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KROMPACHY

 Znie to možno trošku nelogicky a zvláštne, ale dovolenka a stres 

majú k sebe veľmi blízko. Najprv sa budúci dovolenkujúci trápia 

hľadaním termínu, ktorý by bol vhodný pre všetkých zúčastnených, 

potom nastane zapálená rozprava o príhodnom naplnení voľného 

času a na záver výber vhodnej destinácie. Ďalšie vrásky tvári dodá 

samotná realizácia - balenie, únavné cestovanie, vymýšľanie akti-

vít, aby každý užitočne využil voľný čas do poslednej minúty... Pár 

úžasných dní bez práce ubehne ako voda a kolobeh sa zopakuje v 

opačnom poradí - vyčerpávajúca cesta domov, vybaľovanie použitej 

bielizne, pranie, žehlenie a hlavne... predstava, že ráno treba ísť opäť 

do práce, kde vás čaká plný stôl nakopených úloh. Oplatí sa vôbec 

dovolenkovať? 

Zmena dobije baterky

 Odborníci sa zhodujú v názore, že každá zmena stereotypu, či už 

sa týka práce, každodenného života v domácnosti alebo prostredia, 

v ktorom sa človek žije, znamená pre organizmus určitú záťaž. Ak sa 

budúci dovolenkár rozhodne pred odchodom zanechať na pracovis-

ku čistý stôl, ešte viac sa vyčerpá. Potom je celkom reálne, že prud-

kou zemnou činnosti - dovolenkovým ničnerobením - môže svojmu 

ukonanému organizmu spôsobiť až šok. Napriek tomu psychológovia 

tvrdia: dovolenka je nevyhnutná - pre telo i pre dušu a zmenu priam 

odporúčajú. Cez voľné dni by človek mal vymeniť prácu za aktívny 

relax, vyvetrať v hlave myšlienky, a tiež zmeniť každodennú atmosfé-

ru. Podstatou dovolenky by mali byť len pozitívne zmeny. Ten, kto 

pracuje fyzicky, by mal viac leňošiť, ten kto počas práce dlho sedí, 

by sa mal snažiť telo viac rozhýbať. No a domased by mal na pár dní 

vycestovať mimo svojho miesta bydliska a stále lietajúci manažér 

zas vychutnávať pohodlie vlastnej sedačky. Vybočenie zo stereotypu 

a nevšedné zážitky dodajú vyčerpanému a unavenému organizmu 

novú energiu. 

Aká je ideálna dovolenka?

 Každý človek je iný, a preto aj predstava o skvelej dovolenke môže 

mať tisíc podôb. To, čo sa pozdáva aktívnemu vševedkovi, nemusí 

LETOLETO A PRÁZDNINY SÚ  A PRÁZDNINY SÚ 
V PLNOM PRÚDEV PLNOM PRÚDE

LETOLETO A PRÁZDNINY SÚ  A PRÁZDNINY SÚ 
V PLNOM PRÚDEV PLNOM PRÚDE

vyhovovať romantickej zberateľke morským mušlí. Adrenalíno-

vý športovec má iné predstavy o využití voľných chvíľ ako vášnivá 

návštevníčka letných výpredajov v obchodných centrách svetových 

metropol. Koľko ľudí, toľko chuti... A to platí aj pri dovolenke. 

Nech už ju strávite akokoľvek, v každom prípade Vám želám, aby ste 

sa po dovolenke a prázdninách vrátili na svoje pracoviská a do škôl 

plní energie, pozitívnych myšlienok, dobre naladení, s úsmevom  na 

tvári, aby ste okolo seba rozdávali len dobrú náladu a pohodu. Veď 

život, aj ten pracovný, či študentský naozaj stojí za to! 

   Príjemný zvyšok leta.

 Adriána Kočanová
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UZNESENIE č. 11 mim.
z mimoriadneho zasadania Mestského 

zastupiteľstva v Krompachoch,

konaného dňa 30. júla 2009 vo veľkej zasa-

dačke Mestského úradu v Krompachoch

MESTSKÉ  ZASTUPITEĽSTVO  V KROM-

PACHOCH

A/ VOLÍ   

 1. návrhovú komisiu v zložení:

    predseda - Igor JENDRUCH

    členovia - Mgr. Marko SKURKA

        Stanislav BARBUŠ

 2. hlasovaciu komisiu v zložení:

    predseda - MUDr. Marián HOJSTRIČ

    členovia - Kristián KRAK

        Ing. Imrich HOLEČKO

Doplnok č. 1
k Všeobecne záväznému nariadeniu 

Mesta Krompachy č. 3/2007

o zásadách prenajímania mestských bytov 

v meste Krompachy

 Mestské zastupiteľstvo Mesta Krompachy 

(ďalej len „MsZ“) podľa ustanovenia § 6 

a § 11 ods. 4 písm. g) zákona Slovenskej ná-

rodnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zria-

dení v znení neskorších predpisov, v súlade 

so zákonom NR SR č.607/2003 Z. z. o Štát-

nom fonde rozvoja bývania s použitím vý-

nosu Ministerstva výstavby a regionálneho 

rozvoja SR zo 7. decembra 2006 č. V-1/2006 

o poskytovaní dotácií na rozvoj bývania 

v znení neskorších predpisov, vydáva ten-

to Doplnok č. 1 k Všeobecne záväznému 

nariadeniu Mesta Krompachy č. 3/2007 

o zásadách prenajímania mestských bytov 

v meste Krompachy (ďalej len „Doplnok“).

Čl. 1

 Tento Doplnok upravuje podmienky 

prideľovania bytov určených na nájom pre 

obyvateľov mesta Krompachy postavených 

s podporou štátu – príspevkami Ministerstva 

výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej 

republiky a úvermi Štátneho fondu rozvoja 

bývania Slovenskej republiky (ďalej len pod-

pora štátu).

Čl. 2

 Všeobecne záväzné nariadenie Mesta 

Krompachy č. 3/2007 o zásadách prenajíma-

nia mestských bytov v meste Krompachy sa 

mení a dopĺňa takto:

1) Slová „správca bytového fondu“ vo všet-

kých tvaroch sa v celom texte VZN nahrá-

dzajú slovom „správca“ v príslušnom tvare.

2) V § 2 ods. 2) sa za pôvodný text:

 „Mesto zverilo byty patriace do bytového 

fondu zmluvou do správy Bytovému hos-

podárstvu mesta Krompachy, spol. s r.o. 

(ďalej len „správca bytového fondu“)“ do-

pĺňa text: „okrem bytových domov posta-

vených s podporou štátu, u ktorých Mesto 

Krompachy zabezpečuje správu prostred-

níctvom Mestského úradu v Krompachoch 

(ďalej len „správca“)“.

3) V § 4 ods. 3) sa znenie písmena h) nahrá-

dza znením: „potvrdenie správcu alebo 

vlastníka bytu ktorého je žiadateľ užívate-

ľom, že za užívanie tohto bytu žiadateľovi 

neviazne dlh na úhradách“.

4) V § 5 v odseku 1) sa:

a) znenie písmena a) nahrádza znením: „ak 

na byte, ktorého je žiadateľ užívateľom, ne-

viazne dlh na úhradách za užívanie tohto 

bytu“

b) v písmene b) vypúšťa text: „a v čase jej po-

dania je zamestnaný“

c) v písmene d) text „minimálne 1,2 násobku 

životného minima“ nahrádza textom: „mi-

nimálne 1,0 násobku životného minima 

po odrátaní nájomného“.

5) V § 7 sa dopĺňa ods. 7) v znení:

 „Pri prvotnom pridelení bytov postave-

ných s podporou štátu na Námestí slobody, 

sa v prípade väčšieho počtu žiadateľov 

zaradených do evidencie žiadateľov ako je 

počet prideľovaných bytov, určí nájomca 

bytu žrebom. Bližšie podmienky uvedené-

ho žrebovania sa určia vnútorným predpi-

som“.

6) V § 7 ods. 1) sa za pôvodný text:

 „Nájomcu bytu z okruhu evidovaných žia-

dateľov určuje primátor mesta na základe 

odporúčania príslušnej komisie MsZ“ 

dopĺňa text: „s výnimkou ods. 7) tohto 

paragrafu“.

7) V § 7 ods. 6) písm. d) sa text: „č. 2 k vý-

nosu č. V-1/2004“ nahrádza textom: „č. 1 

k výnosu č. V-1/2006 v znení neskorších 

predpisov“.

8) V § 7 ods. 6) písm. h) sa v texte: „nájom-

ca uhradí finančnú zábezpeku vo výške 

troch mesačných splátok nájomného pre 

zabezpečenie splácania nájomného a ná-

kladov za prípadné poškodenie bytu. Slovo 

„troch“ nahrádza slovami: „maximálne 

dvanástich“ .

9) V § 7 sa dopĺňa ods. 8) v znení:

 „Nájomcov bytov podľa §7 odseku 6) pís-

meno b) určuje primátor mesta“.

Čl. 3

1) Tento Doplnok č. 1 k Všeobecne záväzné-

mu nariadeniu Mesta Krompachy č. 3/2007 

o zásadách prenajímania mestských bytov 

v meste Krompachy bol schválený uznese-

ním Mestského zastupiteľstva v Krompa-

choch č. 10 mim/B-1, dňa 16.07.2009.

