ul. Hornádska, Ul. J. Jesenského, Ul. kpt.
Nálepku, Ul. Rázusova,
Ul. SNP, Stará cesta

Centrum voľného času
Krompachy
Ul. SNP 39

Podľa Rozhodnutia predsedu NR SR č. 1/2009 Z.z. sa voľba prezidenta Slovenskej
republiky bude konať v sobotu 21. marca 2009, a v prípade druhého kola tejto voľby v
sobotu 4. apríla 2009.

Voľba prezidenta SR sa bude konať v čase od 7.00 hod. do 22.00 hod.
Ing. Iveta Rušinová, v.r.

Mesto Krompachy,  so sídlom: Námestie slobody č. 1, 053 42 Krompa-
chy, IČO: 00 329 282, zastúpené primátorkou mesta, vyhlasuje výberové
konanie na obsadenie pracovného miesta: samostatný odborný pracov-
ník Spoločného obecného úradu v Krompachoch.
Informácie o pracovnom mieste
Charakteristika: zabezpečovanie výkonu štátnej správy pre mesto Krom-
pachy a obce Slovinky, Kolinovce, Kaľava, Slatvina a Vojkovce na úseku:
stavebného konania, pozemných komunikácií, vodného hospodárstva,
ochrany prírody.
Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer.
Platové ohodnotenie: podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní
niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zme-
ne a doplnení niektorých zákonov.
Predpokladaný termín nástupu: 01. 04. 2009.
Kvalifikačné predpoklady:
- ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa stavebného, archi-
tektonického alebo právnického zamerania
Iné kritéria a požiadavky na uchádzačov v súvislosti s výberovým ko-
naním:
- spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu (podľa zák.552/ 2003 Z.z.
v platnom znení)
- bezúhonnosť (podľa zák.552/2003 Z.z. v platnom znení)
- znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov z oblasti: samosprá-
va, doprava, životné prostredie, odpadové hospodárstvo, správne kona-
nie
- dobrá znalosť práce s PC (MS office, internet)
- samostatnosť, kreativita, vysoké pracovné nasadenie, komunikatívnosť,

analytické myslenie, flexibilnosť a zodpovednosť
- prax na stavebnom úrade výhodou
- osobitný kvalifikačný predpoklad v zmysle § 117 ods. 3 zák. 50/1976
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (vyhláška  č.547/2003
Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR) výhodou
Zoznam dokladov ktoré požadujeme ako súčasť žiadosti o zaradenie do
výberového konania:
- overená fotokópia dokladu o vysokoškolskom vzdelaní
- pracovný životopis
- výpis registra trestov nie starší ako 3 mesiace, (možno predložiť aj na
výberovom konaní)
- overená fotokópia osvedčenia o získaní osobitného kvalifikačného pred-
pokladu, pokiaľ  ho záujemca vlastní
- písomný súhlas so spracovaním svojich osobných údajov za účelom vý-
berového konania v súlade s ust. zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osob-
ných údajov
Dátum a miesto podania žiadosti o účasť vo výberovom konaní:
Uchádzači doručia svoje žiadosti o zaradenie do výberového konania naj-
neskôr do 19.2.2009 do 15.30 hod. v zalepenej obálke s označením „Vý-
berové konanie - SOÚ“ na adresu: Mestský úrad  v Krompachoch, Ná-
mestie slobody 1, 053 42 Krompachy.
Poznámka: Na výberové konanie budú pozvaní iba uchádzači spĺňajúci
kvalifikačné predpoklady, kritéria a požiadavky. O termíne výberového
konania budeme uchádzačov informovať písomne.
Informácie: Mgr. Emil Muľ, tel.: 053-419 22 32, mobil: 0918 460 276,  e-
mail: mul@krompachy.sk

Ing. Iveta Rušinová, primátorka mesta
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Vážení spoluobčania.Vážení spoluobčania.Vážení spoluobčania.Vážení spoluobčania.Vážení spoluobčania.

Dovoľte mi, aby som sa k Vám prihovorila
aj v tomto čísle nášho mesačníka. V našom mes-
te už od konca minulého roka rezonuje medzi
občanmi otázka, týkajúca sa ďalšieho smerova-
nia spoločnosti Bytového hospodárstva mesta
Krompachy, s.r.o., ktorej 100 % vlastníkom je
mesto Krompachy. Považujem si za povinnosť
Vás pravdivo a objektívne informovať o tom, čo
sa za predchádzajúce obdobie stalo.  Spoločnosť
spravuje cca 1000 bytov a už od jej vzniku má
stále finančné problémy. Riešenie problémov
tejto spoločnosti sa stálo pre naše mesto tak, ako
je to písané v starej gréckej báji - „Minotauro-
vým bludiskom“. Situácia je stále čím ďalej tým
viac „zamotaná“ a je problém nájsť z nej výcho-
disko.  Jednoducho chýba nám na nájdenie tej
správnej cesty „Ariadnina“ niť. Mesto už mno-
ho krát tejto spoločnosti finančne pomáhalo.
Naposledy tento rok.
Teraz niečo z nedávnej histórie.Teraz niečo z nedávnej histórie.Teraz niečo z nedávnej histórie.Teraz niečo z nedávnej histórie.Teraz niečo z nedávnej histórie.

Už pri mojom nástupe na post primátora
som bola konateľom  informovaná, že spoloč-
nosť má značné finančné problémy. Tieto prob-
lémy pretrvávali už od roku 2000, kedy sa preu-
kázalo, že spoločnosti chýbajú finančné
prostriedky, ktoré vynaložila na opravu a rekon-
štrukciu niektorých bytových domov, ktoré boli
následne predané jednotlivým vlastníkom bytov
za cenu podľa zákona o vlastníctve bytových a
nebytových priestorov.  Taktiež boli vynalože-
né nemalé finančné prostriedky na rekonštruk-
ciu nebytových budov, za ktoré mesto spoloč-
nosti nezaplatilo. Vtedy mesto BHMK, s.r.o.
pomohlo nemalou finančnou čiastkou s tým, že
zo strany vtedajšieho konateľa  bolo prehláse-
né, že viac peniaze od mesta spoločnosť nebu-
de požadovať. Opak sa však stal pravdou. Už
pred mojim nástupom na post primátora, t.j.
pred rokom 2007 mesto opätovne spoločnosti
požičiavalo finančné prostriedky. V roku 2006
to bola čiastka 1,5 mil. Sk, ktorá mala byť vrá-
tená do konca roka 2006. Táto finančná čiastka
bola mestu vrátená začiatkom roka 2007. Fi-
nančná situácia sa v spoločnosti nezlepšovala.
Konateľ spoločnosti Július Macula tvrdil, že je
to pre to, že vlastníci jednotlivých bytov platia
zálohy za dodávky jednotlivých médií neskoro,
t.j. v aktuálnom mesiaci a nie mesiac dopredu,
ako to stanovuje zákon. Riaditeľom spoločnos-
ti  som bola uistená, že v prípade, ak dôjde k vý-
beru preddavkov od vlastníkov bytov tak, ako
je dané zákonom 182/1993 Z.z.  o vlastníctve
bytov a nebytových priestorov v platnom zne-
ní, bude hospodárenie spoločnosti v poriadku.
V roku 2007 bola vlastníkom bytov vyrubená
trinásta platba. Na základe niekoľkých poda-
ných sťažností vlastníkov bytov dala som nie-
koľkým právnikom preveriť zákonnosť tejto
platby. Právnici sa zhodli, že táto platba bola
vyrubená v súlade so zákonom o vlastníctve by-
tov, avšak bola uskutočnená o niekoľko rokov
neskôr, ako to ukladal zákon.  Zákonnosť tejto
platby preverovala aj hlavná kontrolórka. Tá pri
vykonanej kontrole v spoločnosti zistila aj
množstvo chýb a nezrovnalosti, na ktoré upo-

Prihovára sa vám primátorka mestaPrihovára sa vám primátorka mestaPrihovára sa vám primátorka mestaPrihovára sa vám primátorka mestaPrihovára sa vám primátorka mesta
zornila dozornú radu, primátorku mesta a po-
slancov mestského zastupiteľstva. Správa kon-
trolórky bola alarmujúca!  Zhodné so zistenia-
mi hlavnej kontrolórky boli aj zistenia dozornej
rady.  V správach bolo napríklad poukázané to,
že podľa § 10 ods. 4 zákona  182/1993 Z.z.  o
vlastníctve bytov a nebytových priestorov v plat-
nom znení  „Spoločenstvo a správca vedie
prostriedky vo fonde prevádzky, údržby a opráv
oddelene od prostriedkov zhromaždených od
vlastníkov bytov a nebytových priestorov v
dome na úhrady za plnenia, pričom sa musí za-
chovať účel použitia týchto prostriedkov“, teda
BHMK s.r.o. bola povinná viesť fond opráv na
jednotlivých účtoch bytových domov. V našej
spoločnosti to tak ale nebolo. Jednotlivé bytové
domy mali na svojich účtoch v čase kontroly cca
40 Sk! Všetky prostriedky boli vedené na jed-
nom analytickom účte.

Na základe záverov hlavnej kontrolórky
som požiadala poslancov mestského zastupiteľ-
stvo o odvolanie konateľa a BHMK, s.r.o. Podľa
§ 11, ods.4, písm. l) zákona 360/1990 Zb. o
obecnom zriadení v platnom znení, je táto kom-
petencia výlučne v rukách poslancov mestské-
ho zastupiteľstva. Väčšina poslancov MsZ aj na-
priek výsledkom kontroly nedala súhlas na od-
volanie konateľa spoločnosti!

Aby to nebolo také jednoduché, na začiat-
ku vykurovacej sezóny roku 2008  konateľ spo-
ločnosti Termokomplex, s.r.o. Krompachy
oznámil, že BHMK s.r.o. mu dlhuje cca 8 mil.
Sk. Ďalej  bolo oznámené, že ak nedôjde k ďal-
šej platbe , dodávateľ prestane vykurovať byty
spravované BHMK s.r.o., keďže mu chýbajú fi-
nančné prostriedky na zaplatenie faktúr za plyn.
Iste si vážení občania pamätáte na október mi-
nulého roka, keď bolo vykurovanie bytov obme-
dzené len na pár hodím počas dňa.

Preto poslanci na mimoriadnom zasadnutí
mestského zastupiteľstva rozhodli, že mesto
požičia BHMK s.r.o. 1,9 mil. Sk na zaplatenie
faktúr za teplo s tým, že do konca roka budú vrá-
tené. Zároveň poslanci zaviazali vedenie mesta
a konateľa spoločnosti, aby našli iné formy fi-
nančnej pomoci pre spoločnosť. Predkladané
správy o hospodárení spoločnosti BHMK s.r.o.
zo strany konateľa boli málo dôveryhodné z dô-
vodu, že raz boli predkladané s kladným hos-
podárskym výsledkom, inokedy so záporným
hospodárskym výsledkom. Keďže som sa chce-
la ubezpečiť, či v prípade úveru bude BHMK
s.r.o. schopná splácať úver, požiadala som ne-
závislého audítora, aby spracoval finančnú ana-
lýzu hospodárenia spoločnosti. Finančná ana-
lýza poukázala nie len na to, že prípadný úver
by spoločnosť nebola schopná splácať, ale aj na
veľké a hlboké nedostatky v hospodárení spo-
ločnosti. Na základe preukázaných nedostatkov
konateľ spoločnosti sa v decembri minulého
roka vzdal funkcie.

V tomto roku ďalším finančnými analýza-
mi som zistila, že spoločnosť má záväzky oveľa
vyššie, aké je  schopná splácať. Preto na zákla-
de návrhu vedenia mesta, poslanci mestského
zastupiteľstva odsúhlasili pre spoločnosť po-

skytnutie finančnej dotácie na úhradu strát z
predchádzajúcich období vo výške 2,383 mil. Sk
s tým, že predtým požičané finančné prostried-
ky vo výške 1,9 mil. Sk musia byť mestu vráte-
né. Keďže spoločnosť BHMK, s.r.o. je vo veľmi
zlej finančnej situácií, hľadala som najvhodnej-
šie riešenie ako zabezpečiť:
1) chod spoločnosti tak, aby bola zabezpečená

správa bytov v súlade so zákonom o vlastníc-
tve bytov a nebytových priestorov a v súlade s
inými právnymi predpismi,

2) riadenie spoločnosti na profesionálnej úrov-
ni, aby správa jednotlivých bytov bola zabez-
pečená tak , aby to nepocítili vlastníci spravo-
vaných bytov,

3) aby náklady na prevádzku spoločnosti ne-
prekročili príjem zo správy jednotlivých bytov,

4) aby sa nezvýšil poplatok za správu bytov, t.j.
140 Sk s DPH za jeden byt tak, ako je to dopo-
siaľ,

5) aby z príjmov z nájomných  bytov, ktoré sú
vo vlastníctve mesta,  mohla byť postupne
uhrádzaná  časť straty, ktorá vznikla nehospo-
dárnym  nakladaním,

6) aby odmena pre konateľa spoločnosti bola
minimálna, prípadne nulová.

