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Drahí spoluobčania,
návštevníci mesta Krompachy
Už po štvrtý krát sa Vám prihováram na Nový rok a pritom Vám vinšujem zdravie, šťastie, spokojnosť v rodinách aj na pracoviskách, viac radosti zo života, ako ste
jej mali doposiaľ.
Odchádzajúci rok 2009 bol pre našu spoločnosť, ale aj pre mnohých veľmi ťažký.
Spomeniem len hospodársku krízu a s ňou straty zamestnania, problémy s prechodom na euro, ale tiež straty svojich najbližších a drahých, problémy so zdravím
a iné. Verím a som presvedčená, že u mnohých z Vás to zlé už bolo v starom roku
prekonané a nastane v roku 2010 už len to lepšie a krajšie.
Život plynie veľmi rýchle v bolestiach ale aj v radostiach. Na zlé rýchle zabúdame
a ostávajú spomienky len na to dobré a krásne. Otvárajú sa pred nami nové možnosti, a príjemné očakávania. Nestíhame si ani uvedomovať a už sme o rok starší
a dávame si nové predsavzatia. Snažme sa teda pri činnosti, ktorú konáme, vždy
myslieť nielen na seba, ale i na tých, ktorí žijú s nami a vedľa nás.
Poprajme si teda navzájom lepší a nádejný rok 2010, aby nás bolesť, smútok
a hnev opustili a ich miesto zaujala viera, nádej a láska.
Prajem Vám do nového roku to, čo človek najviac potrebuje – zdravie, to, čo márne hľadá – lásku, a to čo mu najviac chýba – peniaze.
Ďakujem Vám touto cestou za spoločne vykonanú prácu v prospech nášho mesta.
Želám Vám, všetkým občanom, spolupracovníkom, poslancom, priateľom, známym a návštevníkom nášho mesta šťastný nový rok 2010.
Ing.Iveta Rušinová

Milí čitatelia!
Pred pár dňami sme vstúpili do nového roku.
Je to vždy čas prianí, nových predsavzatí a očakávaní. Kým v súkromnom živote si najviac želáme dobré
zdravie a šťastie, v pracovnom úspechy.
Ono to, ale všetko spolu súvisí, pretože nemôže byť
šťastný neúspešný človek a úspešný ten, komu chýba
zdravie.
Nech sa nám teda spoločne v roku 2010 splnia všetky želania.
Možno ste si v záhlaví týchto novín všimli, že tento rok je pre Krompašský mesačník jubilejný. Je to
až neuveriteľné, naše mestské noviny vychádzajú už
dvadsať rokov!
Spoločne si želajme, aby obsah našich novín bol pre
Vás všetkých zaujímavý, pútavý, ale, aby sme v našich
novinách našli aj dôležité informácie o dianí v meste,
zábavu, relax a mnohé zaujímavé rady a nápady. Budeme radi, ak aj v tomto roku budete aktívne prispievať
do našich novín aj vy, milí Krompašania.
Úspešný rok 2010 Vám praje redakčná rada!

Z obsahu čísla vyberáme:
• Okienko samosprávy
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• Svedectvo starých kníh
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• Cestovný poriadok
• Ples hasičov
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Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Krompachyč. 2/2009
O POSTUPE A PODMIENKACH PRI POSKYTOVANÍ JEDNORAZOVEJ
DÁVKY V HMOTNEJ NÚDZI A JEDNORAZOVEJ DÁVKY
SOCIÁLNEJ POMOCI MESTOM KROMPACHY
Mestské zastupiteľstvo Mesta Krompachy
(ďalej len „MsZ“) podľa ustanovenia § 6 ods.
1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 599/2003 Z. z. o pomoci v
hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v
y d á v a toto Všeobecne záväzné nariadenie
o postupe a podmienkach pri poskytovaní
jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a jednorazovej dávky sociálnej pomoci mestom
Krompachy.
Čl. 1
Úvodné ustanovenie
1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej
len „VZN“) ustanovuje postup a podmienky,
na základe ktorých Mesto Krompachy (ďalej
len „mesto“) pri výkone svojej samosprávnej
pôsobnosti rozhoduje o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a jednorazovej
dávky sociálnej pomoci (ďalej len „jednorazová dávka“) a rozhoduje o výške tejto dávky.
Čl. 2
Základné ustanovenia
1) Jednorazovú dávku možno poskytnúť len
občanovi, ktorý
a) má na území mesta trvalý pobyt,
b) nemá voči mestu žiadne finančné záväzky
(nemá dlh na miestnych daniach, na miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, za nájom a pod.) resp. má
spracovaný splátkový kalendár na splatenie
záväzkov a tento dodržiava pravidelnými
splátkami.
2) Na poskytnutie jednorazovej dávky nie je
právny nárok. Jednorazová dávka sa poskytuje na základe individuálneho posúdenia odkázanosti občana a spoločne posudzovaných
osôb a mesto ju poskytuje iba do výšky schváleného rozpočtu na príslušný kalendárny rok.
3) Podmienkou na priznanie jednorazovej
dávky je uplatnenie si všetkých zákonných
nárokov zo strany občana, ktoré mu garantuje štát a ktoré ovplyvňujú výšku jeho príjmu a príjmu spoločne posudzovaných osôb.
4) Hmotná núdza je stav, keď príjem občana
a fyzických osôb, ktoré sa spolu s občanom
posudzujú, nedosahujú životné minimum
podľa zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom
minime a o zmene a doplnení niektorých
zákonov a občan a fyzické osoby, ktoré sa s
občanom spoločne posudzujú, si príjem nemôžu zabezpečiť alebo zvýšiť vlastným pričinením.
5) Sociálna núdza je stav, keď si občan nemôže sám zabezpečiť starostlivosť o svoju osobu,
starostlivosť o svoju domácnosť, ochranu a
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uplatňovanie svojich práv a právom chránených záujmov alebo kontakt so spoločenským prostredím najmä vzhľadom na svoj
vek, nepriaznivý zdravotný stav, sociálnu
neprispôsobenosť alebo stratu zamestnania.
Tiež je to stav, keď občan s ťažkým zdravotným postihnutím potrebuje zmierniť sociálne dôsledky svojho postihnutia alebo ich prekonať.
Čl. 3
Jednorazová dávka v hmotnej núdzi,
výška dávky
1) V zmysle § 15 zákona č. 599/2003 Z. z.
o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov môže mesto
poskytnúť jednorazovú dávku v hmotnej
núdzi občanovi v hmotnej núdzi a fyzickým
osobám, ktoré sa s občanom v hmotnej
núdzi spoločne posudzujú, ktorým sa vypláca
dávka v hmotnej núdzi a príspevky k dávke v
hmotnej núdzi.
2) Dávku možno poskytnúť najmä na úhradu mimoriadnych výdavkov na:
a) nevyhnutné ošatenie a obuv,
b) základné vybavenie domácnosti (posteľ,
vankúš a prikrývka, posteľná bielizeň, stôl,
stolička, skriňa, varič, sporák, vykurovacie
teleso, palivo, práčka, chladnička a bežný kuchynský riad),
c) zakúpenie školských potrieb pre nezaopatrené dieťa (pri príležitosti nástupu detí do
školy, na úhradu poplatkov do školy v prírode a kurzy); podmienkou priznania dávky na
tento účel je riadne plnenie povinnej školskej
dochádzky,
d) mimoriadne liečebné náklady (napr.
poplatky za ústavnú starostlivosť a kúpeľnú
liečbu, úhrada cestovných výdavkov na liečenie a návštevu špecializovaných zdravotníckych ústavov, nákup nevyhnutných zdravotníckych pomôcok, potrieb a špeciálneho
zdravotného materiálu, úhradu doplatku za
lieky a pod.); podmienkou priznania dávky
na tento účel je vyjadrenie ošetrujúceho lekára o nevyhnutnosti liečenia, odborného
vyšetrenia alebo odkázanosti na používanie
zdravotníckej pomôcky.
3) Dávku podľa tohto paragrafu možno poskytnúť najviac do výšky trojnásobku životného minima (zákon č.601/2003 Z.z. o životnom minime v znení neskorších predpisov)
vo forme finančnej, vecnej a kombinovanej.
Čl. 4
Jednorazová dávka sociálnej pomoci,
výška dávky
1) Občanovi, ktorý sa ocitol v sociálnej núdzi
a fyzickým osobám, ktoré sa s občanom