2) Tento Doplnok nadobúda účinnosť 15. 

dňom od vyvesenia na úradnej tabuli.

V Krompachoch 16.07.2009

Ing. Iveta Rušinová, primátorka mesta

Vyvesené na úradnej tabuli dňa: 17. 07. 2009

Nadobúda účinnosť dňom: 01. 08. 2009
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BLAHOŽELÁME 

JUBILANTOM
91. ročná

TEKLA MOSINOVÁ

85. ročná

MÁRIA BÖHLKEOVÁ

70. roční

JÁN IĽAŠ

MÁRIA KAPITANČÍKOVÁ

ZUZANA VRABELOVÁ

FERDINANT SELECKÝ

HELENA HVIZDOŠOVÁ

Narodenia 

v mesiaci júl 2009

VIERA DUNKOVÁ

PETER KANTOR

IVA SVOBODOVÁ

Úmrtia  v mesiaci júl 2009

FRANTIŠKA BERECOVÁ

  1924 -2009

MARIÁN KUPEC

  1958 -2009

OĽGA MATUŠČÁKOVÁ

  1938 - 2009

VALÉRIA MIKLOŠOVÁ 

  1940 – 2009

MICHAL PARIMUCHA 

  1935 – 2009

VLADIMÍR PIRHÁČ 

  1944 – 2009

MICHAL VALLUŠ

  1944 – 2009

B/ BERIE  NA  VEDOMIE 

 1. vzdanie sa funkcie konateľa spoločnosti 

  BHMK s.r.o. Ing. Evy DERDÁKOVEJ 

  na základe písomnej žiadosti.

 2. menovanie riaditeľa spoločnosti BHMK, 

  s.r.o. Ing. Miroslava POLNIŠERA 

  s účinnosťou od 1. augusta 2009.

C/ SCHVAĽUJE  

 1. v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. 

  o obecnom zriadení v znení neskorších 

  predpisov, § 11, písm. l) za konateľa 

  spoločnosti BHMK s.r.o. Krompachy 

  Ing. Miroslava POLNIŠERA, s účinnos-

  ťou od 1. augusta 2009.

Krompachy 30. júla 2009 

Zapísala: Anna ČECHOVÁ

Ing. Iveta RUŠINOVÁ,v.r., primátorka mesta
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PRANOSTIKY NA AUGUST

• Dážď, ktorý v auguste doobeda prší, skorej ako obed minie, sa usuší. • Čo august nedopečie, to september nedovarí.

• Aký je v august je posledný deň, taká má byť vraj i celá jeseň. • V auguste veľké rosy zvestujú pekné časy.

• Ak v auguste nieto rosy, môžeme búrku očakávať. • Silné mrazy v auguste oznamujú dobrú chvíľu.

• Keď august páli, bude páliť aj víno. • Ak prší na Romana, zhnijú zemiaky.

• Strnisko v auguste kto si preoráva, ten sa o rok budúci nadarmo neustáva.

Vážení Krompašania.

 Leto je časom prázdnin, dovoleniek a oddychu. Život sa na úradoch 

a vo fabrikách spomaľuje, avšak stavbári a poľnohospodári počas leta 

vo svojej činnosti nepoľavujú aj napriek únavným horúčavám.

 Tak je to aj u nás v meste. Ukončujú sa práce na „15 bytovom dome 

na Námestí slobody“, začali sa práce naA dostavbe a prestavbe „Zim-

ného štadiónu“ a v tomto mesiaci sa začnú práce na „Multifunkčnom 

ihrisku“ na Maurerovej ulici. 

 Minulý mesiac som písala, že pravdepodobne nebudeme realizovať 

výstavbu nájomných „Bytových domov so 42 bytovými jednotkami 

na Maurerovej ulici“, keďže mesto nezískalo úver zo ŠFRB na výstav-

bu predmetnej stavby. Dnes môžem povedať, že som sa mýlila, keďže 

Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja nám bola priznaná 

dotácia a Štátnym fondom rozvoja bývania úver s 1% úrokom  s do-

bou splatnosti 30 rokov.  S prácami na tomto bytovom dome začneme 

až po zvážení finančných možností mesta. 

 Určite chceme zrealizovať ešte prístrešok na kontajnery na Hlavnej 

ul., ukončiť chodníky na cintoríne a ukončiť úpravy ciest a chodní-

kov. V júli a auguste sme predložili projekty na získanie dotácií z 

Euro fondov tak, ako som Vás informovala v minulom čísle. 

Počas letných prázdnin neoddychovali ani naši poslanci. Okrem 

riadneho zasadnutia mestského zastupiteľstva, poslanci rokovali na 

dvoch mimoriadnych zasadnutiach. Na prvom zasadnutí mimoriad-

neho zastupiteľstva boli poslancami odsúhlasené princípy na posky-

tovanie nájomných bytov. Byty  v novom bytovom dome budú určené 

záujemcom, ktorí budú spĺňať podmienky Všeobecného záväzného 

nariadenia mesta, na základe verejného losovania. Na ďalšom zastu-

piteľstve bol poslancami schválený nový konateľ spoločnosti BHMK, 

s.r.o. Ing. Miroslav Polnišer , ktorý uspel na výberovom konaní. 

Nový konateľ sa ujal svojej funkcie 4.8.2009.  

 Ešte niekoľko viet k prebiehajúcej kontrole na BHMK, s.r.o. . 

Spoločnosť Remako, s.r.o. Košice vykonala kontrolu  dodržiavania 

legislatívy a správnosti rozúčtovania nákladov za jednotlivé média. 

Z predbežných podkladov, ktoré boli predložené vyplýva, že platná 

legislatíva nebola porušená, avšak došlo zo strany BHMK k zlému 

nastaveniu zálohových predpisov za média od septembra roku 2007 

do novembra roku 2008. 

 V prílohe prikladám grafické znázornenie priebeh zálohových 

platieb, ktoré spracoval súčasný konateľ spol. Ing. Miroslav Polnišer. 

Kontrola však nie je ešte ukončená. O výsledkoch kontroly Vás bu-

dem  informovať v nasledujúcom čísle. 

 Vážení Krompašania, prajem Vám aby ste príjemne strávili zvyšok 

leta a načerpali dostatok síl, keďže nás čaká náročný záver roka.

          Iveta Rušinová

       primátorka mesta

Prihovára sa k Vám primátorka mesta Krompachy
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10. 11.2009

 1. Správa o plnení uznesení MsZ

   zástupca primátora sekretariát

 2. Operačný plán zimnej údržby mestských komunikácií

   prednosta MsÚ  Pripraví: MsÚ

 3. Príprava inventarizácie majetku mesta Krompachy

   prednosta MsÚ  Pripraví: MsÚ

   4. Návrh plánu zasadaní MsZ na I. polrok 2010

   zástupca primátora sekretariát

 5. Návrh VZN o miestnych daniach na území mesta Krompachy

   prednosta MsÚ  Pripraví: MsÚ

 6. Návrh VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady 

  a drobné stavebné odpady na území mesta Krompachy

   prednosta MsÚ  Pripraví: MsÚ  

 7. Majetkové návrhy

   prednosta MsÚ  Pripraví: MsÚ 

 8. Rôzne

 9. Diskusia

  10. Návrh na uznesenie

15.12.2009

 1. Správa o plnení uznesení MsZ

   Predkladá: zástupca primátora  Pripraví: sekretariát

 2. Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu mesta 

  na r. 2010,2011,2012 

   Predkladá: hlavná kontrolórka   

 3. Návrh rozpočtu mesta Krompachy na rok 2009, 2010, 2011

   Predkladá: primátor mesta  Pripraví: MsÚ

 4. Návrh pridelenia finančných prostriedkov na rok 2010 školám

  a školským zariadeniam

   Predkladá: prednosta MsÚ  Pripraví: MsÚ

 5. Návrh plánu činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2010

   Predkladá: hlavná kontrolórka 

 6. Majetkové návrhy

   Predkladá: prednosta MsÚ  Pripraví: MsÚ 

 7. Rôzne

 8. Diskusia

 9. Návrh na uznesenie

NARIADENIE

primátorky Mesta Krompachy č. 10/2009

„Zmena pracovného času v období 

od 13. 7. 2009 do 31. 8. 2009“

1) V súlade s § 90 ods. 4 zákona č. 311/2001 Z. z. – Zákonníka 

 práce v znení neskorších predpisov, nariaďujem po dohode

 so zástupcami zamestnancov, začiatok a koniec pracovného 

 času v období od 13. 7. 2009 do 31. 8. 2009 nasledovne:

 a)  pracovníkov Mestského úradu v Krompachoch :

  Pondelok, utorok, štvrtok:  od 7.00 hod. do 15.00 hod.

  Streda: od 7.00 hod. do 16.00 hod.

  Piatok: od 7.00 hod. do 14.00 hod.

 b)  pracovníkov Mestskej knižnice v Krompachoch:

  Pondelok, streda: od 7.30 hod. do 15.30 hod.

  Utorok, štvrtok, piatok: od 9.30 hod. do 17.30 hod.