Uvažovala som, že to môže dokázať len pro-
fesionálna firma, ktorá dosahuje dlhodobo dob-
ré výsledky pri spravovaní bytov a ktorá pristú-
pi na vyššie uvedené podmienky. Ďalej som
predpokladala, že konateľom firmy môže byť len
zamestnanec Mestského úradu, ktorý nebude
požadovať žiadnu odmenu a spolu so mnou
bude riešiť neúnosnú  situáciu v spoločnosti.  Na
tieto podmienky pristúpila správcovská firma z
Košíc. Názov tejto firmy nebudem uvádzať, keď-
že šiesti z desiatich poslancov na mimoriadnom
zastupiteľstve moje predložené návrhy zamiet-
li. Na poslednom riadnom zasadnutí mestské-
ho zastupiteľstva poslanci na návrh pána zá-
stupcu Ing. Imricha Holečka odsúhlasili za ko-
nateľov spoločnosti BHMK, s.r.o. Krompachy
Ing. Evu Derdáková a MUDr. Mariána Hojstri-
ča. Zároveň finančná komisia odporučila po-
slancom MsZ, aby  spoločnosť bola postupne
pripravovaná na likvidáciu.

Poslanci mestského zastupiteľstva vložili
svoju dôveru do rúk vyššie uvedeným konate-
ľom. Preto chcem veriť, že sa novým konateľom
podarí dať  činnosť spoločnosti do súladu s plat-
nými zákonmi a riadiť túto spoločnosť s takými
minimálnymi nákladmi ako som to navrhovala
vo svojom riešení, ktoré je uvedené vyššie tak,
že dozorná rada, hlavná kontrolórka a najmä,
Vy občania, ktorých byty spravuje spoločnosť
BHMK, s.r.o. budete spokojní a mesto už nebu-
de musieť zo svojho rozpočtu splácať ďalšie dlhy
tejto spoločnosti. Veď za finančné prostriedky,
ktoré mesto  už  tejto spoločnosti dalo, mohli byť
upravené cesty a chodníky v našom meste. Mi-
nulý rok sa nám konečne podarilo splatiť všet-
ky dlhy za nemocnicu a teraz zase musíme nie-
čo platiť, čo neprispieva k rozvoju tohto mesta.

Ing. Iveta Rušinová, primátorka mesta
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Okienko samosprávyOkienko samosprávyOkienko samosprávyOkienko samosprávyOkienko samosprávy

V tomto okienku samosprávy Vám
predstavíme volené orgány miestnej samo-
správy s rozhodovacou právomocou, pri-
čom každý z nich rozhoduje samostatne
bez vzťahu nadriadenosti a podriadenosti.

Takýmito orgánmi sú podľa zákona č.
369/90 Zb. o obecnom zriadení:
starosta obce (primátor mesta)
obecné zastupiteľstvo (mestské zastupi-
teľstvo).

Už vieme, že Krompachy majú štatút
mesta a preto budeme ďalej hovoriť o pri-
mátorke mesta a o mestskom zastupiteľ-
stve.

Mestské zastupiteľstvo je podľa zákona
č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení zastupi-
teľský zbor mesta zložený z poslancov zvo-
lených v priamych voľbách obyvateľmi
mesta na štyri roky.  Pravidlá pre konštitu-
ovanie volených orgánov obce upravuje
zákon č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgá-
nov miestnej samosprávy v znení neskor-
ších predpisov. Funkčné obdobie mestské-
ho zastupiteľstva sa končí zložením sľubu
poslancov novozvoleného mestského za-
stupiteľstva. Najbližšie si budeme voliť svo-
jich zástupcov do mestského zastupiteľstva
v roku 2010. Počet poslancov mestského
zastupiteľstva na celé volebné obdobie určí
pred voľbami mestské zastupiteľstvo pôso-
biace v predchádzajúcom funkčnom obdo-
bí podľa počtu obyvateľov mesta. Mesto
Krompachy má približne 8 600 obyvateľov,
z čoho vyplýva, že podľa zákona č. 369/90
Zb. o obecnom zriadení by mestské zastu-
piteľstvo malo tvoriť 11 až 13 poslancov.
Naše mestské zastupiteľstvo má 12 poslan-
cov.

Mohli by sme povedať, že svojim cha-
rakterom predstavuje zastupiteľstvo tzv.
„mestský parlament“. Mestské zastupiteľ-
stvo má kompetencie, ktoré mu vyplývajú
zo zákona a rozhoduje predovšetkým o zá-
kladných otázkach života mesta. Z takých
najdôležitejších kompetencií spomenieme
napríklad:
a) určovať zásady hospodárenia a naklada-

nia s majetkom mesta a s majetkom štátu,
ktorý užíva, schvaľovať najdôležitejšie
úkony týkajúce sa tohto majetku a kon-
trolovať hospodárenie s ním,

b) schvaľovať rozpočet mesta a jeho zme-
ny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľo-
vať záverečný účet mesta,

c) schvaľovať územný plán mesta a koncep-
cie rozvoja jednotlivých oblastí života
mesta,

d) rozhodovať o zavedení a zrušení miest-
nej dane alebo miestneho poplatku a roz-
hodovať o prijatí úveru alebo pôžičky,

f) vyhlasovať hlasovanie obyvateľov obce o
najdôležitejších otázkach života a rozvo-
ja mesta a zvolávať verejné zhromaždenia
občanov,

i) určovať organizáciu mestského úradu a
určovať plat starostu a hlavného kontro-
lóra,

j) zriaďovať funkciu hlavného kontrolóra a
určovať mu rozsah pracovného úväzku,

k) zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na
samosprávu obce a určovať náplň ich prá-
ce,

l) udeľovať čestné občianstvo obce, obec-
né vyznamenania a ceny,

Je dôležité povedať, že mestské zastu-
piteľstvo si nemôže v ďalších vnútorných
zákonných normách (napr. štatút mesta,
organizačný poriadok) vyhradiť do svojej
pôsobnosti ďalšie kompetencie.

Okrem vyššie uvedených kompetencií
majú poslanci aj nasledovné povinnosti:
a) zložiť sľub na prvom zasadnutí mestské-

ho zastupiteľstva, na ktorom sa zúčastní,
b) zúčastňovať sa na zasadnutí mestského

zastupiteľstva a jeho orgánov, do ktorých
bol zvolený. pri porušení tejto povinnosti
môže nastať zánik jeho mandátu.

c) dodržiavať organizačný a rokovací po-
riadok mestského zastupiteľstva,

d) obhajovať záujmy mesta a jej obyvate-
ľov,

e) na požiadanie informovať voličov o svo-
jej činnosti a činnosti mestského zastupi-
teľstva.

Rokovanie mestského zastupiteľstva sa
uskutočňuje podľa potreby, najmenej však
raz za dva mesiace. Zvoláva a vedie ho sta-
rostka. program rokovania sa oznamuje a
zverejňuje na úradnej tabuli aspoň 3 dni
pred zasadnutím. Rokovať a uznášať sa
môže zastupiteľstvo len ak je prítomná
nadpolovičná väčšina všetkých poslancov.
Na prijatie uznesenia je potrebný súhlas
nadpolovičnej väčšiny prítomných poslan-
cov. Ak nie je dostatočný počet prítomných
poslancov, zvolá starostka do 14 dní nové
zasadnutie mestského zastupiteľstva. Na-
riadenia a uznesenia mestského zastupiteľ-
stva podpisuje starostka obce najneskôr do
troch dní od jeho prijatia.

Je však dôležité povedať, že vo vzťahu
k uzneseniam mestského zastupiteľstva
má primátorka tzv. „sistačnú právomoc“,
čo znamená, že ak sa domnieva, že uzne-
senie je v rozpore so zákonom, alebo je pre
mesto nevýhodné, v zákonnej lehote (do 3
dní) nepodpíše takéto  uznesenie.

A pre nás občanov je dôležité, že roko-
vania mestského zastupiteľstva sú zásad-
ne verejné, čo znamená, že každý občan

mesta má právo zúčastňovať sa na zasad-
nutiach a zapájať sa do rokovania zastupi-
teľstva. Presné pravidlá o rokovaní mest-
ského zastupiteľstva upravuje rokovací
poriadok mestského zastupiteľstva.

Bližšie informácie o poslancoch, komi-
siách, plánu zasadnutí ako aj o uznese-
niach nášho mestského zastupiteľstva sa
dozviete aj na webovej stránke mesta.

S ďalšími volenými orgánmi sa obozná-
mime v budúcom čísle.

Ing. Viera Papcunová, PhD.

Ing. Ivana Gecíková, PhD.

Park na námestí a okoliePark na námestí a okoliePark na námestí a okoliePark na námestí a okoliePark na námestí a okolie
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drevinami.drevinami.drevinami.drevinami.drevinami.

Mesto Krompachy bolo úspešné v rám-
ci vyhláseného grantového programu
„TESCO pre zdravšie mestá“, ktorý je ad-
ministrovaný Nadáciou „Pontis“.

Náš projekt s názvom Zlepšenie a
skrášľovanie životného prostredia v meste
Krompachy bol hodnotiacou komisiou za-
radený medzi víťazné.

Výška udeleného grantu hodnotiacou
komisiou pre náš projekt je 3049 EUR.

Obdobie realizácie projektu  je od 1.
februára do 30. septembra 2009.

Cieľom projektu je obnovenie zelených
plôch formou výsadby drevín. V tomto pro-
jekte sme sa zamerali na obnovu zelených
plôch na miestach, kde sa stretáva veľké
množstvo obyvateľov mesta. V centre mes-
ta je to park o rozlohe cca 3 000 m2. Ďalšou
lokalitou je supermarket TESCO.

Výsledkom realizácie projektu dôjde
postupne k zlepšovaniu a skrášľovaniu ži-
votného prostredia.

Pri príprave projektu veľmi významne
spolupracoval  pán  František Kuraj, ako
osoba odborne zdatná.

Imrich Holečko

POHĽADNICEPOHĽADNICEPOHĽADNICEPOHĽADNICEPOHĽADNICE
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 informuje informuje informuje informuje informuje

V roku 2008 zaznamenal matričný
úrad 648 narodení v Krompašskej nemoc-
nici. Chlapcov sa tam narodilo 321 a diev-
čat 327. Počet narodených novorodencov,
ktoré majú trvalý pobyt v Krompachoch je
142.

Ponúkame Vám zoznam mien, ktoré v
roku 2008 dominovali.

Samuel Vanesa
Kevin Kristína
Martin Alexandra
Jozef Natália
Dominik Sára
Lukáš Viktória
Peter Tamara
Matej Veronika
Patrik Simona
Nikolas Mária

Mária Iľašová

Matričný úrad Krompachy

Do rubriky „Občan sa pýta“ nám boli
doručené nasledujúce otázky:
• prečo nie sú chodníky v Krompachoch

upratané od snehu
• kto zodpovedá za upratovanie a čiste-

nie chodníkov na Hlavnej ulici smerom
ku križovatke

• kto to kontroluje a aké sú sankcie
V prvom rade je potrebné citovať v

zmysle Čl.8 – ZODPOVEDNOSŤ zo Vše-
obecného záväzného nariadenia (VZN)
mesta č.3/2004: „ za čistenie a čistotu ve-
rejného priestranstva a zimnú údržbu zod-
povedajú fyzické a právnické osoby, kto-
rým prislúcha správa alebo údržba verej-
ných priestranstiev. V zmysle Čl. 9 - Povin-
nosti vlastníka, správcu alebo užívateľa
uvádzame nasledovné:
1. Vlastník, správca alebo užívateľ nehnu-

teľnosti je povinný:
a/ Udržiavať čistotu celej nehnuteľnosti

(dvor, záhrada, podchody, vonkajšie syp
sa vykonáva zmiešanou kamennou drťou
so soľou, alebo bez soli, sypačom, alebo
ručne tam, kde je chodník nedostupný
pre sypač.

Chodník na Hlavnej ulici čistí spoloč-
nosť Brantner Krompachy, s.r.o. vzhľadom
na jeho dôležitosť a frekventovanosť. Aj
keď v zmysle vyššie uvedeného je to povin-
nosť obyvateľov priľahlých nehnuteľností –
obytných blokov. Tu však prichádzajú na
pomoc pracovníci MOS . Prečo nerealizo-
valo sa odstránenie snehu ihneď až na as-
falt? Pretože musí sa zabezpečiť pracov-
níkmi MOS priechodnosť ručným  čiste-
ním na všetkých chodníkoch, okrem tých,
kde túto povinnosť ukladá občanom a
právnickým osobám vyššie uvedené VZN
mesta Krompachy. Okrem toho pracovní-
ci MOS realizujú čistenie mesta nie len od
snehu, ale aj od komunálneho odpadu a
vykonávajú aj mnohé ďalšie verejno-
prospešné práce. Pracovnú dobu majú len
od 7,30 do 11, 30 hod. v pracovných
dňoch. Takže ich vyťaženosť je veľká. Aj
keď sa to niekomu nezdá, skúsme sa za-
myslieť pri pohľade na miesta ukladania
komunálneho odpadu, napr. po víken-
doch, ako by mesto vyzeralo bez práce pra-
covníkov MOS vďaka veľkému počtu  ne-
prispôsobivých občanov. Aj vďaka takým-
to nezodpovedným  občanom mesta strá-
came na pracovných silách, pretože pra-
covníci MOS musia upratovať to, čo bolo
tak bezočivo, bezohľadne zašpinené. Na-
miesto toho by mohli MOS vykonávať aj
napr. zimnú údržbu, resp. iné dôležité prá-
ce v meste pre nás všetkých. To isté platí
pre pracovníkov spoločnosti Brantner

Krompachy, ktorí  vykonávajú verejno-
prospešné práce v meste s vozidlom Citro-
en Jumper a veľmi podstatnú časť pracov-
ného času trávia čistením mesta od komu-
nálnych odpadov. Aj na úkor zimnej údrž-
by. Žiaľ.