Jubilanti v mesiaci január 2010
80 ročné
Oľga Raková
Anna Kočíková
Mária Kandriková
70 ročné
Mária Sýkorová
Mária Bučinová
Helena Koperdáková
Eva Steigerová
75 roční
Mária Garabášová
Pavol Rabatin

Narodenia v december 2009
Daniel Buc
Alexander Girga
Patrik Horváth
Melánia Fečkeová
Simona Horváthová
Matej Kaščák
Dávid Pokuta
Dominika Pokutová
Alex Saluga
Oliver Ševčík

Úmrtia v december 2009
František Cupper
Martin Dacho
Ján Horváth
Rudolf Kacvinský
Alžbeta Martonová
Anna Somentálová
Juraj Štec

1966 -2009
1926 -2009
1945 -2009
1941-2009
1925-2009
1928-2009
1942 -2009

1
S
P
O
L
O
Č
E
N
S
K
Á
R
U
B
R
I
K
A

spoločne posudzujú, môže mesto poskytnúť
jednorazovú dávku sociálnej pomoci na mimoriadne výdavky.
2) Pre účely tohto VZN sa za takého občana
považuje:
a) Nezamestnaný občan, ktorý je evidovaný
ako uchádzač o zamestnanie na príslušnom
územnom obvode úradu práce, sociálnych
vecí a rodiny a ktorý sa preukáže, že je čakateľom na rozhodnutie o priznaní dávky v hmotnej núdzi a za posledný mesiac sa dostal do
nepriaznivej sociálnej a finančnej situácie (je
bez príjmu). Na preklenutie doby do vyplatenia jeho prvej dávky v hmotnej núdzi môže
byť takému občanovi poskytnutá jednorazová dávka sociálnej pomoci.
b) Občan, ktorý sa preukáže, že je čakateľom
na rozhodnutie o priznaní invalidného, resp.
starobného dôchodku, ktorý má vo vybavovaní a za posledný mesiac sa dostal do nepriaznivej sociálnej a finančnej situácie. Na preklenutie doby do vyplatenia jeho prvej dávky dôchodku, resp. preddavkovej dávky v hmotnej
núdzi môže byť takému občanovi poskytnutá
jednorazová dávka sociálnej pomoci.
pokračovanie na strane 11
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REMINISCENCIE NA ZAČIATKY SAMOSPRÁVY V KROMPACHOCH
Čas tak rýchlo beží, že sme sa ani nenazdali a zasa je tu nový rok.
A my sme zasa o rok krajší.
Pokoj, zdravie, šťastie, lásku, Božie požehnanie nech sprevádza
mesto Krompachy a jeho obyvateľov po celý rok 2010.
Ani sme sa nenazdali a samospráva na Slovensku má 20 rokov.
Dnes s odstupom času som rád, že môžem konštatovať, že som
bol pri tom, že svoje vedomosti a sily som obetoval a mohol uplatniť pri zrode nového systému riadenia veci verejných, pri riadení
miestnej demokracie. Myslím si, že spomienky na toto hektické
obdobie po 20 rokoch majú právo aj na písomné zaznamenanie a
tak by som sa chcel o ne podeliť s čitateľmi Krompašského spravodajcu. Starším pre pripomenutie, mladším pre informáciu. Toho
spravodajcu, ktorý má v tomto roku tiež svoje 20 výročie. Veru.
Aj Krompašský spravodajca, ktorého sme oproti samotnému
začiatku museli premenovať zo spravodaja, aby sme zadosť učinili
ministerstvu kultúry, ale najmä slovenčine. A aké boli začiatky? Prvá
redakčná rada? Okrem mňa to bol zástupca Jano, Hanka, Karol,
ktorý nás skoro opustil a Vlado. Študent filozofie Vlado, ten Vlado,
ktorý dostal ako prvý aj cenu primátora mesta. Ak je tak, nebolo by
od veci si toto výročie pripomenúť aj inak. Terajšia redakčná rada
zaiste na to myslí.
Takže miestna samospráva prežila dve desaťročia.
A kdeže je ten bod od ktorého sa začala odvíjať nová tradícia riadenia obcí a miest.
Boli to prvé komunálne voľby a Zákon o obecnom zriadení č. 369Zb.
z roku 1990.
V tomto období ešte doznievali hektické udalosti roku 1989.
Fungovala bezbrehá demokracia v ktorej mnohí vedeli čo môžu, ale
málo z nich si uvedomovalo čo aj musia. „Mudriašov“ bolo na húfy.
A v tomto čase bolo potrebné zabezpečiť chod mesta, aplikovať nové
zákony na nové podmienky, transformovať obecné či iné podniky.
Boli to roky tvorivé a doslovne budovateľské, lebo sme ozaj budovali
samosprávu od základov. Realizácia a uplatňovanie zákona o obecnom zriadení nám dávala mnoho podnetov aj na seba realizáciu.
Mali sme za povinnosť vytvoriť základnú symboliku obce, erb,
vlajku, pečať , primátorské insignie - reťaz a vlajku. Najviac sme sa
potrápili s erbom, ktorý bol „socialisticky“ zdeformovaný. Hlavná figúra erbu - postava sv. Jána Evanjelistu – oproti prapôvodnému erbu
vymizla. Nakoniec sme sa vrátili k pôvodnému erbu, ktorý schválila
aj heraldická komisia ministerstva kultúry. S prekvapením som získal pred časom informáciu, že neviem aká kontrola erbu zistila chyby
aj v ostaných znakoch erbu. Treba veriť, že teraz správne rozhodla tá
najsprávnejšia komisia.
Vzrušujúcu atmosféru malo zasadanie mestského zastupiteľstva,
keď sa jednalo o premenovanie ulíc. Niektorí od rozvášnenia boli
ochotní zmeniť nielen názvy ulíc ale v zaslepenosti aj možno svoje priezvisko. Gottwaldova, Kpt. Nálepku, Maurerova, SNP boli
na rane. Dal som návrh, aby pracovná komisia našla prapôvodné
názvy. Gottwaldova ul. mala v minulosti toľko mien, koľko bolo
svetových pohlavárov v minulosti pri moci. Prapôvodne však bola
Hlavnou. A tak sa aj stalo. A čo ostané, no neprešli. Či Maurer nebol
Krompašan a či jeho manželka nevenovala pre Krompašské gymnázium na vtedajšie časy veľkú sumu pre najlepších študentov a iné
potreby školy, či Nálepka nezahynul pri Ovruči a či boj proti fašizmu
nezačal v SNP ? Pamätali sme neskôr aj na v minulosti zaznávaných,
keď sme si spomenuli pomenovaním ulice na Mikuláša Šprinca.
Za pochodu sme tvorili dokumenty, štatút mesta, rokovací poriadok mestskej rady a mestského zastupiteľstva, učili sme sa viesť rokovania, zabezpečovať nové úlohy, tvoriť rozpočty, uplatňovať majetkové a finančné zákony a mnohé ďalšie. Zaujímavé boli aj zasadania
mestského zastupiteľstva, kde sme sa všetci učili, viesť, diskutovať,