2)  V období od 13. 7. 2009 do 31. 8. 2009 nariaďujem 

 úradné hodiny nasledovne:

 a)  pracovníkov Mestského úradu v Krompachoch :

  Pondelok:  7.00 – 12.00 hod.     13.00 – 15.00 hod.

  Utorok:  7.00 – 12.00 hod.     13.00 – 15.00 hod.

  Streda:  7.00 – 12.00 hod.     13.00 – 16.00 hod.

  Štvrtok:  nestránkové hodiny   13.00 – 15.00 hod.

  Piatok: 7.00 – 12.00 hod. 13.00 – 14.00 hod.

 

 b) pracovníkov Mestskej knižnice v Krompachoch:

  Pondelok, streda: 7.30 – 12.00 hod. 13.00 – 15.30 hod.

  Utorok, štvrtok, piatok:  9.30 – 12.00 hod.  13.00 – 17.30 hod.

 (30-minútová obedňajšia prestávka platí pre zamestnancov 

 v rozpätí od 12.00 – 13.00 hod.)

V Krompachoch, 8. 7. 2009

Ing. Iveta Rušinová, primátorka mesta Krompachy

Zmena pracovného času v období od 13.7.2009 do 31.8.2009

PLÁN ZASADNUTÍ MsZ NA 2. POLROK 2009
25.8.2009

 1. Správa o plnení uznesení MsZ 

   Predkladá: zástupca primátora  Pripraví: sekretariát

 2. Správa o plnení  rozpočtu mesta Krompachy k 30.6.2009

         Predkladá: primátorka mesta  Pripraví: MsÚ

 3. Informácia o vývoji nezamestnanosti v meste Krompachy

   Predkladá: ved.prac. ÚPSVaR Krompachy

   4. Súhrnná práva o plnení rozpočtu škôl a školských zariadení

  k 30. 6. 2009

   Predkladá: prednosta MsÚ        Pripraví: MsÚ 

 5. Správa o činnosti hlavného kontrolóra za I. polrok 2009  

    Predkladá: hlavná kontrolórka              

 6. Návrh na udelenie Ceny mesta a Ceny primátora mesta 

  pri príležitosti Dni mesta v roku 2009    

   Predkladá: zástupca primátora  Pripraví: sekretariát

 7. Majetkové návrhy 

   Predkladá: prednosta MsÚ  Pripraví: MsÚ

 8. Rôzne

 9. Diskusia

  10. Návrh na uznesenie

06. 10. 2009

 1. Správa o plnení uznesení MsZ

   Predkladá: zástupca primátora  Pripraví: sekretariát

 2. Informácia o stave kriminality v meste  Krompachy

   Predkladá: riaditeľ OO PZ  Pripraví: OO PZ SR

 3. Správa o  činnosti MsP 

   Predkladá: náčelník MsP  Pripraví: MsP

  4. Informácia o obsadenosti škôl a predškolských zariadení 

  na území mesta v šk. roku 2009/2010    

   Predkladá: prednosta MsÚ  Pripraví: MsÚ

 5. Správa  o starostlivosti o starých a sociálne odkázaných občanov

  v meste Krompachy 

   Predkladá: prednosta MsÚ  Pripraví: MsÚ

   6. Majetkové návrhy  

   Predkladá: prednosta MsÚ  Pripraví: MsÚ

 7. Diskusia

 8. Návrh na uznesenie
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SPOLOČNÝ ŠKOLSKÝ ÚRAD INFORMUJE

pokračovanie na strane 7

PEDAGOGICKO-ORGANIZAČNÉ POKYNY

pre školy, školské zariadenia Spoločného školského 

úradu v Krompachoch na školský rok 2009 – 2010

Krompachy  ako spoločný školský úrad

1. Postupujú podľa :

• Smernica č. 8/2005-R z 20. júna 2005, ktorou sa určuje postup 

krajského školského úradu pri potvrdzovaní obce ako školského 

úradu a posudzovaní odborného zabezpečenia činností obce 

a samosprávneho kraja ako školských úradov, v znení novelizo-

vanej  Smernice č. 4/2008-R z 18. februára 2008, ktorou sa mení 

a dopĺňa smernica č. 8/2005-R z 20. júna 2005 a v znení noveli-

zovanej Smernice č. 3/2009-R z 22. januára 2009, ktorou sa mení 

a dopĺňa smernica č. 8/2005-R z 20. júna 2005

• Smernica č. 7/2004-E z 9. septembra 2004 ktorou sa určuje vzorová 

náplň činnosti obcí ako školských úradov a samosprávnych krajov 

zabezpečujúcich prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva 

na orgány územnej samosprávy. V súvislosti s citovanou legislatí-

vou upozorňujeme na tieto povinnosti :

• Mesto Krompachy je spoločným školským úradom, ktorý vykoná-

va v rámci preneseného výkonu štátnej správy v školstve nasledov-

né činnosti :

 a) štátnu správu v druhom stupni vo veciach, v ktorých v prvom 

 stupni rozhodol riaditeľ základnej školy (v školskom úrade 

 samosprávneho kraja riaditeľ strednej školy),

 b) kontrolu dodržiavania všeobecne záväzných právnych pred-

 pisov v oblasti výchovy a vzdelávania a v oblasti školského 

 stravovania,

 c) vydávanie organizačných pokynov pre riaditeľov škôl a ŠZ,

 d) poskytovanie odbornej a poradenskej činnosti školám a ŠZ,

• činnosti obce ako školského úradu odborne zabezpečuje zamestna-

nec, ktorý spĺňa požiadavku odbornej a pedagogickej spôsobilosti 

pre učiteľa základnej školy a minimálne päť rokov pedagogickej 

praxe a schopnosť poskytovania odbornej a poradenskej činnosti  

školám a školským zariadeniam.

Spoločný školský úrad v Krompachoch (ďalej SŠÚ) vydáva na školský 

rok 2009-2010 pre školy a školské zariadenia (ďalej ŠZ) pokyny, ktoré 

majú pedagogicko-organizačný charakter.

Pokyny poskytujú informácie a odporúčania ako pracovnú pomôc-

ku pri organizácii pedagogickej a organizačnej činnosti v školách 

a ŠZ. Pokyny poskytujú hypertextové odkazy na školskú legislatívu 

platnú k 31.7

Hlavné úlohy:

1. Pozornosť venovať naďalej uplatňovaniu Zákona č. 245/2008 Z. z.

o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (ďalej ho uvádzame pod názvom školský zá-

kon).

2. Prvoradú pozornosť venovať tvorbe školských vzdelávacích 

programov v zmysle § 7 a § 8 Zákona o výchove a vzdelávaní (škol-

ský zákon). 

3. Zabezpečiť ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov 

v rámci celoživotného vzdelávania za účelom skvalitňovania 

pedagogického procesu.

4. Pozornosť venovať osobnosti riaditeľa školy, jeho tvorivosti,  

koncepčnosti, osobnej zodpovednosti a schopnosti viesť zverený 

kolektív, s dôrazom na primerané medziľudské vzťahy.  

5. Pozornosť sústrediť na kvalitu riadenia pedagogického procesu, 

na dôkladnú analýzu výchovno-vzdelávacieho procesu, účelné 

plánovanie, následnú kontrolu, zber informácií a objektívne 

hodnotenie.

6. Riadiacu prácu upriamiť na činnosť metodických orgánov 

na školách a ich poslanie v oblasti metodiky a riadenia vyučovacie-

ho procesu. Podporovať prácu metodicky najkvalitnejších učiteľov 

v prospech vlastnej školy.

7. Zvýšenú pozornosť venovať deťom a žiakom s nadaním v intelek-

tovej oblasti, v oblasti umenia a športu, deťom a žiakom so špe-

ciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a deťom a žiakom 

zo sociálne znevýhodneného prostredia.

8. Využiť všetky možnosti zaškolenia detí v materských školách 

a zabezpečiť plnenie povinnej školskej dochádzky žiakov základ-

ných škôl. Zvýšenú pozornosť venovať zaškoleniu detí zo sociálne 

znevýhodneného prostredia a deťom s odkladom povinnej škol-

skej dochádzky.

Všeobecné pokyny a odporúčania pre všetky školy a školské 

zariadenia

1. Základnou legislatívnou normou pre všetky školy a školské 

zariadenia je Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní 

(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2. Metodické usmernenie č. 9/2008-RI z 18. augusta 2008 k vyko-

naniu zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský 

zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov vo veci úpravy 

názvov škôl a školských zariadení upravuje postup zriaďovate-

ľov škôl a ŠZ zaradených do siete škôl a ŠZ Slovenskej republiky 

a postup KŠÚ pri zmene a úprave názvov škôl a ŠZ.

3. Metodické usmernenie č. 9/2008-RI z 18. augusta 2008 k vyko-

naniu zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský 

zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov vo veci úpravy 

názvov škôl a školských zariadení upravuje postup zriaďovate-

ľov škôl a ŠZ zaradených do siete škôl a ŠZ Slovenskej republiky 

a postup KŠÚ pri zmene a úprave názvov škôl a ŠZ.

4. Pri tvorbe školských vzdelávacích programov využiť Vzorové 

školské vzdelávacie programy a metodiku tvorby pre jednotlivé 

typy škôl a ŠZ.