Kto to kontroluje a aké sú sankcie?
Kontrolu dodržiavania VZN č. 3/2004

o čistote mesta vykonáva Mestská polícia
a pracovníci Mesta Krompachy, poslanci
MsZ a členovia komisií výstavby a  život-
ného prostredia, ako aj hlavný kontrolór
mesta.

V zmysle Čl. 10 VZN č. 3/2004 mesta
Krompachy príslušníci mestskej polície
môžu  za priestupok spáchaný porušova-
ním tohto nariadenia uložiť pokutu fyzic-
kým osobám do výšky 33,19 € (1000,-Sk).
Primátorka mesta môže za porušovanie
tohto VZN uložiť právnickej osobe pokutu
do výšky 6638,78 € (200.000,- Sk). Výnos
týchto pokút je príjmom mesta Krompa-
chy.

Ivo Hinďoš

Stavebný úrad mesta Krompachy.

RUBRIKA - OBČAN SA PÝTARUBRIKA - OBČAN SA PÝTARUBRIKA - OBČAN SA PÝTARUBRIKA - OBČAN SA PÝTARUBRIKA - OBČAN SA PÝTA
OznamOznamOznamOznamOznam

V školskom roku 2009/2010
otvorí Gymnázium v Krompa-
choch, Lorencova 46, pre žiakov
9. ročníka základných škôl 2 trie-
dy štvorročného štúdia, študijný
odbor - 79025 gymnázium. Plán
prijatia pre uvedený školský rok
je 60 žiakov.

Pri prijímaní žiakov sa budú
zohľadňovať:
• výsledky celoštátneho monito-

rovania v predmete slovenský
jazyk a literatúra a m a t e -
matika v 9. ročníku základnej
školy;

• prospech počas štúdia na zá-
kladnej škole;

• výsledky v predmetových súťa-
žiach na základnej škole.

Presné kritériá pre prijatie na
štúdium v štvorročnom štúdiu v
školskom rok 2009/2010 budú
zverejnené do 31. marca 2009 na
webovej stránke

www.gymkromp.edu.sk.

KrytáKrytáKrytáKrytáKrytá

plaváreňplaváreňplaváreňplaváreňplaváreň

opäť otvorenáopäť otvorenáopäť otvorenáopäť otvorenáopäť otvorená

Oznamujeme širokejOznamujeme širokejOznamujeme širokejOznamujeme širokejOznamujeme širokej

verejnosti, že krytáverejnosti, že krytáverejnosti, že krytáverejnosti, že krytáverejnosti, že krytá

plaváreň je opäť otvorená.plaváreň je opäť otvorená.plaváreň je opäť otvorená.plaváreň je opäť otvorená.plaváreň je opäť otvorená.

Prevádzkové hodiny:Prevádzkové hodiny:Prevádzkové hodiny:Prevádzkové hodiny:Prevádzkové hodiny:

Po - Pia:Po - Pia:Po - Pia:Po - Pia:Po - Pia:

1616161616
0000000000

 hod. – 20 hod. – 20 hod. – 20 hod. – 20 hod. – 20
0000000000

 hod. hod. hod. hod. hod.

So - Ne:So - Ne:So - Ne:So - Ne:So - Ne:
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 hod. - 20 hod. - 20 hod. - 20 hod. - 20 hod. - 20
0000000000
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Vstupné:Vstupné:Vstupné:Vstupné:Vstupné:

Deti a mládež do 15 rokov:Deti a mládež do 15 rokov:Deti a mládež do 15 rokov:Deti a mládež do 15 rokov:Deti a mládež do 15 rokov:

1 1 1 1 1 € (30,1260 Sk) (30,1260 Sk) (30,1260 Sk) (30,1260 Sk) (30,1260 Sk)

Dospelí: 2 Dospelí: 2 Dospelí: 2 Dospelí: 2 Dospelí: 2 € (60,25 Sk) (60,25 Sk) (60,25 Sk) (60,25 Sk) (60,25 Sk)
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V mesiaci január 2008 personálny stav
Mestskej polície v Krompachoch tvorili náčel-
ník a 7 príslušníci.

K 31. 1. 2008 z radov Mestskej polície odišli
2 príslušníci, s ktorými bol rozviazaný pracovný
pomer, nakoľko nespĺňali podmienky stanove-
né zákonom č. 564/91 Z. o obecnej polícií.

Dňom 1. 2. 2008 bol poverený riadením
Mestskej polície Ing. Jaroslav Pačan a 1. 5. 2008
vymenovaný za náčelníka Mestskej polície v
Krompachoch .

Od 1.3.2008 bol prijatý do pracovného po-
meru príslušníka Mestskej polície p. Emil Mag-
da a personálny stav Mestskej polície tvorili ná-

čelník a 5 príslušníci.
Dňa 14.8.2008 mesto Krompachy vyhlási-

lo výberové konanie na obsadenie voľného pra-
covného miesta – príslušník Mestskej polície z
ktorého výberová komisia určila ako prvého v
poradí p. Jozefa Vargu , ktorý bol prijatý do pra-
covného pomeru a dňom 16. 9. 2008 vyslaný na
odbornú prípravu v školiacom a výcvikovom
stredisku Mestskej polície v Žiline. Skúšku od-
bornej spôsobilosti vykonal 22. 1. 2009.

Dňa 18. 11. 2008 bolo vyhlásené druhé vý-
berové konanie na obsadenie voľného pracov-
ného miesta – príslušník Mestskej polície z kto-
rého výberová komisia určila ako prvého v po-
radí p. Petra Kobeľáka, ktorý bude do pracov-
ného pomeru prijatý v mesiaci január.

K 31. 12. 2008 bol personálny stav Mestskej
polície náčelník a 6 príslušníci.

V mesiaci január a február bol práce-
neschopný p. Jozef Thán a od polovice mesiaca
apríl do polovice mesiaca jún bol práce-
neschopný p. Róbert Duhan. Z dôvodu práce-
neschopnosti vyššie menovaných príslušníkov
po dobu 4 mesiacov bolo v službe o jedného
menej a službu vykonávali iba 4 príslušníci
Mestskej polície .

Počas rannej smeny vykonával službu iba
náčelník v popoludňajšej smene spravidla jeden
príslušník, v nočných smenách vykonávali služ-
bu dvaja príslušníci iba cez víkendy, čím bola
určite ovplyvnená kvalita výkonu služby a do-
sahovanie adekvátnych pracovných výsledkov.

V mesiacoch apríl a máj sa vykonávali v
priestoroch budovy Mestskej polície rekon-
štrukčné práce na rozvodoch elektroinštalácie
z dôvodu skvalitnenia funkčnosti kamerového
systému, maliarske a natieračské práce kance-
lárskych priestorova čiastočná výmena starého,
nevhodného kancelárskeho nábytku.

Za hodnotené obdobie prijali policajti 484

Aký bol rok 2008 na Mestskej polícii?Aký bol rok 2008 na Mestskej polícii?Aký bol rok 2008 na Mestskej polícii?Aký bol rok 2008 na Mestskej polícii?Aký bol rok 2008 na Mestskej polícii?

oznámení od občanov , ktorí nás upozorňovali
na protiprávne konanie , alebo žiadali hliadky o
vykonanie zákrokov .

Z uložených blokových pokút bol finančný
prínos 41.800.- Sk(1 387,51 €), čo je o 15.000.-
Sk (497,91 €) viac ako v roku 2007.

Prijatými oznámeniami a vlastnou vyhľadá-
vacou činnosťou riešili príslušníci MsP 1002
priestupkov.

V hodnotenom období nedošlo k útoku na
verejného činiteľa príslušníka Mestskej polície
v Krompachoch a taktiež nedošlo k zneužitiu
právomoci verejného činiteľa.

Počas služobných zákrokov boli použité
donucovacie prostriedky, ani v jednom prípade
neboli použité neoprávnene v rozpore so záko-
nom č. 564/1991 Z. o obecnej polícií v znení
neskorších zmien

V roku 2008 príslušníci Mestskej polície
zabezpečovali dodržiavanie verejného poriad-
ku počas kultúrnych a spoločenských podujatí,
ktoré sa konali na území mesta Krompachy.
Vykonávaním asistencií sme boli nápomocní pri
plnení úlohpracovníkom Mestského úra-
du,zamestnancom základných a materských
škôl, Bytového hospodárstva mesta Krompa-
chy, NsP a pod.

 Súčasťou Mestskej polície je aj kamerový
systém. Do 1.11.2008 boli v pracovnom pome-
re 6 pracovníci so zníženou pracovnou schop-
nosťou, ktorí obsluhujú 5 kamier. Od 1.11.2008
bol stav navýšený o ďalšiu pracovníčku.

V mesiaci máj bolo vykonané preškolenie
referentov kamerového systému , pre skvalitne-
nie výkonu ich práce , pretože bolo zistené, že
niektorí po dvojročnom pôsobení obsluhy ka-
mier neboli schopní na kvalitatívne vysokej
úrovni prehrávať záznamy pre potreby orgánov
činných v trestnom konaní na zisťovanie pácha-
teľov a objasňovanie trestnej činnosti. Napriek
dosť častým poruchám kamerového systému,
výpadkom obrazu a nie veľmi dostatočnej

funkčnosti kamier, sú referenti kamerového
systému prínosom pre bezpečnosť občanov
mesta Krompachy. Pracovné smeny vykonáva-
li aj noci, aby preberali telefonické oznámenia
od občanov na služobnom mobilnom telefóne,
keď nebola plánovaná služba pre príslušníkov
Mestskej polície.

Referenti kamerového systému za hodno-
tené obdobie prijímali oznámenia od občanov
a vlastnou iniciatívou zisťovali z priestupky na
úseku požívania alkoholu na verejnosti, výtrž-
nosti, rušenie nočného kľudu, nesprávne parko-

vanie motorových vozidiel a iné.
Spolupráca Mestskej polície s Obvodným

oddelením PZv Krompachoch je na takej úrov-
ni ako to momentálne umožňuje personálny
stav príslušníkov Mestskej polície a môžem ju
rozdeliť do troch polôh.

Úlohou spolupráce náčelníka MsP a riadi-
teľa OO PZ je snaha skvalitňovať výkon služby
oboch zložiek. Na pravidelných pracovných
stretnutiach, sa vyhodnocujú dosiahnuté vý-
sledky, plánujú spoločné akcie a navzájom si
odovzdávajú informácie o dôležitých skutoč-
nostiach, poznatkoch, prekážkach v práci a
pod.

Spolupráca príslušníkov Mestskej polície a
príslušníkov OO PZ priamo vo výkone hliadko-
vej služby jena dobrej úrovni. Doposiaľ neboli
zaznamenané problémy, resp. nedostatky väč-
šieho charakteru pri vykonávaní spoločných zá-
krokov, resp. riešení iných služobných vecí ako
lustrácia osôb, motorových vozidiel, predvá-
dzanie osôb a pod.

Horšie je to s vykonávaním spoločných ak-
cií, hoci tieto viackrát aj boli naplánované, pre
nízke personálne stavy u oboch zložiek neboli
uskutočnené a úlohy boli zahrnuté do bežného
výkonu hliadkovej a obchôdzkovej služby. Za
hodnotené obdobie sa príslušníci MsP podieľa-
li na objasnení trestných činov a priestupkov,
ktoré boli odstúpené na OO PZ Krompachy.

Okresná prokuratúra v Spišskej Novej Vsi
vykonala na Mestskej polícií v Krompachoch
previerku stavu zákonnosti v postupe a rozho-
dovaní pri objasňovaní a prejednávaní priestup-
kov spáchaných porušením všeobecne záväz-
ných právnych predpisov na úseku bezpečnos-
ti a plynulosti cestnej premávky za obdobie roka
2007 a 1. polroka 2008. Previerkou neboli zis-
tené žiadne porušenia zákonnosti.

S dosiahnutými pracovnými výsledkami za
hodnotené obdobie som spokojný, tieto sú re-
álne na počet príslušníkov a materiálno – tech-
nickému vybaveniu Mestskej polície v Krompa-
choch.