schvaľovať, voliť. Spomínam si na jedno milé vystúpenie pani Valkovej, ktorá už nie je medzi nami a ktorá hádam nevynechala ani jedno
zasadanie zastupiteľstva a veru chodila stále pripravená s mnohými
problémami a nedostatkami interpelovala primátora. Na jednom
zasadaní vraví : „Pán primátor, kedy sa dokončí ten dom smútku ?
Vypadá to tak, že keď ho dokončíte, tak nám ho už ani nebude treba“.
Milé. Starší zaiste vedia o koho ide.
Zákonnou povinnosťou bolo zabezpečovať transformáciu miestnych podnikov, prevádzkarni, technických služieb, bytového hospodárstva a vytvárať a zriaďovať nové inštitúcie.
Medzi možnosti bolo zriadenie mestskej polície. Boli sme medzi
prvými mestami na Slovensku, ktoré ju zriadilo. Zriadenie na starosti mal Jano. A kedy to bolo? Pred 20 rokmi. Takže ďalšie výročie.
A dôvod na zamyslenie sa nad začiatkami. A prvý náčelník? Otto zo
Spišskej. Musel to po čase nechať, keď ho zradili najbližší. Myslím
si, že mestská polícia má svoje opodstatnenie aj keď prešla mnohými obdobiami, ktoré tomu nenasvedčovali. Mestským zákonom –
VZN - sme ustanovili pomocníkov mestskej polície z radov Rómov.
Siedmych. Boli z Hornádskej, Družstevnej a z Farských lúk. Aj sľub
skladali, aj oblečenie mali. Mali udržiavať poriadok, deti do školy
„naháňať“. Či sa to osvedčilo, a prečo nepokračovalo? To je o inom
volebnom období. Bolo to v roku 1992. Boli sme prví, to je informácia
aj pre Majku z Korzára.
Ďalšiu zriaďovateľskú funkciu sme boli povinní zabezpečiť, keď sa
na mesto previedli lesy. A tak vznikol Lesný podnik mesta Krompachy. Tých dačo vyše 1000 ha postihnutých lesných porastov nebolo
a do dnes nie je zaujímavých na extrovné komerčné zámery, pritom
sa museli a aj musia zabezpečovať zo zákona všetky potrebné lesné,
pestovné a ochranárske činnosti. Výnosy? Áno. Ibaže by sa bol lesný
porast vydrancoval za porušenia lesných plánov. Mnohí to nevedeli,
alebo nechceli vedieť vidiac nebodaj výnosy nad pomery zdravého
rozumu. Otázka vlastného hospodárenia je už o inom. Uplynulo už
veru takmer 16 rokov, myslím že vlastníctvo niečoho je vždy o zodpovednosti a tak sa mesto prostredníctvom právneho subjektu musí
aj správať. Dúfam, že si to aj Michal uvedomuje.
Transformáciou zo zákona museli prejsť Drobné prevádzkarne
a Technické služby. Bolo potrebné oddeliť podnikateľskú činnosť od
rozpočtovanej a dotovanej verejnoprospešnej činnosti, aby nedochádzalo ku krížovému financovaniu. Stali sa z nich Verejnoprospešné
služby mesta Krompachy. Zber a likvidácia komunálneho odpadu,
ale najmä jeho skladovanie na tkzv. skládke „Halni“ bolo veľkým
problémom, ktorý okrem iného strpčoval život obyvateľom v blízkosti tejto lokality. Zákonom odstavenie „Halne“ sme neskôr riešili
vo väzbe aj na sústavné pod financovanie VPS vstupom zahraničného partnera. Nebyť výsledkov komunálnych volieb, také aké boli bol
by rozbehnutý vstup zahraničného investora ďaleko výhodnejší ako
neskôr. No čo už? Myslím, že dobre poznajúc všetky súvislosti to aj
tak považujem za najoptimálnejšie riešenie.
A aby toho na začiatok nebolo málo čo spadlo na plecia samosprávy musela sa zo zákona previesť transformácia Bytového podniku v Spišskej Novej Vsi, v prevádzke Krompachy. Zákon ukladal
oddeliť výrobno – komerčnú činnosť výroby tepla od spravovania
bytového fondu, aby nedošlo ku krížovému financovaniu činností,
lebo v tomto období bola výroba tepla z časti dotovaná štátom. Tak
došlo k oddeleniu výroby tepla, keď sa založil Termokomplex s.r.o.
s 34% blokačným podielom mesta a Bytové hospodárstvo mesta
Krompachy so 100% účasťou mesta. Tak tomu je doposiaľ. Na jednej
strane dlhodobo dosahované dobré výsledky v Termokomplexe a
dodnes pretrvávajúce problémy na „byťáku“. Spomínam si ako kuvici očakávali, že bez obslužný systém riadenia kotolní počítačom,
pokračovanie na nasledujćej strane
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REMINISCENCIE NA ZAČIATKY SAMOSPRÁVY V KROMPACHOCH
pokračovanie z predchádzajúcej strany

ktorý sme zaviedli medzi prvými mestami na Slovensku skolabuje.
A on funguje do dnes a svojim podielom prispel k tomu, že cena tepla
v Krompachoch je dlhodobo pod celo Slovenskou úrovňou. Na druhej strane BHMK sa od svojho počiatku akosi vymykalo z princípov
riadenia a keď neskôr chcelo podnikať v cestovnom ruchu na „Starej
maši“ z neoprávnených prostriedkov a pôžičky na ktorú nemalo sa
nevie spamätať hádam až do dnes. Aj keď sú tam aj iné problémy
okrem iného aj v poddimenzovaní zálohových platieb. Že o čom to
svedčí ? Je to o ľuďoch a o osobách. Že som bol pri tom? Áno. Lenže
Milan nebol Jano. Len málo kto však vie , že poslanci vtedajšieho
mestského zastupiteľstva môj návrh na personálne obsadenie riaditeľa zo skúšobnej doby troch mesiacov prehlasovali na dobú neurčitú.
Už vtedy zapracoval lobing. Zmena sa udiala až o štyri roky , keď som
opäť dostal dôveru občanov.
Okrem týchto zákonných povinností sme chceli v začiatkoch samosprávy riešiť aj mnohé investičné akcie, ako aj každodenné problémy, ktoré prinášal život.
Pokračovanie vo výstavbe čističky odpadových vôd za vyše
160 mil. Sk , ktorá sa dokončila v mojom druhom volebnom období
v konečnom objeme vyššom ako 220,0 mil. Sk . Výstavba krytej plavárne za vyše 36,0 mil. Sk , ktorá má tohto roku už 18. Že sú s ňou
problémy? Je to náročný objekt na ktorom zub času sa prejaví v plnej
nahote, keď raz nefunguje to či inokedy ono. Verím, že sa podarí snaha o rekonštrukciu. Iné plavárne už to majú dávno za sebou.
V roku 1993 sme dokončili dom smútku za takmer 4,0 mil. Sk,
ktoré sme získali z predaja turistickej ubytovne.
Bola založená s.r.o. CENTRUM so spoluúčasťou mesta, ktorá dodnes nie je nič moc, ale vo svojich začiatkoch bola jedinou , slušnou
predajňou a reštauráciou kde sme sa nemuseli hanbiť pred cudzincami prichádzajúcimi na lyžovačku.