5. Prvoradú pozornosť venovať tvorbe školských vzdelávacích 

programov v zmysle § 7 a § 8 Zákona o výchove a vzdelávaní 

(školský zákon). 

6. Zabezpečiť ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov 

v rámci celoživotného vzdelávania za účelom skvalitňovania pe-

dagogického procesu.

7. Pozornosť venovať osobnosti riaditeľa školy, jeho tvorivosti,  

koncepčnosti, osobnej zodpovednosti a schopnosti viesť zverený 

kolektív, s dôrazom na primerané medziľudské vzťahy.  

8. Pozornosť sústrediť na kvalitu riadenia pedagogického procesu, 

na dôkladnú analýzu výchovno-vzdelávacieho procesu, účelné 

plánovanie, následnú kontrolu, zber informácií a objektívne 

hodnotenie.

9. Riadiacu prácu upriamiť na činnosť metodických orgánov 

na školách a ich poslanie v oblasti metodiky a riadenia vyučo-

vacieho procesu. Podporovať prácu metodicky najkvalitnejších 

učiteľov v prospech vlastnej školy.

10. Zvýšenú pozornosť venovať deťom a žiakom s nadaním 

v intelektovej oblasti, v oblasti umenia a športu, deťom a žiakom 

so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a deťom a žia-

kom zo sociálne znevýhodneného prostredia.

11. Využiť všetky možnosti zaškolenia detí v materských školách 

a zabezpečiť plnenie povinnej školskej dochádzky žiakov základ-

ných škôl. Zvýšenú pozornosť venovať zaškoleniu detí zo soci-

álne znevýhodneného prostredia a deťom s odkladom povinnej 

školskej dochádzky.
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PRIPOMÍNAME SI 65. výročie SNPPRIPOMÍNAME SI 65. výročie SNP
29. augusta 2009 uplynie 65 rokov od vypuknutia Slovenského národného povstania.

Mesto Krompachy si túto udalosť každoročne pripomína pietnym stretnutím, 
preto Vás pozývame dňa

28. augusta 2009 (piatok)  o 15,00 hod.
k pamätníku oslobodenia na Námestí slobody, 

kde sa uskutoční pietny akt kladenia vencov a kytíc. 
Ing. Iveta Rušinová, primátorka mesta

CHATA VÁPENEC
NA ČARDE OTVORENÁ

 Pozývame Vás do novootvorenej 

chaty VÁPENEC na ČARDE už od 

1.9.2009. Príďte si posedieť do príjem-

ného prostredia v lone prírody. Otvo-

rené bude denne od 11 – 20,00 hod. 

Chata VÁPENEC Vám ponúkne rôzne 

slovenské jedlá, alko a nealko nápoje, 

cukrovinky, nanuky a pod. kapacita je 

70 miest. (možnosť zorganizovať rôzne 

oslavy, svadby, gulášpárty, záhradné 

páarty a pod.).

INFO: 0918148038

Dve črepiny
 Keď som v mestskom rozhlase počul ozná-

menie Adriany Kočanovej o originálnych, 

náročných kultúrnych podujatiach v lokalite 

Zadnej doliny – hotel „Plejsy“, vybral som sa 

obhliadnuť si ako v lete okolie lyžiarskeho 

strediska vyzerá. Mimochodom celý program 

, ako som dodatočne zistil bol výborný a 

dobre propagoval naše mesto. Nuž a aby som 

vyhovel túžbe mojej sučky, zobral som ju na 

svoju informatívnu vychádzku.  

 Ako obvykle chceli sme prejsť zhora v Zad-

nej hube, pod záhradkami jarček a dostať sa 

na Cintorínsku ulicu. Tento prechod máme 

totiž zaradený do okruhu našich obľúbených 

prechádzok. V horúcom lete sa pes môže 

napiť studenej vody a šantivo prebrodiť po-

tôčik. Táto lokalita, ukrytá pred zrakmi tu-

ristov si napodiv  zachovala svoj prapôvodný 

charakter vďaka hustej jelšine a vrbine okolo 

jarčeka, ktorý tečie v tých miestach hlboko 

pod úrovňou cesty. Spomínaný priesmyk 

mi okrem iného pripomína aj moje detstvo, 

keď sme v starom jarčeku počas prázdnin 

v päťdesiatych  rokoch preháňali zajacov 

a chytali pstruhov priamo rukami...Moja 

radosť, z peknej prechádzky a spokojnosti, 

že krompašské leto sa bude konať v milom 

prostredí sa z ničoho nič zmenila na šok. Po 

prebrodení jarčeka a po strmom stúpaní k 

asfaltke na Cintorínskej ulici sa nám do trasy 

postavila halda porozbíjaných tehál, navlas 

podobných tým haldám, ktoré isté skupiny 

so zľavou pripravujú zo zbúranísk. Nuž a ne-

známy staviteľ po pretriedení staro - nového 

materiálu zbavil sa nepoužiteľného odpadu 

tak, že ho v nočných hodinách vyviezol tam, 

kde sa končí zastavaná Cintorínska ulica a 

jelšina ukrýva rozľahlú dolinku, tiahnucu sa 

až k hotelu „Plejsy“. A tam svoj odpad surovo 

vykydol. Aby som sa „podelil“ so spoluob-

čanmi o svoj šok, rozhodol som sa zájsť pre 

fotoaparát. Na druhý deň som svoj turistický 

okruh zrýchlene zopakoval v opačnom sme-

re,  už s aparátom v ruke. Na môj údiv však 

hromada tehál skapala, ako by jej ani nikdy 

nebolo. Zázrak sa stal tak, že šikovný staviteľ 

si neváľal šunky a  pomocou radlice svojho 

stavebného mechanizmu haldu splaníroval, 

odsunul viac do doliny a prihrnul ju hlinou. 

A toto som už sfotiť nemohol. Moje nadše-

nie z vydareného mestského kultúrneho 

podujatia pred hotelom „Plejsy“ bolo skale-

né. Nepísal som minule pravdu, keď som v 

májovom čísle KS popisoval koniec sveta pri 

cintorínskom plote. Tam  síce koniec sveta 

je, ale  len pre domkárov - pešiakov, chudá-

kov s fúrikmi a nájomcov blízkych hrobov. 

Ozajstný koniec sveta, lokalita na ktorú sa 

perspektívne vojdú tony a tony (!) odpadu je 

medzi posledným, domom na Cintorínskej 

ulici a hotelom „Plejsy“. Lenže to si vyžaduje 

Vašu „úroveň“. Musíte mať vo výbave vozidlo 

a mechanizmus s radlicou. A po stavebných 

prácach na svojom hrade naberiete na radlicu 

odpad a po zotmení ho odveziete a vykydnete 

do doliny jarčeka čarokrásnych Plejsov. Tým 

odbijete slaboduché námietky špekulujúcich 

občanov, že ako staviteľ by ste mali využívať 

veľkokapacitný kontajner a firmu oprávnenú 

na odvoz stavebného materiálu. No a ono by 

to vraj malo byť v civilizovanom štáte súčas-

ťou akéhosi stavebného povolenia... 

Moja druhá smutná úvaha sa týka cintorína. 

S uspokojením  a polemikami sme v minulom 

roku privítali, že napriek historicky nena-

praviteľným zásahom do podoby mestských 

cintorínov bude ich hlavné trasy spájať solíd-

ny nadúrovňový chodník. A tento chodník 

umožní návštevníkom dostať sa k hrobom v 

každom ročnom období. Takmer. Ak sa však 

v tomto (ale nielen tomto) lete chcete dostať k 

rodinnému hrobu (prišli ste počas dovolen-

ky) môžete mať problém. Ten menší problém 

je v tom, že po krovinorezovom vykášaní 

vyzerajú hroby mnohokrát ako po menšom 

bombardovaní a ten väčší problém je, že váš 

hrob je v tej druhej časti. A tam vám meter a 

pol vysoká burina zahatá cestu úplne. A ak 

sa aj s tým akosi vyrovnáte, burinu zváľate a 

udupete či vytrhnete aj s koreňmi, ostane vo 

vás  nepríjemná podovolenková spomienka 

na správcu miesta posledného odpočinku 

vašich drahých zosnulých.           Marko Skurka
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Prehľad zapísaných prvákov do školského roku 2009/2010

Názov ZŠ

Počet 

zapísaných 

prvákov
dievčat odkladov

Počet 

plánovaných 

tried

neza-

písaných 

detí

nezaškol. 

detí 

v MŠ

Nulté 

ročníky

ZŠ Maurerova ul.

2009/10
40 13 4 2 0 6 0

ZŠ SNP ul.

2009/10
39 17 0 3 6 26 3

ZŠ Zemanská ul.

2009/10
27 14 2 2 1 14 0

ZŠ Slovinky

2009/10
9 3 1 1 1 0 0

ZŠ Kaľava

neplno-

organizovaná

3 1 0 1 0 3 0

SPOLU 118 48 7 9 8 49 3

ZŠ  nezapísané rodina v zahraničí
odsťahovaný/neodhlásený z TP/

nezastihnuteľný

Slovinky 0 1 0

SNP 0 4 2

Zem. 0 0 1

 Ucelený prehľad najdôležitejších právnych 

noriem v školstve nájdete na webovej stránke 

MŠ SR www.minedu.sk v menu Ministerstvo 

školstva – Legislatíva v členení na zákony, 

nariadenia vlády SR, vyhlášky a rezortné 

predpisy.