Ing. PačanJaroslav

náčelník Mestskej polície

Čo je nové v roku 2009 na MsP?Čo je nové v roku 2009 na MsP?Čo je nové v roku 2009 na MsP?Čo je nové v roku 2009 na MsP?Čo je nové v roku 2009 na MsP?

Náčelník MsP Ing. Jaroslav Pačan požiadal
o ukončenie pracovného pomeru dohodou ku
dňu 28.2.2009.

Mestské zastupiteľstvo na svojom rokova-
ní dňa 3.2.2009 poverilo riadením MsP v Krom-
pachoch Mgr. Alfonza Kaľavského s účinnosťou
od 1.3.2009, len do vymenovania po úspešnom
vykonaní výberového konania, najdlhšie však
na dobu 6 mesiacov.

Okrem už spomínaného Mgr. Alfonza Ka-
ľavského, na rokovaní MsZ, zložili sľub aj p.
Peter Rabatin a p. Jozef Varga – noví príslušní-
ci MsP. (viď foto)

Od 1.3.2009 bude stav členov MsP 8 prí-
slušníkov a náčelník MsP.

Adriána Kočanová
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VÝROČNÁ  SPRÁVAVÝROČNÁ  SPRÁVAVÝROČNÁ  SPRÁVAVÝROČNÁ  SPRÁVAVÝROČNÁ  SPRÁVA

o činnosti Detskej nadácie mesta Krompachy za rok 2008o činnosti Detskej nadácie mesta Krompachy za rok 2008o činnosti Detskej nadácie mesta Krompachy za rok 2008o činnosti Detskej nadácie mesta Krompachy za rok 2008o činnosti Detskej nadácie mesta Krompachy za rok 2008

Detská nadácia mesta Krompachy ( ďalej DNMK) je v súlade so zákonom č. 34/2002 Z.z. o nadáciách a o zmene Občianskeho
zákonníka v znení neskorších predpisov zaregistrovaná Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky od 28.8.1997 pod č. 203/Na-96/
135, kde sú zaregistrované aj všetky zmeny týkajúce sa orgánov nadácie. Sídlom DNMK je Námestie slobody 1, 053 42 Krompachy,
IČO DNMK: 30688701. Zakladateľom DNMK je mesto Krompachy, Námestie slobody 1, 053 42 Krompachy, IČO: 003292872.

Orgánmi DNMK sú: Správna rada, správca, revízor. S účinnosťou od 13.9.2007 sú orgány DNMK v tomto zložení:

Správna rada: a)  Mgr. Marcel Kandrik, predseda, Lorencova č. 12, 053 42 Krompachy
b)  MUDr. Jaroslava Töröková, Poštová č. 5, 053 42 Krompachy
c)  Mgr. Emil Muľ, Slovinská č. 4, 053 42 Krompachy
d)  Alena Cifrová, Mlynská č. 8, 053 42 Krompachy
e)  Jarmila Bognárová, Slovinská č. 4, 053 42 Krompachy
f) Silvia Karolčíková, Slovinská č. 4, 053 42 Krompachy

Správca nadácie: Mgr. Dušan Slovinský, Lorencova č. 10, 053 42 Krompachy.
Revízor : Ing. Jozef Krak, Lorencova č. 6, 053 42 Krompachy.

Správna rada DNMK zasadala v roku 2008 osemkrát. Na svojich zasadnutiach Správna rada prerokovala celkom 17 žiadostí, z
ktorých 10 bolo zamietnutých, predovšetkým z dôvodov ich neúplnosti, alebo veku žiadateľov, ktorí dosiahli v čase podania žiadosti
vek dospelosti. Finančný príspevok Správna rada poskytla týmto žiadateľom:
1. rodina Ondášová, bydlisko Poštová 2, Krompachy – 663,88 Eur (20.000,- Sk) pre dve ťažko zdravotne postihnuté deti na nákup

zdravotných pomôcok a školských potrieb
2. rodina Vojtkových, bydlisko Slovinská 5, Krompachy – 99,58 Eur (3.000,- Sk) pre tri zdravotne postihnuté deti na nákup liekov
3. rodina Novotných, bydlisko Slovinky 592 – 663,88 Eur (20.000,- Sk) pre tri osirelé deti na úhradu životne nevyhnutných výdavkov

spojených s bývaním a štúdiom
4. rodina Vojčíkových, bydlisko Kluknava 66 – 165,97 Eur (5.000,- Sk) na zakúpenie notebooku pre mal. dcéru Lenku postihnutú

detskou mozgovou obrnou
5. rodina Ivančových, bydlisko Kluknava 360 – 82,98 Eur (2.500,- Sk) na zakúpenie písacieho stolíka zdravotne ťažko postihnutého

syna Adamka
6. rodina Ferenčáková, bydlisko Lorencova 12, Krompachy – 92,94 Eur (2.800,- Sk) na zakúpenie kompenzačnej pomôcky, a to hma-

tové hodinky pre syna Miroslava postihnutého 90% slepotou

Všetky poskytnuté finančné príspevky boli žiadateľmi vyúčtované v súlade s účelom DNMK a spôsobom zodpovedajúcim prísluš-
ným ustanoveniam Nadačnej listiny DNMK a v lehote  ustanovenej Zmluvou o poskytnutí finančného príspevku.

Správna rada pri posudzovaní jednotlivých žiadostí o poskytnutie príspevkov prihliadala najmä na naliehavosť použitia finanč-
ného príspevku v spojení so sociálno-ekonomickými pomermi žiadateľa a jeho zdravotným stavom, ako aj na možnosti a schopností
žiadateľa získať prostriedky z iných zdrojov.

Žiadosť p. Pavlíkovej, bytom Slovinky 567 bola prerokovaná čiastočne, žiadateľka bola vyzvaná k doplneniu žiadosti. Osem ďalších
žiadostí, ktoré boli doručené koncom roka 2008 budú Správnou radou prerokované v priebehu roka 2009.

Príjmy DNMK za rok 2008 pozostávali jednak zo sponzorských darov v celkovej výške a z výťažku z organizácie sprievodných akcií.
Celkové príjmy DNMK dosiahnuté v roku 2008 predstavujú sumu 9.398,90 Eur (283.151,24 Sk) z toho:

- PS k 1.1.2008 8.010,73 Eur (241,331,24 Sk)
- peňažné dary 514,51 Eur (15.500,- Sk)
- výťažok z organizácie sprievodných akcií 873,66 Eur (26.320,- Sk)

Celkové výdavky DNMK v roku 2008 predstavujú sumu 1.848,47 Eur (55.687,- Sk) z toho:
- činnosť DNMK (poskytnuté príspevky) 1.769,24 Eur (53.300,- Sk)
- správa DNMK (údržba programu, poplatky SLSP)  79,23 Eur ( 2.387,- Sk)

Stav peňažných prostriedkov na účte DNMK k 31.12.2008 bol vo výške 7.550,43 Eur (227.464,24 Sk). Z toho základné imanie
DNMK predstavuje 200.000,- Sk.

Peňažné prostriedky, ktorými DNMK disponuje, budú v roku 2009 použité podľa pravidiel zakotvených v zákone č. 34/2002 Z. z.,
Nadačnej listine DNMK a pri súčasnom napĺňaní účelu DNMK.

Mgr. Dušan Slovinský, správca DNMK
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FEBRUÁR, MAREC 2009FEBRUÁR, MAREC 2009FEBRUÁR, MAREC 2009FEBRUÁR, MAREC 2009FEBRUÁR, MAREC 2009

*******************************************************************
14. 214. 214. 214. 214. 2 SIROTINEC o 19,00 hod.SIROTINEC o 19,00 hod.SIROTINEC o 19,00 hod.SIROTINEC o 19,00 hod.SIROTINEC o 19,00 hod.

Fenomenálny mysteriózny triler tvorcov Oscarového filmu Faunov labyrint Tento
rok ste už videli kasové trháky, komédie i paródie, horory aj animáky. Ale videli ste už
skutočne dobrý film? Laura kúpi starý schátralý sirotinec a prerobí ho na zariadenie
pre postihnuté deti. Keď sa do domu aj s rodinou nasťahuje, jej syn Simon si vymyslí
imaginárneho kamaráta, a začne sa s ním hrávať. Spočiatku nevinné hranie začne ča-
som Lauru znepokojovať... keď však malý Simon bez stopy zmizne, Laura je zúfalá a
skúša všetko, čo by jej ho mohlo pomôcť nájsť. Spojí so skupinou parapsychológov,
aby jej túto záhadu, ale aj iné nevysvetliteľné udalosti v dome, pomohli vyriešiť...MP od
12 rokov, mystery/thriller, 105 min. Vstupné: 2,- €
28. 2.28. 2.28. 2.28. 2.28. 2. STAR WARS: THE CLONE WARS o 19,00 hod.STAR WARS: THE CLONE WARS o 19,00 hod.STAR WARS: THE CLONE WARS o 19,00 hod.STAR WARS: THE CLONE WARS o 19,00 hod.STAR WARS: THE CLONE WARS o 19,00 hod.

Hviezdne vojny dostávajú prvým celovečerným animovaným filmom z dielne Lu-
casfilm Animation úplne novú podobu. Galaxia je sužovaná Vojnou klonov – civilnou
vojnou, ktorá proti sebe postavila armádu Separatistov a Republiku so svojimi ochran-
cami, rytiermi Jedi. V snahe získať prevahu sú Jedi Anakin Skywalker a jeho padawan-
ská učnica Ashoka Tano vyslaní na dôležitú misiu s ďalekosiahlymi následkami. Na
misiu, ktorá ich postaví tvárou tvár známemu kriminálnikovi Jabbovi Huttovi.

MP, animovaný, dobrodružný, sci-fi , 98 min., slovenské titulky . Vstupné: 2,- €
*******************************************************************

1. 3  NIKO a cesta ku hviezdam o 16,00 hod.1. 3  NIKO a cesta ku hviezdam o 16,00 hod.1. 3  NIKO a cesta ku hviezdam o 16,00 hod.1. 3  NIKO a cesta ku hviezdam o 16,00 hod.1. 3  NIKO a cesta ku hviezdam o 16,00 hod.

NIKO a cesta ku hviezdam je veselý dobrodružný príbeh pre celú rodinu o malom
sobíkovi Nikovi a jeho kamarátoch. Niko verí, že otec, ktorého nikdy nepoznal, je jed-
ným zo svetoznámej letky Santa Clausa. Jeho najväčším snom je naučiť sa lietať rovna-
ko dobre ako jeho otec. Dospelé soby z Nikovho stáda však nemajú pre sobíkov talent
ani najmenšie pochopenie a deti sa mu smejú. Vlastne vôbec nikto mu neverí, že jeho
otec je medzinárodná hviezda. Jediný, kto ho podporuje a verí mu, je neohrabaná lieta-
júca veverička Július. Napriek prísnym zákazom stáda sa Niko rozhodne nacvičovať si
svoj let na kopci, na ktorom hrozí útok vyhladovaných vlkov. Pri jeho smole ho vlci sa-
mozrejme zavetria a celé stádo si musí hľadať nový úkryt. Niko sa cíti previnilo, a preto
opustí stádo, svoju matku i kamarátku Sagu a spoločne s Júliusom a líškou Wilmou sa
vydá na ďalekú cestu za svojím otcom…

Animovaný, rodinný, dobrodružný film, slovenský dabing, 98 min. Vstupné: 1,60 €
*******************************************************************
PREDPREDAJ VSTUPENIEK  - 1  hodina pred predstavením v DomePREDPREDAJ VSTUPENIEK  - 1  hodina pred predstavením v DomePREDPREDAJ VSTUPENIEK  - 1  hodina pred predstavením v DomePREDPREDAJ VSTUPENIEK  - 1  hodina pred predstavením v DomePREDPREDAJ VSTUPENIEK  - 1  hodina pred predstavením v Dome

kultúry na prízemí ( pokladňa)kultúry na prízemí ( pokladňa)kultúry na prízemí ( pokladňa)kultúry na prízemí ( pokladňa)kultúry na prízemí ( pokladňa)

 Mišo Kožár začal s basketbalom v šies-
tich rokoch. Hrával v Krompachoch, odkiaľ
pochádza. Časom sa však družstvo rozpa-
dlo a tak uvažoval o zmene. „Môj otec bol

basketbalista. Poznal
klub v Spišskej, aj to,
že sa tu venujú mlá-
deži. Opýtal sa ma, či
chcem hrať basket-
bal profesionálne.
Povedal som áno a
tak som sa dostal do
SNV.“ Mišo prišiel
do Spišskej v čase,

keď nastupoval na strednú školu. Chodí na
Gymnázium a do budúcnosti určite uvažu-
je o vysokej škole, aby sa mal po kariére
čomu venovať.