Dokončilo sa vynovovanie domov na Murerovej ulici , rekonštrukcia
cesty a chodníkoch na Maurerovej ul, Poštovej, ul. Barča Ivana.
Rozbehla sa „veľkolepá“ výstavba na Plejsoch. Vklad mesta bol
v pozemkoch vo výške 10% . Inak podiel mesta bol aj v tom, dnes to
už môžem povedať, že sme trpeli Maťovi jeho stavebné „prehrešky“.
Nebyť jeho buldočej povahy a našej tolerancie, nikdy by tu neboli
v zime desaťtisíce návštevníkov, ktorí pomohli mnohým obyvateľom
ako aj iným subjektom nášho mesta, nikdy by tu nebol Európsky
pohár, nikdy by sa Krompachy nedostali do povedomia medzinárodnej verejnosti, lebo Kovohutský smog, Krompašskí „Romale“ a iné
krompašské excesy by to nikdy nenahradili.
Na druhej strane sa však mnohé veci v začiatkoch samosprávy
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nepodarilo zvládnuť a zabezpečiť. Bytová výstavba ďalej nepokračovala, ale vlastne v tom období sa dalo do užívania 32 bytov na Trangusovej ul.
Nerozvíjala sa veľmi kultúra, živorilo múzeum, kino. Na všetko
nebolo financií, možno ani síl. Udržali sme však dychovku, robotnícky spevokol, folklórny súbor. Bola založená Cantica Christiana.
Okrem zákonných povinností sme chceli priniesť obyvateľom
mesta aj oživenie histórie.
Obnovili sme históriu jarmočných dní na sviatok sv. Michala.
Tohoročný jarmok bude veru už po XIX krát. Mnohí sa urážali, že
načo v meste taký humbuk. Máte aj Vy dnes taký názor? Tie Vianočné trhy sme akosi zabudli počítať. Sám neviem, po koľký krát budú
tie tohoročné.
Nastavili sme pravidlá mestských ocenení - Čestného občianstva,
Ceny mesta, Ceny primátora mesta. A viete kto je prvým Čestným
občanom mesta Krompachy? Joachim Reinhardt , že kto to je? V danom období najvyšší predstaviteľ Matsushita Electric Európe, ktorý
okrem Imra má najväčšiu zásluhu na tom , že dnešný PANASONIC
je v Krompachoch. A ktože by mal byť tretí? Aj Vy máte možnosť
navrhnúť. Žeby pán prof. Kvasnička? Že bol rektorom v nesprávnej
dobe? A kedy mal byť? Keď vtedy žil. Viem, o čom hovorím páni
poslanci.
Zákon o obecnom zriadení umožnil nadviazať aj zahraničné družobné kontakty a tak sme ani my nechceli zaostať. Békescsabskí slováci,
Rumunský Naďlak, až neskôr to boli Poľské Gassowice a Moravský
Rýmařov. Že načo to bolo dobré? Aj také boli reakcie. Poznať niečo
nové, ukázať sa svetu, nové priateľstvá pre deti, školy, spolky. O tom
je dnes Európa bez hraníc.
V začiatkoch samosprávy vstúpila na scénu veľká aj malá privatizácia. Mala vzniknúť nová slovenská kapitalistická vrstva, hlásal LEN
ON. Aj u nás prebehla. A ako to dopadlo? Nechám na Vás. Mohlo byť
aj horšie. A čo malá? Pamätáte kto vydražil napríklad „Richnavského“?, pamätáte ako chodil na začiatku Milan v bielom plášti po obchode? Alebo Sláviu tiež Milan. A ako skončili? Podnikanie to nie je
len o peniazoch.
Alebo kto gazdoval v „stodole“?. Predsa Robo. Mal viacej kamarátov ako zákazníkov. Tak to aj skončilo.
Boli aj úspešní. Pozrite na lekáreň, alebo susedný obchod iba magistra a Vierka vedia, čo to chce.
Začalo sa rozvíjať aj podnikanie na vlastnom. To je v nákladoch
trocha o inom. Boli úspešní a dodnes sú. Paľo, keď sa už neoplatilo
opravovať televízory, alebo taký Fero zo Zemanskej, elektriku vymenil za klobásy. A dobré!
V tom čase vznikali aj väčšie firmy. Pišta s Janom, alebo aj Paľo
s Ferom aj iní. Aj chuť mali, aj vedeli, len roboty, tak ako dnes bolo
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málo. Nestratili sa. Kto vie, ten vie a keď ešte aj chce. Nezabudnime
ani na káblovku. Aj KROM – SAT bude mať výročie. Boli sme medzi
prvými mestami, čo ťahali káble z činžiaka na činžiak. Dodnes sú
tam aj keď sa rozšírenie riešilo už inak. Chcel som aj štúdio. Zostalo
iba „na rozume“.
Pomoc sa našla aj futbal a basketbal, ktorí začínali sa nalaďovať
na víťaznú vlnu.
Začiatky samosprávy boli aj o návštevách. Za starých čias to tak
húfne nebývalo.
Vidieť ministra, či prezidenta, nie iba na fotke bola udalosť. A tu
zrazu Čalfa, Weis, Fogaš, Čarnogurský, Miklóško. Aj pán prezident Kováč, ktorého v Spišskej Novej Vsi akosi nechceli, tak sme
ho s Imrom „prichýlili“ v Krompachoch v SEZ-e.
Spomenuli sme si aj na tých, ktorých minulý režim vymazal z mapy
poznania. Mesto, krompašská matica slovenská aj „veľká“ martinská
usporiadali odborne vydarený seminár o Mikulášovi Šprincovi, čím
sme „odštartovali“ jeho „vzkriesenie“ v rodnom meste ale aj v Slovenskej verejnosti.
Že už stačilo.
Rozumiem.
Už je toho dosť aj keď zďaleka ešte nie všetko, veď sa to ani nedá.
Mohol by som ešte dlho spomínať na začiatky samosprávy a udalosti, ktoré sa udiali v jej prvých rokoch. Spomenúť si ale na najbližších spolupracovníkov sa patrí na Jana, Karola, Hanku, ale aj na dievčatá zo sekretariátu a úradu, lebo chlapov ani nebolo. Ale aj na tých
z fabrík Laca, Ľuboša, a neskôr kovohutský kinder manažment, Imra
a tiež aj Luboša, čo nie je medzi nami, či Jirka, Blažeja a Mira a iných
lekárov, Milana a Mareka ako aj ostaných zo školstva, či policajského
veliteľa Ruda. Boli to aj páni kmeti, za všetkých spomeniem Macka,

Pauloviča, Skraka, Zahatňaského, Rutkaya, F. Biroša, u ktorých som
hľadal radu, pomoc a povzbudenie. Bol to ešte aj pán dekan Hamraček, ľudomil, rodák, však na Tepličku nie je tak ďaleko z Markušoviec. Neskôr to bol pán farár Salanci, a po ňom pán farár Leščinský,
rétor na pohľadanie s ktorými sme často prichádzali do styku, či oficiálne, alebo iba tak na kus reči. Aj rožňavský biskup mons. Eduard
Kojnok bol našim hosťom na jednom z prvých jarmokov. Dostalo sa
mu privítania, že sme boli svedkami aj biskupskej slzy.
Boli však aj iní.
Nazval som ich miestnou „kolaudačnou komisiou“. Ruky za chrbát a na prechádzkach a na verejných, ale najmä na predvolebných
zhromaždeniach mali hlavné slovo. Veď viete na koho myslím. Keď
„kolaudovali“ námestie aj tie červené dlažobné tvarovky im vadili, že
sú také „jak tote na ratušu“. Mali pravdu, v tom čase iné ako červené
sa nevyrábali.
Také boli začiatky samosprávy v Krompachoch. Boli ťažké, neboli
však najhoršie. Vidieť aj podľa toho čo všetko sa podarilo a čo dnes sa
to berie ako samozrejmosť. Z času na čas malé pozastavenie neuškodí.
Oveľa horšie podľa mňa bolo tretie volebné obdobie, moje druhé,
keď padli „Kovohuty“ a ani v Seze to nebolo ružové. Nezamestnanosť
bola okolo cez 30%. Mnohí nemali ani na základné životné potreby a
živorilo aj mesto. Zobrali sme úver, aby sme pomohli BHMK na platby za teplo ,aká to paralela so súčasnosťou. A aby sme mali aj na odvoz smetí a večer, aby v meste nebola tma. O rozvoji mesta sme mohli
iba snívať, že raz bude lepšie. V súčasnosti je to o inom aj keď tiež nie
ľahko.
Toľko som chcel dnes.
Pre niektorých na oživenie, pre mladších a mladých pre poznanie
ako sme začínali písať dnes už 20 ročnú históriu samosprávy v našom
meste.
K napísaniu týchto reminiscencii ma primäl aj článok pani Marty
v Krompašskom spravodajcovi, v ktorom sa potulkami s pred mnohých rokov vrátila k tým, ktorí už nie sú medzi nami, ale písali dejiny
a tvorili kolorit tohto mesta.
Ak som v mojich spomienkach na niekoho, kto nám pomohol, nevedomky zabudol, nech sa na najbližšom jarmoku prihlási. Pozývam
na burčiak.
Ďakujem všetkým, ktorí nám pri budovaní samosprávy na samom
začiatku v Krompachoch pomohli.
Ďakujem Vám priatelia.
Prajem Vám aby ste pri najbližších komunálnych voľbách mali
šťastnú ruku, aby sme sa všetci mohli tešiť z úspešného napredovania
Vášho, ale ešte stále aj môjho mesta.
Z Markušoviec Ing. Jozef Fajgel

NA ZAMYSLENIE
•
•
•
•

E.Fromm:
J.Peper:
A.Einstein:
Anonym:

Nie ten, kto má mnoho, je bohatý, ale ten, kto veľa dáva.
Človek je bytosť odkázaná na to, aby jej niekto s času na čas povedal: „Je dobré, že si...“
Nikdy nerozmýšľaj nad budúcnosťou, príde sama.
Každý je krajší, keď sa usmieva!