 Všetky podrobné informácie týkajúce sa 

POP SŠÚ Krompachy sú zverejnené na webo-

vej stránke mesta www.krompachy.sk - Spo-

ločný školský úrad.

 P.S. Vítame v našich radoch ZŠ Slovinky 

a pani riaditeľke Mgr. Karolíne Stehlíkovej, 

všetkým pedagogickým pracovníkom, nepe-

dagogickým zamestnancom i žiakom praje-

me veľa úspechov, radosti a pohody, aby naša 

vzájomná spolupráca bola krásna, tvorivá 

a zmysluplná.

 SŠÚ v Krompachoch želá všetkým peda-

gogickým i nepedagogickým zamestnancom 

škôl a ŠZ a úspešný školský rok 2009-2010.

PhDr. Alica Palčová

samostatný odborný zamestnanec 

Spoločný školský úrad Krompachy

SPOLOČNÝ ŠKOLSKÝ ÚRAD INFORMUJE
pokračovanie zo strany 5

NOVÉ TITULY V PONUKE

KNÍHKUPECTVA
 Walt Disney - Bambi
 Hravé jelenie mláďa Bambi prežíva so svojimi priateľmi zajačikom 

Dupákom a skunkom Kvetom bezstarostné dni. Malý princ sa stret-

ne aj s veľkým nebezpečím - s poľovníkmi, ktorí lovia a zabíjajú v lese 

jeho kamarátov i so zničujúcim lesným požiarom...

To mlieko má horúčku
Veronika Šikulová

 Rad drobných príbehov zo života detí, videných z ich detského 

pohľadu. Drobné príbehy Dorotky, Jurka, Vecanka a ich kamarátov 

čitateľa potešia, pobavia láskavým a bystrým slovom.

Pyžamová párty
Jacqueline Wilsonová

 Pyžamová párty je o skutočnom priateľstve a správnom rozhodnu-

tí. V novej škole nie je ľahké nájsť si kamarátky. Jedna z nich však robí 

všetko pre to, aby Danu zosmiešnila. Podarí sa jej to? 

Punková princezná
Dominika Ponechalová

 Karolína je úplne obyčajné takmer šestnásťročné dievča. Má 

staršiu sestru žijúcu v zahraničí a kamarátky povahovo úplne odlišné 

od nej. Napriek svojej nesmelosti má však túžby ako všetky ostatné 

dievčatá. Zmení sa niečo v jej živote, alebo bude všetko pokračovať v 

zabehaných koľajach?

 

Hry na prázdniny – hry vonku
Pestrá zmes originálnych hier pre deti od 8 rokov.

Ponúkame ti zábavné hry s loptou, rôzne druhy naháňačiek a sto-

párske hry, dobrodružné hry, tipy na hry vo vode, veselé hry v tme,

... a veľké hľadanie pokladu

Čarovanie s vlasmi – Nájdi si svoj štýl
 Chceš si zapliesť šik vrkoč? Naučiť sa, ako si vyfúkať moderný hlad-

ký účes? Poznáš fígle, ako vytvoriť z každého typu vlasov elegantný, 

slávnostný účes? Chceš vedieť, ktoré prípravky pri tom použiť? 

 

Buď hrdina vždy a všade
 Ocitol si sa v nepredvídateľnej situácii a všetci okolo teba prepadli 

panike? Nastal čas ukázať, čo sa v tebe skrýva! V tejto knihe nájdeš 

množstvo jednoduchých návodov, ktoré ti pomôžu dostať sa aj z toho 

najväčšieho maléru a byť pre ostatných hrdinom.

Bratov svetový zadok
Jeremy Strong

 Ďalší z príbehov bláznivej rodiny. Tentoraz v hlavnej úlohe s ma-

lým bratom Hríbikom. Nicholasov oco dostal skvelý nápad - mini-

farma uprostred mesta a navyše v susedstve pána Tugga? Čoskoro sa 

ukáže, že to nebol najlepší nápad... 

Dotyk anjela
Thomas Brezina

 Amynym najtajnejším želaním je získať podpis od svojho idola 

speváka Matta M. Podarí sa jej dostať až do jeho bezprostrednej blíz-

kosti, no toto stretnutie má katastrofálne následky. Môže za to Amy?

 

Hrdlorezi Kelti
Terry Deary

 V ďalšej knihe z edície Hrôzostrašná história sa mladý čitateľ do-

zvie množstvo podrobností zo života Keltov. 

 

Kým zídete do temnoty
Marcus Sedgwick

Každé ráno pamätaj, že žijeme chvíľu len. Každý večer pamätaj, 

že nemusí svitnúť deň. V jeden pochmúrny zimný deň sú Chlapec 
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UZNESENIE č. 22
z riadneho zasadania 

Mestského zastupiteľstva v Krompachoch, 

konaného dňa 23. júna 2009 

vo veľkej zasadačke 

Mestského úradu v Krompachoch

pokračovanie z minulého čísle

3.  s použitím nájomného za prenájom ne-

hnuteľností nachádzajúcich sa v areáli 

Nemocnice Krompachy spol. s r.o. v sú-

lade so Zmluvou o nájme nehnuteľností 

zo dňa 27.06.2008 článku IV. - Nájomné 

odst. 8) (nájomné pouka-zované na účet 

prenajímateľa, je určené na financova-

nie rekonštrukčných prác a iných prác 

na predmete nájmu, na ktoré sa podľa 

platných právnych predpisov vyžaduje 

ohlásenie stavebnému úradu alebo vyda-

nie stavebného povolenia. Tieto práce sa 

v prípade ich potreby zaväzuje zabezpečiť 

prenajímateľ na vlastné náklady najviac 

však vo výške sumy nachádzajúcej sa na 

jeho bankovom účte uvedenom vo vyššie 

uvedenej zmluve a to na základe osobitnej 

písomnej dohody zmluvných strán, ktorá 

bude obsahovať špecifikáciu týchto prác.) 

na financovanie rekonštrukčných prác 

a súvisiacich projektových prác na pred-

metných nehnuteľnostiach umiestnených 

na parcele č. 493/3, 493/11, vedených na 

LV č.1 ako stavby – budovy nemocnice, 

budovy zdrav.a sociál.zariadenia so s.č. 

311, s.č. 318. Vykonanie uvedených prác 

na predmete nájmu bude súčasťou inves-

tičného plánu na rok 2009.

4. so zmenou zmluvy o nájme na nebytový 

priestor –nehnuteľností Domu kultú-

ry s.č. 968 na parcele KN č. 25 a domu 

s.č. 87 na parcele KN č. 246, nebytový 

priestor o výmere 45 m2 na prízemí 

s bočným vchodom na Námestí slobody

č. 2, v k.ú. Krompachy, zapísaných v LV 

č. 1 v prospech mesta Krompachy, z ná-

jomcu – Janka Neupaverová, bytom SNP 

96, Krompachy, IČO 4084800, na nájom-

cu – Matej Olšavský, bytom Maurerova 

935/11, Krompachy, IČO 44033796, na 

dobu neurčitú.

 Dohodnuté nájomné je stanovené v zmysle 

VZN č. 2/2008, vo výške 23,235 €/m2/rok 

1.045,608 €/rok t.j. 87,134 €/mes (700,- Sk/

m2/rok, konverzný kurz 30,1260,- SKK/€) 

a bude splatné v deň podpísania nájomnej 

zmluvy. Ročná úhrada za služby spojené 

s nájmom – dodávka tepla a teplej vody, 

vodné a stočné, zrážková voda je stano-

vená vo výške 329,097 €/rok t.j. 74,105 €/

mes. (spotrebu elektrickej energie, po-

istné, odvoz TKO a pod., bude nájomca 

hradiť priamo jednotlivým dodávateľom 

médií, s ktorými uzatvorí dohody resp. 

zmluvy).
pokračovanie na ďalšej strane

5. s použitím finančných prostriedkov re-

zervného fondu v roku 2009 vo výške 300 

938,07 €/9 066 060,21 Sk takto:

 - 30 093, 81 €/906 606.- Sk ako zákonný 

 prídel (10%)

 - 66 387,84 €/2 000 000.- Sk rozdelené 

 v rozpočte 2009 na kapitálové výdavky

 - 152 929,93 €/4 607 167.- Sk na bežné 

 a kapitálové výdavky

 - 51 526,49 €/1 552 287.- Sk na bežné 

 výdavky

   

F/ RUŠÍ       

 1. uznesenie MsZ č. 23/ D-7 zo dňa   

29.3.2005  

 Z dôvodu zmien označenie čísla parciel 

a čísla listu vlastníctva:

 kúpu časti pozemku, parcela č. 3129/1 diel 

36, roľa vo výmere 217 m2 podľa geomet-

rického plánu 243-3604-215-86 vyhotove-

ného Geodéziou Prešov a zapísanej v ka-

tastri nehnuteľnosti v liste vlastníctva 729

(PKV č. 272), ktorého vlastníkmi sú v po-

dieloch p. Helena Lukáčová rod. Troppo-

vá, nar. 4.12.1927, bytom Košice, Watso-

nova 55 v podiele 1/2; Ing. Rudolf Lukáč, 

nar. 15.12.1948, bytom Rozhanovce, 

ul. Slobody č. 10 v podiele 1/4 a PhDr. 