 Ako malý chlapec chcel byť policajtom
alebo požiarnikom, no stal sa z neho pro-
fesionálny basketbalista. „Nie, nie vždy
som bol presvedčený, že chcem hrať bas-
ketbal. Mal som aj také obdobie, keď toho
bolo na mňa veľa. Mal som toho plné zuby
a dal som si polročnú pauzu. Potom ma to
však zase chytilo a odvtedy hrám a trénu-
jem bez prestávky...“

Túto sezónu dostal prvýkrát priestor v
slovenskej extralige. „Som spokojný... Do-
stal som príležitosť a sčasti som ju využil.
Chcem určite čo najlepšie plniť trénerove
pokyny, aby sa mužstvu darilo, aby bola
dobrá atmosféra a skončili sme čo možno
najlepšie.“ Ako juniorský basketbalista za-
znamenal Mišo výrazné úspechy, rovnako
vysoké ambície má aj v oveľa náročnejšej
extralige. „V juniorke som mohol hrať viac
na seba, bol som ten, ktorý má dávať body.
V extralige je menej času na sebarealizáciu,
hra je rýchlejšia, reakcie hráčov tiež. V tíme
je veľa vyspelejších hráčov, silou aj psychic-
ky, treba sa tomu prispôsobiť a učiť sa z
toho.“ Ako mladý hráč dostáva menej
priestoru na palubovke, o to viac si ho cení.
„Počas zápasu sa sústredím na hru, som tu
prvý rok, chcem dať do toho čo najviac. Keď
sedím dlho na lavičke, tak je tam zima, ale
čakám na svoju príležitosť. Vždy, keď po-
čujem svoje meno, niečo vo mne blikne a
teším sa, že sa pôjdem ukázať. Je to úplne
iný pocit hrať pred plnou halou, na junior-
ské zápasy chodilo zopár rodičov a fanúši-
kov.“

Práve svojou hrou a pôsobením v klu-
be si získava fanúšikov a priaznivcov čoraz
viac. „Občas ma na ulici zastavujú ľudia a
pýtajú sa ma, ako sme hrali, čo je nové...“

Aj keď je voľného času popri tréningoch
občas málo, Mišo ho určite využíva aktív-
ne. „Venujem sa aj iným športom – tenis,

Rozhovor s  Michalom Kožárom (18)Rozhovor s  Michalom Kožárom (18)Rozhovor s  Michalom Kožárom (18)Rozhovor s  Michalom Kožárom (18)Rozhovor s  Michalom Kožárom (18)

plávanie... mám rád aktívny oddych, no na
druhej strane si aj rád pospím.“ V novom
tíme sa mu páči, panuje tu dobrá atmosfé-
ra a priateľské vzťahy. „Máme kamarátske
vzťahy, všetci sú to dobrí kamaráti, dá sa s
nimi o všeličom porozprávať.“

O takého ambiciózneho a sympatické-
ho mladého hráča musí byť medzi dievča-
tami veľký záujem. Aká je podľa Miša ide-
álna žena? „Nemám ideálnu predstavu,
musí ma zaujať, mala by byť rozumná, dob-
re vyzerať a hlavne by ma mala mať rada a
musí mať pochopenie pre to, čo robím.“

Má rád: čokoládu, dobré jedlo (od kaž-
dého, okrem školskej jedálne J), snowbo-
ard, televízor, Prison Break...

 Kto je Mišo Kožár?Kto je Mišo Kožár?Kto je Mišo Kožár?Kto je Mišo Kožár?Kto je Mišo Kožár?

 Narodený: 8.9.1990, Krompachy
Výška/váha: 192cm/75kg
Post: krídlo
Pôsobenie/úspechy:
mládežnícke kategórie – Krompachy
2005/2006 – SNV, 3.miesto MSR
2006/2007 – 1. miesto Majstrovstvá Slo-
venska – juniori
2007/2008 – 2. miesto Majstrovstvá Slo-
venska – juniori
 - 2. miesto Majstrovstvá Slovenska v bas-

ketbale stredných škôl
- niekoľko medailí z turnajov

Kamila Pástorová
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Skončil sa rok 2008 a začiatok roku
2009 je poznamenaný svetovou finančnou
a hospodárskou krízou. Slovensko malo
problémy aj s dodávkou plynu, ktoré ale
neovplyvnili vykurovanie bytov. Každého
odberateľa tepla bude iste zaujímať, koľko
zaplatí za vykurovanie za minulý rok a aký
je výhľad pre rok 2009. Zhovárali sme sa
preto s p. Ing. Miroslavom Fonfárom, zást.
riaditeľa TERMOKOMPLEX-u spol. s r.o.,
aby nám bližšie vysvetlil situáciu a položili
sme mu preto niekoľko otázok.

Môže si TERMOKOMPLEX, spol. s
r.o. ako výrobca tepla určovať cenu ľubo-
voľne?

TERMOKOMPLEX, spol. s r.o., ako aj
iní výrobcovia tepla na Slovensku si ne-
môžu vytvárať ľubovoľne fakturačnú cenu
za dodané teplo. Každý výrobca má maxi-
málnu cenu tepla schválenú ÚRSO-m
(Úrad pre reguláciu sieťových odvetví) v
Bratislave. Táto cena sa skladá z dvoch zlo-
žiek, variabilnej a fixnej.

Variabilná zložka ceny tepla predstavu-
je náklady na výrobu tepla a obsahuje cenu
zemného plynu, elektrickej energie a tech-
nologickej vody. Náklady na zemný plyn
pritom predstavujú až 95% variabilných
nákladov.

Fixná zložka ceny tepla je zložená z ná-
kladov na opravy a údržbu, revízií a ates-
tov, odpisov a ostatných regulovaných ná-
kladov. Platná legislatíva presne stanovu-
je, aké oprávnené náklady si môže výrobca
tepla zahrnúť do ceny tepla. Tvorba ceny
tepla a jej dodržiavanie je pravidelne kon-
trolované zo strany ÚRSO.

Výšku zisku určuje ÚRSO Bratislava a
to max. 25,- Sk/GJ, obdobne je regulova-
ná aj výška miezd vstupujúca do ceny tep-
la.

Po týchto všeobecných informáciách
sa zaoberajme cenou tepla za rok 2008…

Množstvo odobraného tepla každého
obytného bloku sa zisťuje meračmi umiest-
nenými na ich vstupe. Tieto meradlá pod-
liehajú pravidelnému overovaniu podľa
platnej legislatívy. Tieto merače udávajú
spotrebu v MWh. Toto namerané množ-
stvo po vynásobení konštantou 3,6 dáva
množstvo tepla v GJ (gigajoule). Cena
zemného plynu pre výrobcov tepla a teda
aj pre Termokomplex, spol. s r.o. je navia-
zaná na 9 – mesačný priemer ceny ropy,
ľahkých a ťažkých vykurovacích olejov na

Koľko budeme platiť za dodávky tepla za rokKoľko budeme platiť za dodávky tepla za rokKoľko budeme platiť za dodávky tepla za rokKoľko budeme platiť za dodávky tepla za rokKoľko budeme platiť za dodávky tepla za rok

2008 a výhľad do roku 20092008 a výhľad do roku 20092008 a výhľad do roku 20092008 a výhľad do roku 20092008 a výhľad do roku 2009

svetových trhoch. Preto je jeho cena každý
mesiac iná a s tým súvisí aj cena tepla. Ma-
ximálna priemerná cena tepla, vypočítaná
váženým priemerom bola stanovená na
úrovni 730,- Sk/GJ s DPH. Vedenie našej
organizácie zvážilo situáciu a rozhodlo sa
použiť priemernú cenu nižšiu, na úrovni
716,- Sk/ GJ s DPH. Podotýkam, že cena
tepla našej organizácie je jedna z najnižších
v rámci regiónu, napr. Spišská Nová Ves
729,-Sk/GJ a Levoča 794,-Sk/GJ.

Aká situácia v cene tepla sa predpo-
kladá na rok 2009?

Chcem upozorniť, že pre rok 2009 do-
šlo k zmene legislatívy, ktorá ukladá vyka-
zovať a fakturovať cenu tepla v kWh, už nie
v GJ. Iná je cena tepla pre domácnosti a iná
pre spotrebiteľov mimo domácnosti.
ÚRSO Bratislava schválil svojím rozhod-
nutím zo dňa 19.12.2008 pre TERMO-
KOMPLEX, spol.s r.o. ceny tepla nasle-
dovne:
- variabilná zložka maximálnej ceny pre

domácnosti 0,0478 € / kWh  (1,44 Sk /
kWh)

- variabilná zložka maximálnej ceny mimo
domácností 0,0577€ / kWh  (1,7382 Sk
/ kWh

- fixnú zložku maximálnej ceny tepla
105,40364 € / kW (3175,39 Sk/kW

Pri fixnej zložke ide o cenu za jednotku
regulačného príkonu, čo je hodnota vypo-
čítaná v zmysle Výnosu ÚRSO z trojročné-
ho priemeru spotreby tepla, prevedeného
na kWh a vydeleného počtom 5300 hodín
(odpovedá 221 dňom vykurovania za rok)

Pre ozrejmenie uvedené ceny odpove-
dajú maximálnej cene na úrovni 680,- Sk/
GJ s DPH pre domácnosti. Pokles ceny tep-
la spôsobil koncoročný vývoj a pokles cien
ropy na svetových trhoch, čo sa začína pre-
javovať aj v predpokladoch ceny zemného
plynu v tomto roku. Tento trend očakáva-
me aj do budúcnosti.

Môže dôjsť k zmene uvedených cien
v priebehu roku 2009?

Zatiaľ je problematické predpovedať
objektívne vývoj cien zemného plynu a teda
aj vývoj ceny tepla. Bude to závisieť aj od
toho, ako sa vyvinie cena plynu po terajšej
kríze v dodávke zemného plynu na Sloven-
sko. Vznikajú tu mimoriadne náklady,
napr, z presmerovania toku plynu a preto
si myslím, že zo strany dodávateľa plynu
budú iniciované rokovania s ÚRSO o ob-

jektivizácii ceny plynu. V prípade, že dôjde
k zmene platného cenového rozhodnutia
pre našu organizáciu, budeme našich od-
berateľov včas informovať.

Čo radíte do budúcnosti vašim odbe-
rateľom?

Ako vyplýva z tlače a vyjadrení našich
politikov, je potrebné zamerať sa na znižo-
vanie energetickej náročnosti vo všeobec-
nosti. Preto radíme našim občanom, aby sa
zamerali hlavne na:
1. výmenu starých netesných okien
2. zavedenie termoregulácie na vykurova-

cie telesá (termostatické ventily)
3. drobné úspory energií v domácnostiach

(o nich sme sa už na stránkach KS zmie-
ňovali)

Prvé dve spomínané opatrenia sú naj-
účinnejšie, o čom najlepšie vedia tí, ktorí
uvedené opatrenia už v svojich bytoch zre-
alizovali. V tomto prípade môže úspora
nákladov za teplo dosiahnuť až 40%.

Zatepľovanie bytových domov, najmä
panelových, prinesie úsporu asi 10%. Je to
však finančne náročné a u tehlových byto-
vých domov sa neoplatí.

O zmenách a ďalších plánoch našej or-
ganizácie do budúcnosti Vás budeme infor-
movať v nasledujúcich číslach Krompaš-
ského spravodajcu.

Zhováral sa Ing. Ľuboš Weigner, CSc.

DFS KROMPAŠANČEKDFS KROMPAŠANČEKDFS KROMPAŠANČEKDFS KROMPAŠANČEKDFS KROMPAŠANČEK

POZÝVAPOZÝVAPOZÝVAPOZÝVAPOZÝVA

medzi svojich členovmedzi svojich členovmedzi svojich členovmedzi svojich členovmedzi svojich členov

všetky deti, ktoré radivšetky deti, ktoré radivšetky deti, ktoré radivšetky deti, ktoré radivšetky deti, ktoré radi

tancujú, spievajútancujú, spievajútancujú, spievajútancujú, spievajútancujú, spievajú

a zabávajú sa!a zabávajú sa!a zabávajú sa!a zabávajú sa!a zabávajú sa!

Tréningy detskéhoTréningy detskéhoTréningy detskéhoTréningy detskéhoTréningy detského

folklórneho súboru súfolklórneho súboru súfolklórneho súboru súfolklórneho súboru súfolklórneho súboru sú

každý PIATOK o 17každý PIATOK o 17každý PIATOK o 17každý PIATOK o 17každý PIATOK o 17
0000000000

 hod. hod. hod. hod. hod.

v divadelnej sále Domuv divadelnej sále Domuv divadelnej sále Domuv divadelnej sále Domuv divadelnej sále Domu

kultúry v Krompachoch.kultúry v Krompachoch.kultúry v Krompachoch.kultúry v Krompachoch.kultúry v Krompachoch.

Tešíme sa na Vás!Tešíme sa na Vás!Tešíme sa na Vás!Tešíme sa na Vás!Tešíme sa na Vás!