POĎAKOVANIE
Dovoľte touto cestou vysloviť veľmi úprimné a srdečné poďakovanie

príslušníkom Obvodného oddelenia policajného zboru v Krompachoch
za pomoc a odborný prístup pri vyriešení môjho problému – a to odcudzenie bicykla a pracovného náradia z drevárne pri rodinnom
dome na Rázusovej ulici v Krompachoch. Dňa 28. 11. 2009 okamžite po nahlásení krádeže na OO PZ v Krompachoch bol prípad službukonajúcou hliadkou okamžite vyriešený a ukradnuté veci mi boli vrátené.
Ešte raz ďakujem príslušníkom štátnej polície za profesionálny prístup pri riešení toho priestupku.
S poďakovaním a úctou

Emília Bandžuchová, Rázusová č.51, Krompachy
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Okienko samosprávy
Majetok obce
V jednotlivých číslach Krompašského spravodajcu sa zaoberáme
a približujeme Vám, milí čitatelia, rôzne oblasti zo širokej problematiky ekonomiky a riadenia mesta. V minulých číslach sme sa
postupne venovali jednotlivým voleným orgánom mesta a v tomto
čísle sme mali záujem upriamiť našu pozornosť na postavenie a úlohy samotných obyvateľov mesta. Avšak v odborných kruhoch teraz
výrazne rezonuje otázka majetku obcí/miest, ktorá vznikla ako
odozva na novelu zákona o majetku obcí. Preto v tomto čísle pretrhneme reťaz predstavovania jednotlivých aktérov rozvoja mesta
a pozrieme sa na to, čo tvorí majetok mesta, ako sa klasifikuje, ako
sa s ním môže disponovať a aké významné zmeny priniesla už spomínaná novela.
Všetkým nám je známe, že mesto je právnickou osobou, ktorá
za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Mestský majetok predstavuje
špecifický druh vlastníctva viažuceho sa na určité územné spoločenstvo bez nároku jeho jednotlivcov na majetkové vyrovnanie pri trvalom opustení územia. Proces vzniku obecného/mestského majetku sa
v podmienkach Slovenska uskutočňoval na územnom princípe, čiže
dochádzalo k prechodu majetku do vlastníctva tej obce resp. mesta, v katastri ktorej sa nehnuteľnosti nachádzali, príp. nachádzajú.
Proces vzniku obecného/mestského majetku totiž nie je uzavretým
cyklom, ale sa kreuje etapovite.
Majetok obce (mesta vo všeobecnosti tvoria nehnuteľné veci) pôda,
lesy, vodné plochy, stavby, lomy kultúrne pamiatky atď.; hnuteľné
veci (vnútorné zariadenia organizácií zriadených obcou, technická
infraštruktúra, vybavenosť obecného úradu); majetkové práva (napr.
pohľadávky); peňažné prostriedky (hotovosť, vklady na účtoch v peňažných ústavoch); cenné papiere (akcie, dlhopisy, krátkodobé obchodovateľné cenné papiere); nehmotné aktíva a nehmotný majetok
(softvér, know-how, priemyselné vzory, patenty, výsledky výskumnej
činnosti a pod.)
Spôsoby použitia obecného/mestského majetku upravuje Zákon
SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov alebo ktoré obec/mesto nadobudne do vlastníctva prechodom z majetku Slovenskej republiky
na základe tohto zákona alebo osobitného predpisu. Rozhodovanie
o hospodárení s majetkom mesta je významným nástrojom, ktorým
disponuje mestské zastupiteľstvo a primátorka mesta. Podľa Zákona
č.369/90 Zb. o obecnom zriadení sa uvádza, že majetok obce/mesta
slúži na plnenie úloh obce/mesta. V našom prípade teda mesto môže
svoj majetok využiť na:
• samosprávne účely – zabezpečenie samosprávnych funkcií
(t.j. na výkon originálnych a prenesených kompetencií)
• na verejné účely – zabezpečenie verejno-prospešných služieb
(napr. údržba verejných priestranstiev, vodovody, kanalizácia,
ČOV, cintoríny, miestne komunikácie, chodníky, verejné
osvetlenie atď.); starostlivosť o životné prostredie a verejnú zeleň.
• na podnikateľskú činnosť, kde cieľom môže byť využitie majetku
pre zvýšenie príjmov do rozpočtu obce alebo plnenie sociálnych
funkcií.
Majetok, ktorý zabezpečuje najmä naplnenie samosprávnych
funkcií a verejné služby využívajú nielen obyvatelia obce, ale aj
podnikatelia, či ostatný verejný sektor (dobrovoľnícke a záujmové
organizácie, mimovládne organizácie so sídlom v meste atď.). Ako
kompenzáciu nákladov spojených s ich zabezpečovaním slúžia podielové a miestne dane (príp. miestne poplatky).
Mesto hospodári so svojím majetkom samostatne alebo prostredníctvom správcu majetku, ktorým je jej rozpočtová alebo príspevko-
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vá organizácia zriadená podľa osobitného predpisu. Medzi organizácie zriadené mestom patrí Bytové hospodárstvo mesta a Mestské lesy.
Zákon uvádza, že správca obecného/mestského majetku vykonáva
právne úkony pri správe majetku obce/mesta v mene obce/mesta, čo
v našom prípade znamená, že záväzky a práva nadobudnuté týmito právnymi úkonmi, sú záväzkami a právami mesta, nie správcu.
Správca nemôže nadobudnúť majetok do svojho vlastníctva. Majetok
ktorý správca nadobúda, je vždy vlastníctvom mesta, pričom majetok zverený do správy určí obec pri zriaďovaní v zriaďovacej listine.
Podľa Zákona č. 258/2009 o majetku obcí (novelizovaný Zákon
č. 138/1991 Zb.) správa majetku vzniká:
• zverením majetku obce/mesta do správy správcu,
• prevodom správy majetku obce/mesta,
• nadobudnutím majetku do vlastníctva obce/mesta vlastnou
činnosťou správcu.
Významná zmena, ktorú novela zákona priniesla, sa týka spôsobov
prevodu vlastníctva majetku obce/mesta, ktoré sa musia vykonať
• na základe obchodnej verejnej súťaže,
• dobrovoľnou dražbou,
• priamym predajom, najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty majetku stanovenej podľa osobitného predpisu (Vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej
hodnoty majetku v znení neskorších predpisov).
Mesto zverejní zámer predať svoj majetok a spôsob jeho predaja na
svojej úradnej tabuli, na internetovej stránke mesta a v regionálnej
tlači. Ak ide o predaj majetku na základe obchodnej verejnej súťaže alebo dobrovoľnou dražbou, oznámenie v regionálnej tlači musí
obsahovať aspoň miesto, kde sú zverejnené podmienky obchodnej
verejnej súťaže alebo dražby. Podmienky obchodnej verejnej súťaže
mesto uverejní minimálne na 15 dní pred uzávierkou na podávanie
návrhov do obchodnej verejnej súťaže. Na prevod majetku mesta
dražbou sa vzťahuje zákon č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
v znení neskorších predpisov.
Mesto zverejní zámer predať svoj majetok priamym predajom najmenej na 15 dní. Zároveň zverejní lehotu na doručenie cenových ponúk záujemcov. Mesto nemôže previesť vlastníctvo svojho majetku
priamym predajom, ak všeobecná hodnota majetku stanovená podľa
osobitného predpisu presiahne 40.000,-€. Stanovenie všeobecnej
hodnoty majetku obce pri priamom predaji nesmie byť v deň schválenia prevodu mestským zastupiteľstvom staršie ako 6 mesiacov.
Zákon ďalej uvádza, na koho sa nemôže previesť vlastníctvo obecného/mestského majetku priamym predajom, napr. v našom prípade
pri fyzickej osobe sa to týka osoby, ktorá je v našom meste primátorkou, poslancom mestského zastupiteľstva, štatutárnym orgánom
alebo členom štatutárneho orgánu právnickej osoby zriadenej alebo
založenej mestom, prednostom mestského úradu, zamestnancom
mesta, hlavným kontrolórom mesta alebo blízkou osobou menovaných osôb.
Mesto tiež nemôže previesť vlastníctvo svojho majetku priamym
predajom na právnickú osobu, v ktorej zakladateľom, vlastníkom obchodného podielu, štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho
orgánu, členom riadiaceho, výkonného alebo dozorného orgánu sú
osoby uvedené v predchádzajúcom odseku . To neplatí, pokiaľ ide
o právnickú osobu, ktorej zakladateľom je mesto alebo v ktorej má
mesto obchodný podiel.
Ako vidieť, pri hospodárení s majetkom je mesto povinné rešpektovať množstvo obmedzujúcich zákonných ustanovení týkajúcich sa
hospodárenia a nakladania s majetkom, a to najmä z toho dôvodu, že
hospodári s verejnými prostriedkami. Mesto však má právo vypracovávať vlastné nariadenia, ktoré upravujú činnosť, príp. usmerňujú
výkon samosprávy v konkrétnych podmienkach mesta.
Ing. Viera Papcunová, PhD.
Ing. Ivana Gecíková, PhD.
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Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch - Doplnok č. 10
k Nariadeniu č. 2/1994 Mestského zastupiteľstva
v Krompachoch o predaji bytov a nebytových priestorov
vo vlastníctve mesta Krompachy
Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch v zmysle zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
zákona NR SR č.182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových
priestorov v znení neskorších predpisov a Občianskeho zákonníka
vydáva
Doplnok č. 10 k Nariadeniu č. 2/1994 Mestského zastupiteľstva
v Krompachoch o predaji bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Krompachy v znení neskorších doplnkov:
1. § 11 dopĺňa sa zoznam domov s bytmi určenými na predaj uvedený
v prílohe č. 2 tohto nariadenia: - SNP 1050/1
2. § 16 ods. 2 sa vypúšťa text: Voľný byt je určený výlučne na predaj,
ak sa nachádza v bytovom dome, v ktorom je predaná aspoň
polovica jeho bytov.