Katarína Talánová CSc., rod. Lukáčová, 

nar. 23. 3. 1952, bytom Košice, Južná trie-

da 24 v podiele 1/4 z dôvodu majetkovo 

– právneho vysporiadania časti klziska. 

Cena pozemku je stanovená dohodou 

vo výške 20,- Sk/m2.

2. uznesenie MsZ č. 7/C-20 zo dňa 

21. 08. 2007

 poplatok vo výške 5 000,– Sk za výkon so-

bášneho aktu vykonaného mimo sobášnej 

siene mesta Krompachy.

  

G/ ODOVOLÁVA   

1.  členov Zboru pre občianske záležitosti pri 

Mestskom zastupiteľstve v Krompachoch: 

 Mgr. Janu BUCOVÚ, bytom Hlavná, 

Krompachy,

 Jakuba ZAHRADNÍKA, bytom Poštová 

5, Krompachy

 Martu KOČANOVÚ, bytom Lorencova 

10, Krompachy 

2. Mgr. Dušana SLOVINSKÉHO, bytom 

Lorencova 10, z komisie Mestského za-

stupiteľstva v Krompachoch životného 

prostredia. 

H/ UKLADÁ

 a) prednostovi MsÚ

1. po nadobudnutí účinnosti zabezpečiť 

zverejnenie Doplnku č. 2 k VZN MsZ 

v Krompachoch č. 3/2004 o čistote mesta 

v najbližšom čísle Krompašského spravo-

dajcu a do 30. po nadobudnutí účinnosti 

informovať Krajskú prokuratúru v Koši-

ciach o prijatí doplnku.

   Termín: 15. augusta 2009

   Zodpov.: Mgr. Muľ

2. zabezpečiť vypracovanie nájomnej zmlu-

vy v zmysle uznesenia MsZ č. 22/E-1 

zo dňa 23. júna 2009 (uzavretie nájomnej 

zmluvy s Telefónicou, v zmluve zohľadniť 

zodpovednosť za poškodenie majetku).

   Termín : 31. augusta 2009

   Zodpov.: Mgr. Muľ

3. zabezpečiť vypracovanie kúpnej zmluvy 

na predaj bytu v zmysle uznesenia MsZ 

č. 22/C-8 zo dňa 23. júna 2009 (uzavre-

tie kúpnej zmluvy na predaj bytu – Daša 

Hojstričová).

   Termín: 31. augusta 2009

   Zodpov.: Mgr. Muľ

4. zabezpečiť vypracovanie nájomnej zmlu-

vy v zmysle uznesenia MsZ č. 22/E-2 

zo dňa 23. júna 2009 (uzavretie nájomnej 

zmluvy ss ŠZŠ Krompachy).

   Termín : 30. júna 2009

   Zodpov.: Mgr. Muľ

5. zabezpečiť vypracovanie kúpnej zmluvy 

na predaj pozemku v zmysle uznesenia 

MsZ č. 22/C-9 zo dňa 23. júna 2009 (uzav-

retie kúpnej zmluvy na predaj pozemku  

– Anna Cichá).

   Termín : 31. júla 2009

   Zodpov.: Mgr. Muľ

6.  zabezpečiť vypracovanie  kúpnej zmluvy 

na kúpu pozemku v zmysle uznesenia 

MsZ č. 22/C-10 zo dňa 23. júna 2009 

(uzavretie kúpnej zmluvy na kúpu po-

zemku – rodina Lukáčová).

   Termín : 31.augusta 2009

   Zodpov.: Mgr. Muľ

7.  zabezpečiť vykonanie zmeny rozpočtu 

pre rok 2009 v zmysle uznesenia MsZ 

č. 22/E-3 zo dňa 23. júna 2009.

   Termín : 23. júna 

   Zodpov.: Mgr. Muľ

8.  zabezpečiť vypracovanie zmluvy o budú-

cej kúpnej zmluve na kúpu nehnuteľností 

v zmysle uznesenia MsZ č. 22/C-11 zo dňa 

23. júna 2009 (kúpa pozemkov Sloven-

ského vodohospodárskeho podniku, š.p., 

Žilina).

   Termín: 31. júla 2009

   Zodpov.: Mgr. Muľ

9. zabezpečiť vypracovanie kúpnej zmluvy 

na predaj zametacieho stroja pre spo-

ločnosť Zlieváreň SEZ a.s. Krompachy 

v zmysle uznesenia MsZ č. 22/C-12 zo dňa 

23. júna 2009.

   Termín: 31.augusta 2009

   Zodpov.: Mgr. Muľ

10. zabezpečiť vypracovanie  zmluvy o náj-

me na nebytový priestor –nehnuteľností 

Domu kultúry s.č. 968, Krompachy, 

v zmysle uznesenia MsZ č. 22/E-4 zo dňa 

23. júna 2009.

   Termín : 30. júna 

   Zodpov.: Mgr. Muľ
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11. zabezpečiť rozpočtovými opatreniami 

zmenu v rozpočte 2009 v zmysle uznese-

nia Mestského zastupiteľstva.

   Termín:  31. októbra 2009

   Zodpov.:  Mgr. Emil Muľ

      b) zástupcovi primátorky mesta v polroč-

ných intervaloch predkladať Mestskému 

zastupiteľstvu v Krompachoch správu o 

stave a priebehu prác na sociálnom pod-

niku.

   Termín: 31.august 2009

   Zodpov.: Ing. Imrich Holečko

Krompachy 23. júna 2009

Zapísala: Anna Čechová

 Ing. Iveta RUŠINOVÁ, primátorka mesta

ZÁHRADKÁR V AUGUSTE
 Leto pokročilo a konzervárenská sezóna je v plnom prúde. Občas sa ale stáva, že časť 

našej práce vyjde nazmar. Uskladnené zaváraniny začínajú „pracovať“. Povedzme si niečo 

o možných príčinách nášho neúspechu. Jednou z hlavných príčin kvasenia zaváranín je 

neprichytené viečko pri sterilizácii. Pri chladení vnikne do pohára voda, alebo vzduch a 

tým aj všadeprítomné batérie. Ak sa tomu chceme vyhnúť, sú potrebné nasledujúce zásahy. 

Pri viackrát používaných viečkach prevedieme niekoľkonásobné zatlačenie viečka Omnia 

novou neopotrebovanou hlavicou. Pri staršej hlavici môžeme na viečko pod hlavicu pred 

zatlačením preložiť utierku. Tesnosť zistíme tak, že preklopíme pohár. Ak je viečko dobre 

prisaté , neuniká žiaden nálev. Viečko sa pri sterilizácii neprichytí aj z iných príčin, napr., 

keď je chybná, alebo poškodená gumička, prasknutý pohár, nízka teplota vnútri pohára pri 

sterilizácii, nerovná styčná plocha pohára a viečka. Kvasenie začína spravidla do jedného me-

siaca po výrobe kompótu, plesnivenie neskoršie. Príčinami môže byť nízka teplota a krátka 

doba sterilizácie, nesprávne ukazujúci teplomer, vysoký obsah kvasiniek a plesní pri nedo-

statočných hygienických podmienkach (nedostatočné umývanie a pod.). Kvasnice a zaples-

nivelé kompóty sú nepoužiteľné, ale môžu sa po odstránení plesne pridať do kvasu, určeného 

na výrobu ovocného destilátu.

 Ak zavárame spôsobom, že prehriate ovocie zalievame vriacim nálevom, je dôležité 

po uzavretí viečka dať pohár na ¼ hodiny do ležiacej polohy, aby sme dosterilizovali viečko 

a hrdlo pohára. 

 Ak nám hnednú nezaliate plody v pohári, alebo po otvorení kompótu, príčinou je nedo-

statočná teplota pri sterilizácia a tým aj neinaktivácia enzýmov. Hnednutie je podmienené 

prítomnosťou kyslíka., preto plody by mali byť počas sterilizácie prehriate na teplotu naj-

menej 70°C.

 Ak zistíme, že viečko nám ani po niekoľkonásobnom uzavretí netesní, zaváraninu 

čo najskôr skonzumujeme, alebo uložíme v chladničke, kde vydrží jeden mesiac. Pri príprave 

sirupov je veľmi dôležité, aby sme po  naplnení a uzavretí f ľaše uzáverom , ihneď dali f ľašu 

do ležatej polohy aspoň na 15 minút, aby sa dosterilizovalo hrdlo a uzáver fľaše. Teplota pri 

sterilizácii sirupov niekedy nestačí na likvidáciu spórov plesní, hlavne pri sirupoch z lesného 

ovocia, ktoré sa nedá dokonale umyť. Pri príprave týchto sirupov dávame do nich tesne pred 

plnením do fliaš kyselinu sorbovú  (dostať v drogérii) podľa návodu. Tým zabránime plesni-

veniu sirupov.