Tel.kontakt: 0908 361 413Tel.kontakt: 0908 361 413Tel.kontakt: 0908 361 413Tel.kontakt: 0908 361 413Tel.kontakt: 0908 361 413

(sl. Veronika Ondášová)(sl. Veronika Ondášová)(sl. Veronika Ondášová)(sl. Veronika Ondášová)(sl. Veronika Ondášová)
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V súlade s ustanovením § 18 f bod 1 písm.e
zákona č. 369/2004 Z.z. o obecnom zriadení v
platnom znení a mestským zastupiteľstvom od-
súhlaseného plánu kontrolnej činnosti boli vy-
konané v priebehu roka 2007 najmä tieto čin-
nosti:

ō vykonanie kontrol v súlade s mestským
zastupiteľstvom odsúhlaseným a doplneným
plánom kontrolnej činnosti.

Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2008
bol predložený a schválený uznesením MsZ č.
10/C-14 zo dňa 11.12.2007. Správu o činnosti
hlavného kontrolóra a informáciu o výsledkoch
vykonaných kontrol za uvedené obdobie MsZ
zobralo na vedomie dňa 26.8.2008 uzn.  č. 15/
B-7.

Bola vykonaná:
• kontrola v BHMK s.r.o. Krompachy zamera-

ná na poukázanie úhrad v zmysle zákona č.
182/1993 Z.z. v znení nesk. zmien a predpi-
sov – ukončená správou o výsledku.

• kontrola na MsÚ ekonomické oddelenie zame-
raná na čerpanie finančných prostriedkov z
fondu sociálneho, rezervného, z fondu rozvo-
ja bývania - ukončená správou o výsledku.

• kontrola na MsÚ oddelenie organizačno-
správne a sociálnych vecí zameraná na vede-
nie evidencie a vybavovania sťažností a petí-
cií - ukončená protokolom o výsledku.

• kontrola na MsÚ ekonomické oddelenie zame-
raná na čerpanie dotácií z vlastných príjmov
mesta - ukončená správou o výsledku.

• kontrola v ZŠ na Maurerovej ulici v Krompa-
choch zameraná na uplatňovanie zákona č.
283/2002. Z.z. o cestovných náhradách v zne-
ní n.z. a p. – ukončená záznamom o výsledku.

• kontrola v ZŠ na Zemanskej ulici v Krompa-
choch zameraná na uplatňovanie zákona č.
283/2002. Z.z. o cestovných náhradách v zne-
ní n.z. a p. – ukončená správou o výsledku.

Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2008
bol predložený a schválený uznesením MsZ č.
14/E-6 zo dňa 24.6.2008. Informácie o výsled-
koch vykonaných kontrol za uvedené boli pred-
kladané na zasadnutie MsZ v priebehu II. pol-
roka 2008 a na februárové MsZ. Informácie o
výsledku kontrol MsZ zobralo na vedomie.

Bola vykonaná:
• kontrola v ZŠ na ulici SNP v Krompachoch

zameraná na uplatňovanie zákona č. 283/
2002. Z.z. o cestovných náhradách v znení n.z.
a p. – ukončená správou o výsledku.

• kontrola v MŠ na Hlavnej ulici v Krompachoch
zameraná na vedenie pokladne, čerpanie po-
kladničnej hotovosti a hospodárenie s hoto-
vostnými peňažnými prostriedkami – ukonče-
ná záznamom o výsledku.

• kontrola v MŠ na ulici SNP v Krompachoch
zameraná na vedenie pokladne, čerpanie po-
kladničnej hotovosti a hospodárenie s hoto-
vostnými peňažnými prostriedkami – ukonče-

Správa o činnosti hlavného kontrolóraSpráva o činnosti hlavného kontrolóraSpráva o činnosti hlavného kontrolóraSpráva o činnosti hlavného kontrolóraSpráva o činnosti hlavného kontrolóra

mesta Krompachy za rok 2008mesta Krompachy za rok 2008mesta Krompachy za rok 2008mesta Krompachy za rok 2008mesta Krompachy za rok 2008

ná správou o výsledku.
• kontrola v MŠ na Robotníckej ulici v Krom-

pachoch zameraná na vedenie pokladne, čer-
panie pokladničnej hotovosti a hospodárenie
s hotovostnými peňažnými prostriedkami –
ukončená záznamom o výsledku.

• kontrola v CVČ Prima v Krompachoch zame-
raná na vedenie pokladne, čerpanie poklad-
ničnej hotovosti a hospodárenie s hotovostný-
mi peňažnými prostriedkami – ukončená
záznamom o výsledku.

• kontrola v ZUŠ v Krompachoch zameraná na
vedenie pokladne, čerpanie pokladničnej ho-
tovosti a hospodárenie s hotovostnými peňaž-
nými prostriedkami – ukončená záznamom o
výsledku.

• kontrola na MsÚ ekonomické oddelenie za-
meraná na zmluvné prevody vlastníctva ne-
hnuteľného majetku, ich plnenie – ukončená
správou o výsledku.

• kontrola na MsÚ zameraná na pripravenosť
mesta Krompachy na zavedenie eura – ukon-
čená záznamom o výsledku.

• kontrola na MsÚ zameraná na dodržiavanie
zákona č. 502/2001 z.z. o finančnej kontrole
a vnútornom audite v znení n. z. a p. (vykoná-
vanie predbežnej a priebežnej finančnej kon-
troly) – ukončená správou o výsledku.

• kontrola v spoločnosti  Termokomplex s.r.o. v
Krompachoch zameraná na opravy a údržbu
nebytových priestorov, ktoré má spoločnosť v
nájme – ukončená záznamom o výsledku.

• kontrola plnenia prijatých opatrení na odstrá-
nenie zistených nedostatkov, ktoré boli ziste-
né vykonanou kontrolou  hlavným kontroló-
rom v čase od 1.1.2007 do 31.8.2008 u
všetkých subjektov, kde v uvedenom období
sa kontrola vykonala – ukončená protokolom
o výsledku.

Kontroly boli zamerané na dodržiavanie
hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti, účelnos-
ti hospodárenia s finančnými prostriedkami a
hospodárenia s majetkom mesta v období, za
ktoré sa kontrola vykonala, v náväznosti na do-
držiavanie všeobecne záväzných právnych
predpisov.

Bolo vykonaných 17 kontrol, z toho 14 ná-
sledných finančných kontrol. Šesť následných
finančných kontrol bolo ukončených zázna-
mom o výsledku, opatrenia na odstránenie ne-
dostatkov nebolo potrebné prijímať. Osem ná-
sledných finančných kontrol bolo ukončených
správou. Vedúci kontrolovaných subjektov mali
povinnosť prijať opatrenia na odstránenie zis-
tených nedostatkov a predložiť ich HK, čo spl-
nili. Bolo prijatých 32 opatrení, V jednom prí-
pade boli HK opatrenia predložené po stanove-
nom termíne – spoločnosť BHMK s.r.o. . Sprá-
vu o plnení prijatých opatrení na odstránenie
zistených nedostatkov predložili všetci vedúci
kontrolovaných subjektov hlavnému kontroló-
rovi, v 1 prípade po stanovenom termíne – spo-

ločnosť BHMK s.r.o.. V 2 prípadoch termín na
prijatie opatrení na odstránenie zistených ne-
dostatkov, následne správa o ich plnení a pred-
loženie HK, neprešiel - MsÚ, kontrola zamera-
ná na zmluvné prevody vlastníctva nehnuteľné-
ho majetku, ich plnenie a kontrola zameraná na
dodržiavanie zákona č. 502/2001 z.z. o finanč-
nej kontrole a vnútornom audite v znení n. z. a
predpisov.

Zistené nedostatky z vykonaných kontrol sa
týkali nesúladu so zákonom najmä č. 431/2002
Z.z. o účtovníctve, č. 502/2001 Z.z. o finančnej
kontrole a vnútornom audite, č. 523/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy, č.
283/2002 Z.z. o cestovných náhradách, č. 138/
1991 Zb. o majetku obcí, č. 182/1993 Z.z. o
vlastníctve bytov a nebytových priestorov, všet-
ky v znení nesk. zmien a predpisov.

Tri kontroly: kontrola vybavovania sťažnos-
tí a petícií v podmienkach miestnej samosprá-
vy – ukončená protokolom, prijaté opatrenia v
počte 6 a správa o ich plnení boli predložené HK
v termíne. Zistené nedostatky sa týkali nesúla-
du so zákonom č. 152/1998 Z.z. o sťažnostiach
v znení nesk. zmien a predpisov. Ďalej to bola
kontrola pripravenosti mesta na zavedenie eura
bola ukončená záznamom; kontrola  o plnení
prijatých opatrení z kontrol k 31.8.2008 ukon-
čená protokolom.

Kontrolovanými subjektmi bol Mestský
úrad v Krompachoch, základné školy a školské
zariadenia na území mesta, dve obchodné spo-
ločnosti s majetkovou účasťou mesta.
• odpoveď na sťažnosť adresovaná priamo na

meno HK od zástupcu vlastníkov bytov – odo-
slaná v zákonom stanovenej lehote.

• vypracovanie stanoviska k návrhu rozpočtu
mesta, k návrhu záverečného účtu mesta.

Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k
návrhu záverečného účtu mesta Krompachy za
rok 2007 bolo predložené na zasadnutie MsZ
dňa 29.4.2008 a zobraté na vedomie uzn. č. 13/
C-2 .

Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k
návrhu rozpočtu mesta Krompachy na rok
2009, 2010-2011 predložené na zasadnutie
MsZ dňa 16.12.2008 a zobraté na vedomie uzn.
č. 18/B-6.
• účasť na poradách primátora mesta, pracov-

ných stretnutiach poslancov MsZ, na pracov-
ných stretnutiach regionálnej sekcie ZHK SR
so zameraním na odborné prednášky  k vybra-
ným témam.

• v oblasti vzdelávania
• účasť na odborných školeniach, seminároch
• absolvovanie školenia v oblasti výpočtovej

techniky, manažérskych zručností riadiacich
pracovníkov, jazykových znalostí

Ing. Mária Tomašová
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Je február a pre školákov i učiteľov za-
čína v škole druhý polrok. Zároveň je to aj
vhodný čas na to, aby sme prehodnotili to,
ako vyzeral prvý polrok, ktorý máme za se-
bou. Či splnil naše očakávania, či sme stihli
spraviť všetko, čo sme si naplánovali, ale-
bo musíme v tom či onom ešte pridať. Aj
na našej škole je mnoho vecí, s ktorými sme
boli spokojní, no nájdu sa i také oblasti,
ktoré pre nás ostávajú výzvou.

Na našej škole študuje v súčasnosti
takmer 400 študentov. Sme radi, že sa me-
dzi nimi nájdu i takí, ktorí sa radi zapoja
do rôznych súťaží a aktivít, organizova-
ných či už vyučujúcimi na našej škole, ale-
bo inými inštitúciami. Na tomto mieste by
sme sa s Vami chceli podeliť o naše väčšie
či menšie úspechy, ktoré dosiahli naši štu-
denti.

V septembri nás naša študentka A.
Guspanová (4.F) reprezentovala v celoslo-
venskom finále súťaže EURO mojimi oča-
mi, ktorú zorganizovala mimovládna orga-
nizácia Junior Achievement Slovensko -

mládež pre budúcnosť. Cieľom súťaže bolo
aktívne zapojiť mladých ľudí a študentov
SŠ do procesu informovania o zavedení
eura na Slovensku.

13. novembra prebiehalo v SNV Talen-
tárium _08, kde sa predstavili aj naši štu-
denti. V modernom speve nás reprezento-
vali M. Ščuková (1.B) a P. Onderčinová
(1.M), ktoré na gitare doprevádzal J. On-
dria (3.E). Moderným tancom sa predsta-
vil R. Holub (2.B), ľudovým tancom a spe-
vom dievčatá z 2.M - K. Vysocká, B. Hor-
váthová, L. Ďorková, T. Ludrovská a A.
Slovinská, ktoré hudobne doprevádzal J.
Olejník (4.E). So svojou hudobnou skupi-
nou Zirkon a vlastnou tvorbou sa s veľkým
úspechom predviedol V. Sikora (2.NS).

Pri príležitosti protidrogových aktivít
stredoškolskej mládeže prebiehali na našej
škole 18. novembra 2008 tieto medzitried-
ne súťaže:
- súťaž o najrýchlejšiu SMS - 1.miesto - M.

Čipkárová (1.M); majster školy - M. Ko-
lesárová (3.EF)

- švihadlový maratón - 1.miesto - T. Kriš-
šák (3.EF) a T. Ludrovská (2.M)

- súťaž v elektronických šípkach - 1.miesto
- L. Stajsko (2.M) a L. Rigdová (2.B)

Zároveň sa konala aj súťaž vo varení a
jedení pirohov, ktorej sa zúčastnili okrem
našej školy aj dve stredné školy zo SNV. Na
1. mieste sa umiestnila Spojená škola SpoŠ
a OA SNV a o 2. miesto sa podelili druž-
stvá SOŠ drevárska SNV a družstvo našej
školy s rovnakým počtom bodov. Našu
školu reprezentovali študenti 3.B - T. Bu-
kat, R. Poštek, P. Uličný a A. Seman.