3. § 18 ods. 1 sa vypúšťa text: Voľný byt predávaný verejnou obchodnou súťažou sa prevedie do vlastníctva účastníka verejnej
obchodnej súťaže, ktorý ponúkol najvyššiu kúpnu cenu bytu a
nahrádza sa textom: Voľný byt predávaný verejnou obchodnou
súťažou sa prevedie do vlastníctva účastníka verejnej obchodnej
súťaže, ktorého ponuka bude vyhodnotená ako najlepšia v zmysle
zverejnených podmienok verejnej obchodnej súťaže.
4. § 19 sa vypúšťa celý
5. § 20 ods. 1 sa vypúšťa text: Prevody vlastníctva bytov podľa ustanovení § 17 - § 19 tohto všeobecného záväzného nariadenia podliehajú schváleniu Mestským zastupiteľstvom v Krompachoch a
nahrádza sa textom: Prevody vlastníctva bytov podľa ustanovení
§ 17 - § 18 tohto všeobecného záväzného nariadenia podliehajú
schváleniu Mestským zastupiteľstvom v Krompachoch.
6. Tento Doplnok bol schválený uznesením MsZ č. 26/D-2 zo dňa
15. decembra 2009.
7. Tento Doplnok nadobúda platnosť dňom schválenia mestským
zastupiteľstvom a účinnosť 15-tym dňom po vyvesení VZN na
úradnej tabuli mesta, t.j. dňa 1. januára 2010.
V Krompachoch dňa 18.11.2009

Ing. Iveta Rušinová, primátorka mesta

NOVOROČNÉ PRIANIE
Vážení spoluobčania!
Prajem Vám šťastný a úspešný rok 2010. Prajem Vám, aby sa splnili všetky Vaše reálne priania a očakávania.
Prajem všetkým, deťom, mládeži dospelým, seniorom, aby ste sa v našom meste cítili bezpečnejšie, spokojnejšie,
aby ste našli v našom meste svoje uplatnenie.
K tomu ešte samozrejme pevné zdravie, pokoj v duši, lásku v srdci, šťastie v očiach a úsmev na tvári.
Imrich Holečko, zástupca primátorky

Klub dôchodcov informuje
PLÁN KULTÚRNYCH A ŠPORTOVÝCH AKTIVÍT
Klub dôchodcov pri MsÚ zhodnotil svoju činnosť za rok 2009, ktorá bola úspešná a naplánované akcie boli zvládnuté, za dobrej spolupráce s Mestom Krompachy. Veľká vďaka patrí primátorke mesta
Krompachy Ing. Ivete Rušinovej a celému Mestskému zastupiteľstvu.
Poďakovanie patrí aj všetkým našim sponzorom, ktorí nám prispeli
na jednotlivé kultúrne podujatia.
V roku 2010 Klub dôchodcov (KD) plánuje uskutočniť viaceré kultúrne, športové a spoločenské podujatia, na ktoré pozývame všetkých
našich členov:
12.2. o 15,00 h., KD
Beseda o ochrane majetku
a bezpečnosti osôb
08.3. o 15,00 h., KD
Spoločenské posedenie
pri príležitosti MDŽ
18.3. o 15,00 h., Dom kultúry (DK) Výročná členská schôdza
19.4. zraz o 08,00 h. pred DK Prechádzka prírodou – Plejsy
12.5. o 15,00 h., Reštaurácia
Spoločenský večierok
ku Dňu matiek
24.6. o 10,00 h., KD
Športové podujatie
20.7. zraz o 07,00 h. pred MsÚ Zájazd- návšteva múzeí
28.7. zraz o 07,00 h. pred MsÚ Zájazd – Bardejovské kúpele
10.9. o 10,00 h. KD
Upratovacia brigáda v KD
s posedením
22.10. o 15,00 h., KD
Kultúrny program
- Mesiac úcty k starším
25.11. o15,00 h., KD
Seniorské stretnutie pri hudbe
07.12. o 15,00 h., KD
Prednáška o sociálnych
a zdravotných problémoch

POĎAKOVANIE
Odchod milovaného blízkeho človeka zasiahne
hlboko každého z nás.
Dňa 7. januára 2010 sme odprevadili na poslednej ceste
našu milovanú mamičku, babičku a prababičku

Máriu Dulinovú,
ktorá od nás tíško odišla v požehnanom veku 92 rokov.
Vyslovujeme poďakovanie našim príbuzným, všetkým priateľom a známym, ktorí prejavmi sústrasti i kvetinovými darmi
sa snažili zmierniť náš hlboký žiaľ.
Zároveň ďakujeme dôstojnému pánovi
ThLic. Štefanovi Kosturkovi a Jánovi Lörincovi
za dôstojnú rozlúčku s našou drahou zosnulou.
Smútiaca rodina
Moje úprimné poďakovanie patrí MUDr. Pustayovi...
a ostatným členom RZP v Krompachoch
za rýchly a odborný lekársky zásah
MUDr. Helene Hojstričovej, mamkinej ošetrujúcej lekárke
MUDr. Eve Böhmerovej, primárke interného oddelenia
Nemocnice v Krompachoch za odbornú lekársku starostlivosť
počas celého života mojej mamičky.
Moje osobitné poďakovanie patrí Jane Šovčikovej,
ktorá svojím ľudským a profesionálnym prístupom
mi pomohla v najťažšej chvíli môjho života.
Spokojnosť a poďakovanie patrí aj pracovníkom
firmy Brantner, ktorí v tomto zimnom období dokázali
včas zabezpečiť údržbu chodníkov na cintoríne.
Dcéra Marta Mičeková s rodinou