 Pri zakladaní uhoriek v sladkokyslom náleve , či už sterilizáciou, alebo nakladačom DEKO 

sa stane, že nálev v niektorom pohári sa zakalí. V pohári prebehne tzv. mliečne kvasenie, 

po čase sa nálev vyčistí a na dne sa usadí biela zrazenina. Takéto uhorky sú konzumovateľ-

né, zdravotne nezávadné, avšak ich chuť je už len kyslá, pretože cukor prekvasil na kyselinu 

mliečnu. 

 Domáca sterilizácia zeleného hrášku a fazuľky v slanom náleve skrýva v sebe nebezpe-

čenstvo, že ani pri teplote 100°C sa neusmrtia všetky mikroorganizmy, vrátane ich spór. 

Vzniká nebezpečenstvo vytvárania sa prudkého jedu v slanej konzerve. Sterilizácia sa musí 

robiť druhýkrát v priebehu 24 -48 hodín., prípadne aj tretíkrát. Podozrivé konzervy hrášku 

a fazuľky žiadnom prípade nekonzumujeme ani po tepelnej úprave.

 Zaváraniny pred uskladnením prehliadneme, či je viečko dobre prisaté a to poklepom 

na viečko, alebo jeho pootočením. Poháre skladujeme v chladnej, suchej a podľa možnosti 

v zatienenej miestnosti alebo polici. Kompóty by sme mali skonzumovať do roka, len vý-

nimočne ich uskladňujeme dlhšie. Zaváraniny z minulej sezóny konzumujeme prednostne, 

preto je dôležité, aby sme ich označovali dátumom.    Ján Miľo

KLUB DÔCHODCOV V KROMPACHOCH Vás srdečne pozýva na

VÝLET DO BARDEJOVA,VÝLET DO BARDEJOVA,
ktorý sa uskutoční dňa 27. 8. 2009 (štvrtok) 

Odchod autobusu je o 7.00 hod. spred MsÚ

Poplatok   3,- EUR 

Prihlásiť sa môžete v Klube dôchodcov 5.8.2009 od 10,00 -15,00 hod. a 10.8.2009 od 15,00 – 18,00 hod.,
alebo u členov výboru Výbor KD

záhradkárska poradňa

UZNESENIE č. 22
pokračovanie z predchádzajúcej strany
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 Leto nás láka k vode, svoje telo vystavujeme slnečným lúčom. Primerané slnečné žiare-

nie našej pokožke veľmi prospieva. Zosilní rohová vrstva čím sa zlepšuje odolnosť pokožky, 

zlepší sa hojenie rán vďaka zmierneniu mikrobiálneho osídlenia kožného povrchu, upravuje 

sa prekrvenie kože, zvyšuje sa tvorba vitamínu D. Nedostatok slnečného svetla vedie vďaka 

deficitu vitamínu D k nedostatočnému vstrebávaniu vápnika v osteoblastiach. 

Pokiaľ pobyt na slnku preženieme, máme sčervenenú, opuchnutú, horúcu kožu citlivú na 

dotyk, alebo sa nám na nej dokonca tvoria pľuzgiere. Môžeme dostať úpal, prejavujúci sa 

nevoľnosťou, zvracaním, závratmi i horúčkou. Spálená koža je vysušená a zhrubnutá, silné 

ultrafialové žiarenie ničia kyselinu ribonukleovú (nositelia genetickej informácie v jadre bun-

ky) a elastín, ktorý udržuje kožu pevnú a mladú, zvyšuje sa možnosť vzniku kožných nádorov. 

Rovnaké účinky ako priame slnečné žiarenie má i žiarenie odrážané od snehu a vodnej hla-

diny, žiarenie prenikajúce riedkymi mrakmi. Zvlášť intenzívne je medzi 10 až 14 hodinou. 

Príznaky spálenín, teda zápalu povrchových vrstiev kože, teda alergické kožné reakcie na 

intenzívne slnečné žiarenie, alebo ultrafialové žiarenie v prírode a soláriu sa prejavujú po-

stupne, maximum dosahujú za 24 hodín. 

 Pobyt na slnku by sme mali prispôsobiť svojmu fototypu. Obecne platí, že ľudia svetlovlasí 

mávajú menej pigmentu, a preto sú náchylnejší na spálenie. Najmä pri mori je vhodné svoj po-

byt na slnku obmedziť na dopoludnie a odpoludnie. Používajte krémy s ochranným filtrom 

aspoň 15. V čase najsilnejšieho žiarenia sa chráňte vzdušným odevom, bavlnenou šatkou, 

alebo košeľou a klobúkom so širokým okrajom. Inak by sa vám mohlo stať, že si more príliš 

neužijete. 

 Týmto problémom môžeme predchádzať uvážlivým vystavovaním sa slnečným lúčom, ale 

i konzumáciou potravín obsahujúcich vitamín C, ochraňujúceho imunitný systém, vitamín 

B7biotin pre zdravú kožu a vlasy, vitamín B3 pre metabolizmus a podporu liečivého procesu, 

potravín obsahujúcich stopové prvky ako je napr. selén, ktorý viaže voľné radikály, či zinok, 

ktorý napomáha hojeniu popálenín. 

 Pokiaľ sa nám spáleniu nepodarilo predísť , mali by sme sa zdržiavať v miestnostiach chrá-

nených pred slnkom. Na ľahko spálenú kožu postačí bežný zásyp, alebo chladivý tekutý púder 

bez prísad. Na pľuzgiere a hlavne ich prasknutie dávame vysušujúce obklady z bórovej vody. 

Existuje množstvo domácich „zaručených“ prostriedkov na liečbu popálenín, ako napríklad 

potieranie kožu masťou. Niektoré tieto prostriedky skutočne trocha schladí pokožku a uľaví 

tým bolesti, používajte je však len na ľahko spálenú pokožku, v ostatných prípadoch voľte 

spreje na spáleniny, či vyhľadajte lekára. Do pľuzgierov by sa mohla veľmi ľahko dostať infek-

cia a celý priebeh liečby by sa predĺžil a sťažil. 

 Konzumujte potraviny obsahujúce vitamín B3 (zelený hrášok, fazuľu, huby, kapustu, ze-

miaky, broskyne), kyselinu listovú (kapusta, karfiol, brokolica, špenát, banány, pomaranče), 

zinok (pšeničné klíčky, orechové jadra), vitamín C v kombinácii s mnohonásobne nenasýte-

nými mastnými kyselinami (sójové výrobky, olivy, kukurica, fazuľa). 

 Vo vzťahu k slnku platí porekadlo „všetko s mierou“ viac ako inokedy.             Zdroj: internet

KINO SLÁVIA KROMPACHY

AUGUST 2009

15.8.o19.00 hod.  Vstupné:2,- €

GRAN TORÍNO

Žáner: krimi, dráma, thriller 

Krajina pôvodu: USA/Austrália 

Rok výroby: 2008 Dĺžka: 116 min. 

Jazyková verzia: slovenské titulky 

16.8.  o 16.00 hod.  Vstupné:2,- €

PEKLO S PRINCEZNOU

Žáner: rozprávka/komédia 

Krajina pôvodu: Česká republika 

Rok výroby: 2008 

Dĺžka: 105 min. 

Jazyková verzia: slovenská

Predpredaj: 1 hod. pred predstavením

KINO SLÁVIA 

KROMPACHY

PRIPRAVUJEME

05.09.2009 ZNOVU 17

12.09.2009 VŠETKY MOJE EX

26.09.2009 VO ŠTVORYCI PO OPICI

03.10.2009 HARY POTER 

    A POLOVIČNÝ PRINC

17.10.2009 BRATISLAVA

24.10.2009 32 A STÁLE SLOBODNÁ

Správne opaľovanie KINO SLÁVIA

KROMPACHY

AUGUST 2009

BLAHOŽELANIE 

NÁŠMU RODÁKOVI
Dovoľte prostredníctvom nášho 

mesačníka zablahoželať 

k nadchádzajúcim narodeninám, 

ktoré oslávi 

náš významný rodák

dirigent prof. Dr.h.c., 

ONDREJ LENÁRT 

dňa 9. septembra

všetko najlepšie, veľa zdravia, šťastia, 

radosti, úspechov, veľa tvorivých nápadov 

a síl v jeho náročnej, 

avšak profesionálnej práci.

Vedenie mesta a redakčná rada
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FK POKROK SEZ KROMPACHY sezóna 2008/2009
 Futbalová sezóna - ročník 2008/2009 začala v roku 95. výročia futbalu  v Krompachoch. K tomuto výročiu sa nekonala žiadna spomien-
ková oslava. Výnimkou boli najmenší žiaci, ktorí mali v reštaurácii CENTRUM malú oslavu a to vďaka bratom Kovalčíkovcom, ktorí 
uhradili nealko prípitok a sladký tanierik. Od vedúceho klubu dostali vlajky k výročiu futbalu v Krompachoch. Od zainteresovaných som 
nedostal žiaden impulz, aby sa pri tejto príležitosti niečo konalo. 
 A – mužstvo nastúpilo v sezóne v nezme-

nenej zostave a taktiež zostal nezmenený aj 

post trénera.. Dorast hrá identickú 4. ligu 

pod vedením pána Jána Rychnavského a Ing. 