V športe sa naši študenti zapojili do
týchto súťaží:
- okresné majstrovstvá v šachu ZŠ a SŠ -

Š. Dromblikovič (3.E) sa umiestnil na 4.
mieste

- Stolnotenisový turnaj SSOŠ stavebná
SNV - P. Džugan (1.C) a J. Gaduš (2.NS)
získali 1. miesto

- okresné majstrovstvá v cezpoľnom behu
SŠ – SNV

- beh ulicami mesta Krompachy

Ako vyzeral prvý polrok na Ako vyzeral prvý polrok na Ako vyzeral prvý polrok na Ako vyzeral prvý polrok na Ako vyzeral prvý polrok na SSOŠ SEZSSOŠ SEZSSOŠ SEZSSOŠ SEZSSOŠ SEZ
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- Volejbalový turnaj o pohár predsedníčky
OZ pomoc všetkým

- Volejbalový turnaj o pohár riaditeľa školy
na ZSŠ v SNV

Do 5.ročníka súťaže Šprincove Krom-
pachy sa zapojili štyria študenti, z ktorých
traja dosiahli tieto umiestnenia:
- poézia - 2. miesto - K. Vysocká (2.M) a 3.

miesto S. Polaček (2.E)
- vlastná tvorba - 3. miesto - L. Stašiková

(2.M)
V decembri prebiehali školské kolá ne-

meckej a anglickej olympiády. Víťazi škol-
ského kola - za nemecký jazyk B. Horvátho-
vá (2.M) a za anglický jazyk T. Pacovský
(3.E) - postúpili na okresné kolo v SNV.

V rámci 36. ročníka súťaže ZENIT v
elektronike nás na krajskom kole reprezen-
tovali M. Breznay (3.EF) a J. Ondria (3.E).
Okrem zapájania sa do rôznych súťaží sa

uskutočnili aj ďalšie zaujímavé akcie:
- návšteva výstavy Elosys v Trenčíne – pre-

zentácia noviniek v elektrotechnike
- návšteva Technického múzea v Košiciach
- beseda o ľudských právach s PaedDr. Ma-

rekom Storoškom, PhD., majorom poli-
cajného zboru v Prešove

- antidiskriminačný koncert „Mosty“ - na
tému šikanovania, rasizmu a intoleran-
cie; účinkovali P. Bažík, B. Kubala a V.
Ondrín

- divadelné predstavenie v Košiciach -
predstavenie Márnej lásky snaha od W.
Shakespearea

- exkurzia EUROCUP Prešov - medziná-
rodná súťaž v miešaní nápojov

- exkurzie študentov odboru marketing –
Sp. Hrad, Levoča, výstava cestovného
ruchu – tematická exkurzia v Košiciach

V októbri sa naši študenti zapojili do
tvorby kultúrneho programu pri príležitos-
ti mesiaca úcty k starším, ktorým sa pred-
stavili na posedení pre našich starších ob-
čanov, ktoré svojou návštevou poctila aj
primátorka Krompách Ing. I. Rušinová. V
programe účinkovali títo žiaci: z 2.M - L.
Stašiková, K. Vysocká, B. Horváthová, A.
Slovinská, T. Ludrovská, ďalej J. Olejník
(4.E) a M. Ščuková (1.B). Hosťom progra-
mu bol detský folklórny súbor Krompašan-
ček.

V decembri sa naši študenti zapojili do
akcie Študentská kvapka krvi. Tejto peknej
akcie sa zúčastnili dvaja vyučujúci a 47 štu-
dentov. Boli to:
- 1.NS – O. Bohor, L. Kuffová, L. Baňas,

V. Mrosková, M. Bašistová, B. Klacz
- 2.NS – R. Mašková, M. Staňa, J. Gaduš,

P. Cisárik, M. Prevendár, J. Klešč
- 3.A – M. Štec, M. Beňo, T. Schwarcz
- 3.B – R. Poštek, M. Vojčíková
- 3.E – V. Vaščura

- 3.EF – M. Ludrovský, L. Kakalejčíková
- 4.E – P. Čerňa, P. Baluch, J. Novotný, M.

Petruš, R. Pikla, J. Pusztai, M. Kehler, M.
Barborič, M. Zápotocký, V. Vencel, F. Far-
kašovský, T. Pramuk, V. Kabourek, Ľ.

Rabatin, J. Smrek, S. Švač, J. Olejník, R.
Fabini, M. Onderčin

- 4.F – M. Šimoňáková, L. Majerčáková, L.
Magda, K. Švejkovská, A. Guspanová, S.
Dominiková, L. Dralová, K. Jakubíková

Všetkým zúčastneným študentom pat-
rí vďaka za tento šľachetný skutok.

Napokon sa s Vami chceme podeliť o
náš ďalší kultúrny projekt, ktorým bol rov-
nako ako vlani vianočný koncert. Do
programu sa zapojilo 28 študentov. Tí sa
zodpovedne pripravovali, pretože ich neča-
kalo len vystúpenie pre svojich spolužia-
kov. So svojím programom sa totiž pred-
stavili aj dvoma vystúpeniami v Sp. Vla-
choch pre Cirkevnú ZŠ a pre Špeciálnu ZŠ.
Detské publikum bolo naozaj veľmi vďač-
né a naši študenti boli radi, že mohli absol-
vovať toto malé turné. Posledné štvrté vy-
stúpenie sa konalo v sobotu 20.12. v Dome
kultúry v Krompachoch a bolo určené pre
verejnosť. Čím všetkým sme sa predvied-
li?

V úvode programu sme sa rozlúčili s
adventom krátkou scénkou pod názvom
Štyri sviečky. Celým programom nás ne-
sprevádzali moderátori, ale dej bol vsadený
do jednej domácnosti, do jednej obyčajnej
rodiny. A tak jednotlivé čísla vystúpenia
popretkávali dialógy otca, mamy, dospie-
vajúceho syna, malej dcérky - škôlkarky  a
babky. Študenti sa predstavili moderným
a ľudovým spevom, veľmi úspešnou scén-
kou Mrázik, moderným a ľudovým tan-

com, koledovaním a hrou na hudobné ná-
stroje. Špeciálnym hosťom programu bola
hudobná skupina ZIRKON. Naším
programom sme sa snažili ukázať, v čom
spočíva pravá podstata Vianoc. Že dôleži-

té nie sú darčeky, predvianočný stres,
prázdniny, ale to, že sa narodil Ježiš - dar
od Boha, a že aj my máme byť jeden pre
druhého darom.

Za reprezentáciu ďakujeme týmto štu-
dentom:

M. Ščuková (1.B), J. Ziolkovský (1.B),
P. Bikár (1.B), T. Hvizdoš (1.C), J. Ferenc
(1.C), P. Szabó (1.C), M. Čipkárová (1.M),
Z. Kopčanová (1.M), V. Hribová (1.M), P.
Onderčinová (1.M), S. Štecová (1.M), A.
Chodilová (1.M), R. Holub (2.B), J. Mačák
(2.E), A. Košík (2.E), T. Ludrovská (2.M),
B. Horváthová (2.M), L. Stajsko (2.M), K.
Vysocká (2.M), L. Ďorková (2.M), A. Slo-
vinská (2.M), M. Bátor (2.M), M. Bocan
(2.M), J. Ondria (3.E), M. Breznay (3.EF),
J. Olejník (4.E), M. Staňa (2.NS), V. Siko-
ra (2.NS) so skupinou ZIRKON

Čestný hosť: bývalý študent Peter
Mnich. Pri tvorbe programu pomohli aj Š.
Jendruch (2.M) a V. Vojčik (2.M).

Asi takto vyzeral prvý polrok na našej
škole. Samozrejme, vďaka, okrem našich
študentov, patrí aj všetkým vyučujúcim,
ktorí ich na tieto súťaže či vystúpenia pri-
pravovali. Prajeme všetkým študentom i
kolegom úspešný druhý polrok a veľa chu-
ti do vyučovania, učenia, ako aj do ďalších
aktivít a súťaží.

PaedDr. Melánia Magdová

Mgr. Viera Suchá
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Záhradkárska poradňaZáhradkárska poradňaZáhradkárska poradňaZáhradkárska poradňaZáhradkárska poradňa

Pestujeme zelerPestujeme zelerPestujeme zelerPestujeme zelerPestujeme zeler

Ak si chceme dopestovať vlastné sade-
nica zeleru, je čas aby sme v polovici febru-
ára zasiali semeno. Zeler má vegetačnú
dobu od zasiatia do zberu 180 – 250 dní,
podľa kultiváru, musíme sadenice včas
predpestovať, pretože dopestovanie prie-
sad trvá až 3 mesiace. Semeno pred vysia-
tím môžeme namáčať vo vode na 24 – 60
hodín, čím urýchlime klíčenie. Musíme ale
pamätať na to, že semeno dýcha a aby sme
ho neutopili je potrebné pri namáčaní po
každých 12 hodinách zliať vodu a nechať
semeno 1 hodinu na vzduchu.  Po namá-
čaní vysievame do kelimka, alebo plytkej
misky do dobrej kompostovej zeminy. Pri
teplote nad 22°C zeler klíči na svetle, preto
ho nemusíme zapravovať do pôdy, stačí ak
namáčané semeno vylejeme na pripravenú
pokyprenú pôdu a mierne zatlačíme, aby sa
spojilo s pôdou a nevyschýňalo. Misku za-
kryjeme kúskom priesvitnej fólie a dáme na
teplé miesto do 30°C /na drevenú dosku na
radiátor/. Pravidelne rosíme aby semeno
nevyschlo. Akonáhle sa objavia prvé klíč-
ky misku prenesieme na chladnejšie plne
osvetlené miesto, napr. parapetnú dosku a
odkryjeme fóliu. Po vyrastení 2-3 pravých
lístkov prvýkrát prikirujeme /presádzame/
do vúčšej nádoby na vzdialenosť 1,5 – 2 cm.
Po ujatí priesady pohnojíme liadkom
amónnym 1 dkg liadku na liter vody. Hno-
jenie opakujeme každých 7-10 dní. Po zo-
silnení sadeníc pokirujeme druhykrát na
vzdialenosť  5-6 cm zase do kvalitnej hu-
musovej pôdy tak, aby sme sadili rastlinky
len po koreňový krčok. Po ujatí znovu pri-

hnojujeme, ale už striedame liadok s Cere-
ritom, alebo NPK. Zeler je bohatý konzu-
ment vody preto nezabudnime na pravidel-
nú zálievku a dostatok svetla, aby sa prie-
sady nevyťahovali. Chladnejšie miesto za-
brzdí bujný rast.

Pôdne podmienky:
Zeler potrebuje pôdu humóznu, boha-

to zasobenú živinami, nevysýchavú, neu-
trálnu už slabo zásaditú stredne ťažko hli-
nitú. Vyžaduje stálu vlhkosť vzduchu a
pôdy, preto mu vyhovujú aj mierne zatie-
nené polohy. Sucho znižuje úrodu i kvalitu
dužiny. Koreňová sústava rastie do šírky až
70 cm a hĺbky 150 cm.  Aj keď hovoríme o
koreňovej zelenine, zeler vytvára buľvu
podobne ako redkvička a červená repa a
nevytvára buľvu ak je hlboko zasadený! Pri
vysádzaní sadíme na vrch miernej hroble
len do hlbky aby boli zakryté korene. Pri
výsadbe skrátime korene, čím podporíme
tvorbu absorpčných koreĽnov. V našich
podmienkách vysádzame až koncom mája,
pretože ak po výsadbe poklesnú teploty
pod 10°C môže dôjsť k jarovizácii a zeler
vybieha do kvetu. Sadenice pred výsadbou
otužujeme a postupne znižujeme teplotu.
Sadíme v spone 40x40-50 cm, pretože pri
hustejšom spone vyrastú menšie hľuzy. Po
ujatí hnojíme močovkou, hnojivým zákva-
som. Zálievka prekvaseným hydinovým
trusom neriedeným /po závlahe/ 6x počas
sezóny vytvára až 300 g buľvy. Zeler je cit-
livý na nedostatok vápnika, mengánu a
bóru. Pri nedostatku bóru odumierajú sr-
diečkové listy, praskajú a hnednú buľvy. Pri

skladovaní zahnivá od srdiečka. Zeler je
jedným z málo druhov zeleniny, ktorý k
dobrému rastu potrebuje chloridové hno-
jivo /draseľnú soľ, nie síran draselný/ čo pri
nedostatku hnoja môže byť príčinou ne-
úspechu pri pestovaní. Hneď po ujatí mô-
žeme aplikovať zálievku 1% draselnou so-
ľou /10 dkg na 10 litrov vody/, ktorú počas
pestovania ešte raz zopakujeme. V priebe-
hu augusta  rastlinám odrežeme ostrým
nožom bočné korene, čím docielime pek-
ne tvarované buľvy. Odtrhávanie listov po-
čas vegetácie znižuje výnosy. Na listy si vy-
čleňme 1-2 rastlinky. Zavlažujeme dávkou
25-50 litrov na štvorcový meter a počas se-
zóny použijeme 8-12 uvedených dávok.
Najviac vlahy potrebuje v auguste a sep-
tembri. Ak nemáme močovku, hydinový
trus alebo hnojivý zákvas pridávame NPK
alebo Cererit do závlahovej vody. Zberáme
do polovice októbra za suchého počasia,
korene skrátime na 2-4 cm hneď odstráni-
me listy až na malé srdiečko 1-2 listov.
Skladujeme pri teplote 2°C v piesku alebo
ľahkej zemine.