Výbor Klubu dôchodcov
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Vstúpme si do svedomia, ale všetci.
Vážení spoluobčania. Aj keď nemenovaný, bol som oslovený primátorkou mesta
v decembrovom vydaní mesačníka „Krompašský spravodajca“ v článku „Reakcia
primátorky na článok“, že: citujem „Ďalej je
pre mňa zarážajúce, že pod príhovor poslancov sa podpísal poslanec, ktorý sa na zasadnutí mestského zastupiteľstva nezúčastnil...“
koniec citátu.
V prvom rade je nezvyklé, ak sa reaguje
v tom istom čísle novín na článok, ktorý ešte
nebol zverejnený. Nezvyklosť mi potvrdil aj
Slovenský syndikát novinárov, na ktorý som
sa s touto otázkou obrátil. Moja odpoveď
na niečo zarážajúce je jednoduchá.
Príhovor nebol o účasti na zastupiteľstve,
ale o konkrétnej veci. Podpísal som sa pod
článok po podrobnom vysvetlení od poslancov, ktorí na zasadnutí boli a pokiaľ by som
bol prítomný, nezahlasoval by som za výstavbu nákupného centra v tejto lokalite. Je
to môj názor a nik nemá právo mi ho vyčítať.
K ankete, ktorá zavážila pri rozhodovaní
primátorky mesta o umiestnení obchodného centra na území nášho mesta v lokalite
Banícka štvrť musím poznamenať, že zákon
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení uvádza v § 11a ods. 4 citujem
„Obecné zastupiteľstvo môže vyhlásiť hlasovanie obyvateľov obce aj pred rozhodnutím
o ďalších dôležitých veciach samosprávy obce
(§4)“ koniec citátu. Z uvedeného je zrejmé,
že zo strany primátorky došlo k podozreniu
z porušeniu zákona a obmedzení právomoci
mestského zastupiteľstva. O cene za pozemok
sa nebudem zmieňovať.
Vážim si, čo pre mesto robí primátorka
mesta, čo sa v meste vykonalo, ale stále je tu
slovíčko ale. Keď vstupovala do volebného
boja na post primátora mesta musela vedieť,
že je to práca náročná, vymedzená zákonmi,
každodenným stykom s ľuďmi, že tato práca
je prácou 24 hodín denne počas celého volebného obdobia a určite neprospieva zdraviu
ani pohode v rodine, ale na druhej strane,
táto práca je nadštandardne honorovaná.
V článku „Prihovára sa k Vám primátorka
mesta Krompachy“ v novembrovom a decembrovom čísle Krompašského spravodajcu je niekoľko informácií, ktoré ma zaujali.
Citujem „Tu je prehľad, ako sa mi tento rok
podarilo zabezpečiť iné zdroje, ako tie ktoré
sme rozpočtovali“, „Pripravila som tento rok
aj iné projekty, avšak nepodarilo sa mi ich presadiť, keďže pri riešení iných problémov, ktoré
je nutné v našom meste riešiť nestihla som
všetko“, „Vážení občania, ani si neviete predstaviť koľko námahy, zdravia a úsilia stálo
prednostu, vedúceho organizačného a sociálneho oddelenia a mňa, pokiaľ sa nám podarilo
zbúrať tieto bytovky“, „a zaplatili sme 2 mil.
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Sk istinu z úveru, ktoré si zobralo mesto ešte
pred rokom 2007, t.j. pred mojim nástupom“
koniec citátov.
Teraz prichádzam k vysvetleniu nadpisu
článku, prečo všetci si máme vstúpiť do svedomia. Už z nadpisu tabuľky „Zoznam schválených projektov v roku 2009“je jasné, že finančné prostriedky boli získané z prostriedkov zo štrukturálnych fondov na základe
vypracovaných projektov. Každý, kto pracuje
v tejto oblasti vie, že vypracovanie projektu
je kolektívna práca a na niektorých sa podieľali organizácie, ktoré sa na túto oblasť
špecializujú. Treba povedať aj nezanedbateľnú skutočnosť, že prebieha jedinečné a neopakovateľné obdobie čerpania finančných
prostriedkov zo zdrojov európskej únie, čo
v minulosti v takej podobe, ako dnes, nebolo
a po roku 2013, kedy končí programovacie
obdobie nebude.
Úrokové zaťaženie pred 10 rokmi bolo niekoľko násobne vyššie ako dnes. Mestá a obce
berú bežne úver, aby realizovali akcie potrebné na rozvoj a chod mesta alebo obce. Poukazovať na skutočnosť, že to bralo predošlé
zastupiteľstvo je prinajmenšom zavadzajúce.
Po uplynutí volebného obdobia v roku 2010
mestu ostanú dlhy po tomto zastupiteľstve,
čo je normálne a nové mestské zastupiteľstvo
musí v splácaní pokračovať. Dá sa diskutovať
o tom, či úver bol zmysluplný, alebo nie.
Dovolím si poznamenať, že v roku 2007
pri nástupe primátorky do funkcie prvýkrát
v novodobej histórií mesta na účtoch zostali finančné prostriedky vo výške 4,5 mil.
a mesto nemalo žiadne záväzky voči dodávateľom po lehote splatnosti. Táto jedinečná
východisková situácia sa následne odzrkadľovala na úspechoch v nasledujúcom období.
Teraz niekoľko postrehov k niektorým
projektom:
• krytá plaváreň, je vizitka jej vlastníkov,
mesto je jedným zo spoluvlastníkov tejto
budovy. Prevádzku každoročne financovalo
výlučne zo svojich prostriedkov. V rozpočte
mesta to predstavovalo čiastku presahujúcu
1. mil. Sk. Pre rok 2010 je rozpočtovaných
53 000 EUR. Napriek požiadavke na MsZ
som sa o návštevnosti v zimnej sezóne
2008/2009 a letnej sezóne 2009 nedozvedel.
Krompašskí návštevníci plavárne sami vedia
koľko Krompašanov toto zariadenie navštevuje a či rozpočtovaná čiastka je adekvátna
počtu krompašských návštevníkov plavárne.
• skládka HALŇA si zaslúži trochu viac
pozornosti. Finančne prostriedky vo výške
6 284 609,48 euro nie sú náhodné a projekt
nebol schválený tak rýchlo, ako by sa z obsahu článku zdalo. V roku 2003 sa na tomto
neobvyklom ekologickom probléme začalo
pracovať v spolupráci s firmou COWI (Dán-