Jochmana. S výsledkami dorastu futbalové 

vedenie FK POKROK SEZ KROMAPCHY 

vyslovilo spokojnosť. 

 Spokojnosť možno vysloviť aj s účinko-

vaním žiakov pod vedením trénera pána 

Micherdu a asistenta pán Župu. Mladší žiaci 

pod vedením Ing. Ontka sa v uplynulej sezó-

ne ešte iba formovali a zbierali skúsenosti. 

V závere sezóny potvrdili, že v budúcnosti 

môžeme rátať so solídnou mládežníckou fut-

balovou základňou. 

 K hodnoteniu A-  družstva sa vyjadrili 

funkcionári zdržanlivo, nakoľko dosiahnuté 

výsledky nezodpovedali kvalite mužstva.

Je všeobecne známe, že svet zasiahla hospo-

dárska kríza.... Samozrejme, že   dopady krí-

zy sa prejavili aj na našich hlavných sponzo-

roch. Finančné prostriedky v druhej polovici 

sezóny, boli o ich príspevky skrátené. 

 Touto cestou sa chcem poďakovať vedeniu 

mesta Krompachy  a poslancom mestského 

zastupiteľstva, pretože keď som prezieravo 

žiadal navýšenie dotácie mesta, tak jedno-

hlasne sa postavili na stranu futbalu v meste. 

Nebyť týchto prostriedkov, činnosť FK by 

bola ohrozená. 

 V čase krízy oslovujem sponzorov na úze-

mí mesta o nezištnú pomoc pre krompašský 

futbal. Našiel som u niektorých pochopenie 

a každý pomohol v rámci svojich možností. 

Chcem poďakovať p. Pribičkovi za obklady 

na vstupnú bránu, bratom Kovalčíkovcom za 

farbu, p. Krížovi za plech na dokončenie plo-

ta. ďalej chcem poďakovať našim „mäsiarom“ 

p. Martonovi a p. Kočikovi , ktorí nám dávajú 

svoje výrobky , fy. HZ.METAL za podporu 

žiackeho družstva, fy. TERMOKOMPLEX, 

s.r.o. za kvalitnú odbornú pomoc a to hlavne 

p. Ondášovi, pri rekonštrukcii areálu.

 Oslovovanie sponzorov má mnohé úska-

lí, viem poprosiť, viem požiadať, ale žobrať 

nebudem. Dúfajúc, že krízu čím skôr zažeh-

náme a prostriedky na činnosť futbalového 

klubu dosiahnu požadovanú úroveň. 

 Poďakovanie patrí aj pracovníkom Malých 

obecných služieb, menovite p. R.Karoľovi, M. 

Grančajovi, M. Majchrovičovi a Š. Lesňákovi, 

ktorí odviedli kus práce pri úprave futbalové-

ho štadióna.

Poďakovanie patrí aj anonymom, ktorí píšu 

nezmysly, no vďaka nim sa rozplynuli po-

chybnosti o správnosti čerpania finančných 

prostriedkov. 

 Pri tom nezabúdam ani na ľudí, ktorí 

pomáhajú futbalu zadarmo, ako J.Duhan, 

P.Čiasnoha a J.Lovas a usporiadateľom Š.Go-

lábovi a L.Mazúrovi.

 Tento príspevok je v tejto pasáži celý o 

FK POKROK SEZ  KROMPACHY INFORMUJE

rozpis zápasov – jesenná časť

1. kolo 02.08.2009 16,30 hod. Krompachy – V. Folkmar

2. kolo 05.08.2009 16,30 hod. Šaca – Krompachy

3. kolo 09.08.2009 16,30 hod. Krompachy – Štítnik

4. kolo 16.08.2009 16,00 hod. Rudňany – Krompachy

5. kolo 23.08.2009 16,00 hod. Krompachy – Čaňa

6. kolo 30.08.2009 16,00 hod. V.Revištia – Krompachy

7.kolo 06.09.2009 15,30 hod. Krompachy – Kr.Chlmec

8.kolo 13.09.2009 15,30 hod. Buzica – Krompachy

9.kolo 20.09.2009 15,00 hod. Krompachy – Turňa n/B

10.kolo 27.09.2009 15,00 hod. Helcmanovce – Krompachy

11.kolo 04.10.2009 14,30 hod. Krompachy – Strážske

12.kolo 11.10.2009 14,30 hod. Krompachy – Rožňava

13.kolo 18.10.2009 14,00 hod. Haniska – Krompachy

14.kolo 25.10.2009 14,00 hod. Krompachy – Moldava „B“

15.kolo 01.11.2009 13,30 hod. V. Kapušany - Krompachy

ďakovaní, pretože si to všetci hore uvedení 

zaslúžia.

 Teraz sa znovu vráťme k futbalu. Sezónu 

sme ukončili domácim zápasom s Rožňavou, 

ktorý sme prehrali. Zdanlivo už o nič nešlo. 

Hráči pozabudli, že sa jedná hlavne o pria-

zeň diváka. Dúfam, že si to uvedomujú a v 

budúcnosti sa tejto chyby vyvarujú. 

Súťaž sme začali s výhrou s Veľkým Folkma-

rom 3:2, po jednoznačnom prvom polčase 

sme zápas negatívnym spôsobom zdramati-

zovali. Aj takýto chybám sa budeme treba v 

budúcnosti vyvarovať.

Do A- mužstva sa nám vrátili naši odcho-

vanci M.Varga a P.Karpinský. Stále riešime 

post brankára, v prvom zápase sme pozvali 

matadora p. Uličného, v prípade zranenia 

brankára  Cieľ A – mužstva je pohybovať sa 

v hornej polovici tabuľky a bojovať o priazeň 

krompašského futbalového fanúšika.

Miloslav Masaryk



KUPÓN č.8

AUTOŠKOLA

IMRICH
  

Hlavná 190/149, Gelnica 

ponúka svoje služby  

v meste Krompachy 

každý pondelok od 14,30 hod.

KURZY VODIČOV
 prebiehajú na Gymnáziu v Krompachoch. 

Literatúru, CD a testy požičiavame. 

Možnosť splátok. 

Jazdy v mestách: SNV, GL, KE, PO. 

Autocvičisko ZDARMA.

NAJBLIŽŠÍ KURZ OTVÁRAME 

23.7.2009 o 14.30 hod.

Bližšie informácie: 0905 533 963, 

053/4821 270 alebo

www.imrich.sk

INZERCIA:
• Predám 1- izbový byt v Krompachoch. 

 Kontakt: 0903783015

• Predám v Krompachoch 1 – izbový byt v OV

 na 3. poschodí, veľmi teplý s novými euro--

 oknami, meračmi tepla. Cena  dohodou. 

 Kontakt: 053/4452235, 0908063999
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O S E M S M E R O V K A: 

 Uzávierka Krompašského 

spravodajcu je vždy 25. v mesiaci

Krompašský spravodajca bude 

v predaji vždy do 10. dňa 

v príslušnom mesiaci.

Firma Electronic Bros., 

člen siete EURONICS, 

Vám ponúka na novej adrese 

Cintorínska 16 
v Krompachoch tieto akcie a benefity:

- Rozšírený sortiment spotrebičov, čiernej a bielej 
 techniky 
- Konkurencieschopné ceny
- Predĺženú záruku u vybraných značiek
- Rozvoz zakúpeného tovaru zdarma
- Odbornú predpredajnú aj popredajnú 
 starostlivosť o zákazníka
- Servis a poradenstvo
- Dlhoročnú tradíciu (od roku 1991)

PRÍĎTE SA PRESVEDČIŤ PREDTÝM, 

AKO SA ROZHODNETE... 

M V A T R A K L E M A R A K

R O K V A L T K A P U S T A

A O D H A Y O V K B I U O R

K H A E L B N E M M N K E A

O L I P L O O T A E Á K A T

D A R O A K P Y L T R N P I

R V H H T A A R S E U P A S

A A K O K R A M A R E C N T

P D R R A Č O N O N M A I A

L A O I Á I T K Z A I V D C

A M V E O M J I Á G E E O I

C R I A H R A N A R L I R L

K O E J R K Ž L E O N C Y A

A N O R A K R Á K E T E R P

Príde Mišo k Ferovi a ten pravé umýva podlahu. 

- Fero, mňa by v živote nenapadlo, že ty robíš takéto domáce práce.

- Veď ani mňa. DOKONČENIE V TAJNIČKE

ANORAK, CIEVA, DLAHA, EPIKA, HLAVA, HRANA, HRIADKA, KAPUSTA,

KARAMELKA, KARATISTA, KLAMÁR, KOBYLA, KOLEDA, KORUNA, 

KRAVA, KRMIČ, KROVIE, KVETY, LATKA, MAREC, METER, MODELKA, 

MORKA, MRAKODRAP, NORMA, OBAVA, OBLOHA, ORGAN, OTROKÁR, 

PALICA, PENZIA, PLACKA, POHORIE, PRANIER, PRETEKÁRKA, REKREANT, 

RODINA, SLAMKA, TUNEL, VATRA

Z minulého mesiaca sme vyžrebovali Annu Repaskú, Maurerova 45, Krompachy. 

Výhru si môže prevziať v pokladni MsÚ.   Ružena Andrašovská