Vitamíny – liečivé účinky: Obsahuje
éterické oleje, vitamín, B1, B2, PP, 7mg%
C, list 75-100 mg% vitamínu C. Z minerá-
lov vápnik, sodík, draslík, horčík a fosfor.
Podporuje trávenie, činnosť ľadvín, vhodný
pri cukrovke.

Kuchynské použitie: Zeler nečerná pri
varení, ak ho na chvíľu pred varením po-
noríme do octovej vody. Dá sa dusiť, zape-
kať, plniť alebo vyprážať. Vľnať varením v
polievke stráca svoju hodnotu.

V roku 2008 sa členovia Klubu dôchod-
cov (KD) snažil naplniť program, ktorý si
naplánovali, za čo v prvom rade patrí po-
ďakovanie Mestu Krompachy, najmä pri-
mátorke Ing. Ivete Rušinovej, ale aj zástúp-
covi preimátorky a prednostovi MsÚ. Ne-
smieme zabúdať ani na našich sponzorov,
ktorí nám prispievajú na kultúrne a spolo-
čenské aktivity pre našich členov. Takto sa
snažíme plniť humánnu úlohu medzi dô-
chodcami, aj invalidnými občanmi, ktorým
aspoň trochu spestrujeme a spríjemňuje-
me jednotvárnosť každodenného života.

Výbor Klubu dôchodcov 7. januára po-
zval svojich členov na posedenie pri novo-
ročnej kapustnici za prítomnosti predsta-
viteľov mesta, ktorým sa predsedníčka KD

p. Ružena Kiselová poďakovala v mene čle-
nov i občanov mesta, za ich všestrannú
podporu pre náš klub, ale aj za viditeľné
zveľaďovanie nášho mesta.

Novoročné stretnutie nám spestrili čle-
novia Robotníckeho spevokolu, ktorých
diriguje pán František Gabužda. Touto ces-
tou im chceme tiež poďakovať.

23. januára 2008, pri príležitosti 64.
výročia oslobodenia nášho mesta, sa členo-
via KS zúčastnili pietneho aktu kladenia
vedcov na námestí.

Najbližšie stretnutie našich členov
bude 12. februára na zdravotnej prednáške
– spojenej s posedením pri čaji a pampúš-
kach, na ktoré pozývame našich členov.

Dňa 20. februára o 15,00 hod. pozýva-

me na Námestie našich členov Klubu dô-
chodcov, kde si pripomenieme výročie
Krompašskej vzbury.

O ďalších aktivitách a kultúrnych pod-
ujatiach Vás budeme včas informovať.

Touto cestou oznamujeme seniorom
Krompách, ktorí majú záujem zúčastňovať
sa našich podujatí, môžu sa prihlásiť a roz-
šíriť naše rady v Klube dôchodcov na ul.
SNP č. 21, ktorý je otvorený v pondelok,
stredu, piatok a v nedeľu od 14,30 – 19,30
hod.

Ružena Kiselová

predsedníčka KD

Klub dôchodcov informujeKlub dôchodcov informujeKlub dôchodcov informujeKlub dôchodcov informujeKlub dôchodcov informuje
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Najväčší výber športového tovaruNajväčší výber športového tovaruNajväčší výber športového tovaruNajväčší výber športového tovaruNajväčší výber športového tovaru
Viac ako 2000  druhovViac ako 2000  druhovViac ako 2000  druhovViac ako 2000  druhovViac ako 2000  druhov
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Ponúkame:Ponúkame:Ponúkame:Ponúkame:Ponúkame:
  rotopedy, elipticaly, cyklotrenažéry, posilovacie stroje, fitnes,  rotopedy, elipticaly, cyklotrenažéry, posilovacie stroje, fitnes,  rotopedy, elipticaly, cyklotrenažéry, posilovacie stroje, fitnes,  rotopedy, elipticaly, cyklotrenažéry, posilovacie stroje, fitnes,  rotopedy, elipticaly, cyklotrenažéry, posilovacie stroje, fitnes,

termooblečenie, športové potreby a doplnky, lopty, batohy, novétermooblečenie, športové potreby a doplnky, lopty, batohy, novétermooblečenie, športové potreby a doplnky, lopty, batohy, novétermooblečenie, športové potreby a doplnky, lopty, batohy, novétermooblečenie, športové potreby a doplnky, lopty, batohy, nové
modely bicyklov Merida 2009, CTM, cyklodoplnkymodely bicyklov Merida 2009, CTM, cyklodoplnkymodely bicyklov Merida 2009, CTM, cyklodoplnkymodely bicyklov Merida 2009, CTM, cyklodoplnkymodely bicyklov Merida 2009, CTM, cyklodoplnky

a mnoho iného tovaru…a mnoho iného tovaru…a mnoho iného tovaru…a mnoho iného tovaru…a mnoho iného tovaru…

MESTO KROMPACHY
VÁS POZÝVA NA KONCERT

hudobných skupín

ZIRKON
(ROCK, Krompachy)

RUNNER
(Spišská Nová Ves)

dňa 20.2.2009 (piatok)
o 19,00 hod.

v DK Krompachy

Vstupné: 2,- € (Predpredaj:
MsÚ Krompachy, č.dv. 19)

AUTOŠKOLAAUTOŠKOLAAUTOŠKOLAAUTOŠKOLAAUTOŠKOLA

IMRICHIMRICHIMRICHIMRICHIMRICH

Hlavná 190/149, GelnicaHlavná 190/149, GelnicaHlavná 190/149, GelnicaHlavná 190/149, GelnicaHlavná 190/149, Gelnica

ponúka svoje službyponúka svoje službyponúka svoje službyponúka svoje službyponúka svoje služby

od 9. 2. 2009od 9. 2. 2009od 9. 2. 2009od 9. 2. 2009od 9. 2. 2009

v meste Krompachyv meste Krompachyv meste Krompachyv meste Krompachyv meste Krompachy

• Kurzy vodičov prebiehajú na Gymná-
ziu v Krompachoch .

• Literatúru,CD a testy požičiavame.
• Možnosť splátok.
• Jazdy v mestách: SNV, GL, KE,PO
• Autocvičisko zdarma.

Bližšie informácie:Bližšie informácie:Bližšie informácie:Bližšie informácie:Bližšie informácie:

0905 533 963, 053/48210905 533 963, 053/48210905 533 963, 053/48210905 533 963, 053/48210905 533 963, 053/4821

270 alebo270 alebo270 alebo270 alebo270 alebo

www.imrich.skwww.imrich.skwww.imrich.skwww.imrich.skwww.imrich.sk

Centrum voľného časuCentrum voľného časuCentrum voľného časuCentrum voľného časuCentrum voľného času

PRIMA KROMPACHYPRIMA KROMPACHYPRIMA KROMPACHYPRIMA KROMPACHYPRIMA KROMPACHY

Podujatia FEBRUÁR 2009Podujatia FEBRUÁR 2009Podujatia FEBRUÁR 2009Podujatia FEBRUÁR 2009Podujatia FEBRUÁR 2009

Karneval pre MŠKarneval pre MŠKarneval pre MŠKarneval pre MŠKarneval pre MŠ

Valentínske prekvapenieValentínske prekvapenieValentínske prekvapenieValentínske prekvapenieValentínske prekvapenie

Koleso šťastiaKoleso šťastiaKoleso šťastiaKoleso šťastiaKoleso šťastia

Vybíjana pre ZŠVybíjana pre ZŠVybíjana pre ZŠVybíjana pre ZŠVybíjana pre ZŠ

Súťaž na playstationSúťaž na playstationSúťaž na playstationSúťaž na playstationSúťaž na playstation

Jarné prázdniny :
Týždenný prímestský tábor:Týždenný prímestský tábor:Týždenný prímestský tábor:Týždenný prímestský tábor:Týždenný prímestský tábor:

od 23.2.do 27.2.2009
od 7.00 hod.  – 15.30 hod.
– zimné športy – sánkovanie , turistická

vychádzka Plejsy, šmýkanie na klzá-
koch, korčuľovanie

– návšteva plavárne (vstup zdarma)
– počítače
– tvorivé činnosti – maľovanie na sklo,

kreatívne práce z papiera
– spoločenské a netradičné súťaže
Poplatok: 60,- Sk (obed) nie je podmien-
kou

V prípade záujmu sa kontaktujte na t.č.
4472956, 0915938896 alebo osobne
v CVČ PRIMA
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Kupón č. 2Kupón č. 2Kupón č. 2Kupón č. 2Kupón č. 2

S P R I E V O D C A K V I L S
E T H O S P O L B E T S O O T
M N R A B R K Á L I S S N P A
E A L A O Í S D P R D Í A N V
N T K B P M R E O E R L A P B
O A Ú N O E O P Š P I T K Y A
U S A L I S C A T C O P Č T A
K E A P S R M A A P A N I E K
I P K D Á T K P R O V A L P N
N S R M L Č O S E A K A O A E
T A U I Á O É B M L N K P R I
E S E V E R K A O I Ú U M A Ž
I Á E C I V E P L S T L R P E
V P L A C K A S O O N S U T N
S Ú P R A V A N P M O L A L S

*  Predám 3- izbový byt (prerobené jadro) na
Hlavnej ul. v Krompachoch. Cena dohodou

Tel.kontakt: 0905 901 305
* Kúpim 1 – izbový byt v Krompachoch

Tel. kontakt: 0907 669 723

      Inzercia Inzercia Inzercia Inzercia Inzercia

Pranostiky na februárPranostiky na februárPranostiky na februárPranostiky na februárPranostiky na február

• Zúrivé vetry na konci februára úrodný rok
predpovedajú.

• Ak sa mačka vo februári vyhrieva na slnci, tak v
marci sa bude vyhrievať pri peci.

• Keď je február na sneh bohatý, býva marec suchý.
• Aké fašiangy, taká Veľká noc.
• V noci fašiangovej keď vidno hviezd mnoho, ponesú

sliepky moc vajec roku toho.
• Krátke fašiangy, dlhá zima.
• Februárová voda - pre polia škoda.
• Ak je február mierny, rok bude biedny.
• Februárové slnko je falošné.
• Mnoho snehu, mnoho sena.

Anglické príslovie: Ani najdrahšia vec na svete nemusí mať
takú… (dokončenie v tajničke)

PALICA, PANIE, PARAPETY, PARMA, PASTA,
PEDÁL, PERIE, PLACKA, POCTA, POLIČKA,
POLKA, POLOMER, POŠTA, POTUPA, PRÍBOR,
PRIEVAN, PRÍMES, PRÍNOS, PROVA, SADLO,
SALTO, STAN, SEMENO, SEPSA, SÉRIA,
SEVERKA, SILÁK, SKRINKA, SLALOM, SLINA,
SLIVKA, SLUKA, SMOLA, SNEŽIENKA, SOBOTA,
SPEVÁČKA, SPRIEVODCA, STAVBA, STEBLO,
STRAPEC, STRUNA, SÚBOR, SUMÁR, SÚPRAVA,
SVIETNIK

Autorka: Ružena Andrašovská

Zo správnych odpovedí z minulého čísla bol vyžrebovaný:
RODERIK HIEKE, Hlavná 12, Krompachy. Výhru si môže
prevziať  v pokladni MsÚ.

Uzávierka mesačníka Krompašský spravodajca bude vždy Uzávierka mesačníka Krompašský spravodajca bude vždy Uzávierka mesačníka Krompašský spravodajca bude vždy Uzávierka mesačníka Krompašský spravodajca bude vždy Uzávierka mesačníka Krompašský spravodajca bude vždy 20.- teho v mesiaci. Príspevky20.- teho v mesiaci. Príspevky20.- teho v mesiaci. Príspevky20.- teho v mesiaci. Príspevky20.- teho v mesiaci. Príspevky

doručené po tomto termíne nebudú uverejnené.doručené po tomto termíne nebudú uverejnené.doručené po tomto termíne nebudú uverejnené.doručené po tomto termíne nebudú uverejnené.doručené po tomto termíne nebudú uverejnené.

Príspevky prosíme zasielať v elektronickej podobe na e-mail: kocanova@krompachy.skPríspevky prosíme zasielať v elektronickej podobe na e-mail: kocanova@krompachy.skPríspevky prosíme zasielať v elektronickej podobe na e-mail: kocanova@krompachy.skPríspevky prosíme zasielať v elektronickej podobe na e-mail: kocanova@krompachy.skPríspevky prosíme zasielať v elektronickej podobe na e-mail: kocanova@krompachy.sk