sko) a Slovzeolit Spišská Nová Ves. Výsledkom tejto spolupráce financovaného Dánskou vládou bola „Štúdia uskutočniteľnosti,“
Z výsledkov tejto štúdie vzišlo osem riešení
z ktorých boli vybrané dva najprijateľnejšie
a následne rozpracované na realizáciu s predpokladanými nákladmi v cenách z roku 2005
okolo 350 - 400. mil. Sk. V roku 2004 bolo
prvé stretnutie na úrovni dánskej agentúry
pre kooperáciu so strednou a východnou Európou v oblasti životného prostredia DANCEE, Ministerstvom životného prostredia
SR, Mestom Krompachy, COWI A/S Dánsko
a COWI A/S Slovensko.Samozrejmosťou
bolo zaradenie tohto problému ako priorita
mesta v budúcom období.
Počas troch rokov tohto volebného obdobia sa v meste podľa môjho názoru urobilo
množstvo nespochybniteľne dobrých vecí,
ale je tu znova slovíčko ale. V živote nie je
všetko len biele alebo čierne, preto niekoľko
postrehov k tejto časti článku:
• V roku 2006 mesto prevzalo záväzky
z Nemocnice s poliklinikou Krompachy.
V roku 2006 uhradilo 5,5 mil. Sk a uzatvorilo
splátkové kalendáre s veriteľmi na úhradu záväzkov na obdobie rokov 2007 – 2008 a tým
predišlo zrušeniu nemocnice. V záujme jej
záchrany, odkúpilo obchodný podiel a stalo
sa 51 % vlastníkom v spoločnosti Nemocnica
s poliklinikou Krompachy s.r.o. Podotýkam,
že dlhy, ktoré mesto splácalo, vznikli hlavne
počas obdobia keď zriaďovateľom nemocnice
bol štát, mestá prevzali nemocnice v stave,
akom boli na základe zákona, dlhy splácalo mesto aj v minulom volebnom období,
za uvádzané penále by si mal taktiež niekto
vstúpiť do svedomia. Treba však povedať aj
skutočnosť, že mesto dostalo bezodplatne
od štátu majetok v hodnote okolo 1 991 635
EUR. (60. mil. Sk).
• Reštrukturalizácia (podľa slovníka cudzích slov je prispôsobenie, zmena, zlepšenie
štruktúry, systému, organizácie, pomerov)
lesov v roku 2007 spočívala v zmene z príspevkovej organizácie mesta na spoločnosť
s ručením obmedzeným v novembri 2007
a zjednodušene povedané v tom, že sa minimalizovali výdavky, prípadne časť záväzkov
prešla do budúceho roku. Neprevádzali sa
práce na úprave lesných ciest, pestovné práce
v lese boli minimalizované, nebol podaný
žiadny projekt na platobnú agentúru. V roku
2008 bol podaný jeden projekt, ktorý bol
schválený. Postupne v roku 2008 a 2009 boli
práce prevedené, dodávateľom prác sa uhrádzali faktúry a v roku 2010 budú platobnou
agentúrou preplatené spoločnosti spravujúcej mestské lesy. Lesy vo vlastníctve mesta
neboli do roku 2008 hospodárskymi lesami,
ale lesami osobitného určenia, spravovala ich
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príspevková organizácia mesta, ktorá všetok
zisk následne investovala do zveľadenia lesa.
Z tohto dôvodu mesto nevykazovalo príjem
z mestských lesov, ale ani výdavky. Do konca
roku 2007 platil desaťročný lesohospodársky
plán, ktorý schválil štátny orgán a stanovil
ťažbu drevnej hmoty vo výške 12 000 tis.
metrov kubických.
• BHMK je dlhodobý problém, riešili ho predošlé zastupiteľstva, mesto je 100% vlastník
spoločnosti a bez finančných prostriedkov
mesta to zrejme doriešiť nepôjde
• Mestská polícia bola samozrejme aj v minulosti riešená niekoľko krát primátormi
mesta, hodnotenie, ako nefunkčnosť a nekvalifikovanosť je diskutabilne, lebo časť
policajtov počas posledných troch rokov bola
alebo je aj z minulých období
• Dom kultúry - kino, treba poznamenať,
že mesto kúpilo z vlastných zdrojov túto
budovu a v roku 2006 zaplatilo 5 mil. Sk
a v roku 2007 bolo splatených zvyšných 855
tis. Sk z celkovej kúpnej ceny. Mesto sa stalo
vlastníkom budovy na konci predchádzajúceho volebného obdobia a za stav budovy
zodpovedal vtedajší vlastník. So samotnou
prevádzkou domu kultúry boli v minulosti
značné problémy a mesto ju v posledných
rokoch financovalo výlučne z vlastných
zdrojov. Dnes má mesto príjmy z prenájmu
priestorov v tomto objekte. Poďakovať treba
aj terajšiemu nájomcovi reštaurácie za investovanie vlastných finančných prostriedkov
do objektu, ktorý je vo vlastníctve mesta
• Vodovod Lorencova ulica je podľa môjho
názoru zásluha PVS a.s. Poprad, ktorá riešila v prvom rade svoj problém s vysokými
nákladmi na odstraňovanie prevádzkových

porúch a na prevádzku tejto vetvy rozvodu
pitnej vody v meste
• Parkoviská, chodníky, mestské komunikácie, cintorín, športoviská všetko patrí
do kompetencie mesta, čo vyplýva zo zákona
o obecnom zriadení. Mesto je povinné svoj
majetok zveľaďovať a v nezmenšenej miere
zachovať.
• Bytový dom je skutočne niečo neobvyklé v našom meste, treba však podotknúť
niektoré skutočnosti. Dva pokusy o realizáciu výstavby bytov minulých zastupiteľstiev
stroskotali na petíciách občanov proti výstavbe v lokalite kde oni bývajú, samozrejmé petíciu iniciovali obyvatelia ktorí bývanie mali
zabezpečené. Zareagujem aj na poznámku,
že 20 rokov sa v Krompachoch nič nepostavili. Áno, je to pravda, avšak len v roku
2006 mesto z vlastných zdrojov pokrylo dlh
nemocnice a kúpu Domu kultúry v čiastke 10
mil. Sk. A dalo by sa diskutovať aj o ďalších
rokoch predchádzajúcich zastupiteľstiev.
K výpočtu nájomného a obsadeniu bytov
mám výhrady, ktoré som prezentoval na zasadnutí MsZ (mesto prispieva na prevádzku
bytov, čo diskriminuje ostatných nájomcov
mestských bytov, občanov bývajúcich v rodinných domoch a bytoch v osobnom vlastníctve)
• Kniha mesta je taktiež niečo, čo sa nevydáva každý rok, podľa môjho názoru doba je
primeraná a je dobre, že mesto túto publikáciu vydalo.
V závere môjho článku chcem upozorniť
čitateľa, že článok nemal za účel znevážiť
prácu primátorky, ale niekoľko informácií
naviac, iste uvítate. Mám pocit, že sa zvolebnieva a bude sa stupňovať vplyv na voliča.

ÚNIA ŽIEN
SLOVENSKA
ZO č. 6 Krompachy
praje všetko, čo radosť vzbudí,
praje lásku, lebo spája ľudí,
praje priateľov, čo dokážu žiť,
praje milovať a milovaný byť,
praje šťastný a nádherný Nový rok 2010
svojim členkám, vedeniu mesta, všetkým
sponzorom , ktorí nám finančne prispievali na naše nádherné akcie
DEŇ MATIEK,
OKTÓBER
– MESIAC ÚCTY K STARŠÍM,
DNI MESTA KROMPACHY,
ČARO VIANOC,
OCHUTNÁVKA VIANOČNÉHO
PEČIVA atď.
Dovoľte vyjadriť úprimné poďakovanie
pedagógom a žiakom škôl a školských
zariadení na území mesta za ich kultúrne
vystúpenia pri našich posedeniach,
na ktoré sa veľmi tešíme aj v novom roku.
Želajme si navzájom, nech nový rok bude
lepší ako ten predchádzajúci!
Izabela Slobodníková
ZO ÚŽS č.6, Krompachy

Stanislav B A R B U Š, poslanec MsZ

Vianočný koncert SSOŠ SEZ Krompachy
Aj v tomto školskom roku, v predvianočnom čase
pripravili študenti školy VIANOČNÝ KONCERT,
s ktorým vystúpili pred študentmi a zamestnancami
školy. Vo vianočnom príbehu účinkovali :
Lukáš Dirda I.B, Jaroslav Cehlár I.C, Miroslava
Čechová I.M, León Dirda a Jozef Ziolkovský z II.B,
Tomáš Hvizdoš II.C, Ján Bikár II.G, Jana Karpinská, Daniel Ondáš, Mária Čipkárová, Lukáš Stajsko,
Michaela Micherdová, Simona Štecová, Katarína Medvecová, Veronika Hríbová, Petra Onderčinová, Mária
Harčariková, Anna Rychnavská, Anna Dejmutová,
Simona Horváthová, Lenka Balážiová, Anna Chodilová a Daniela Polačeková z II.M, Stanislav Polaček,
Peter Zadroš a Tomáš Kohút z III.E, Božena Horváthová, Štefan Jendruch, Lucia Ďorková a Kristína
Vysocká z III.M, Jozef Ondria a Martin Šuty zo IV.E,
Marek Ludrovský IV.EF.
Ďakujeme všetkým účinkujúcim a organizátorom:
Mgr. Vierke Suchej, Mgr. Slavomíre Kurillovej-Hubinskej a Ing. Henriete Tarajčákovej.
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Odchody vlakov z Krompách
ČAS

DRUH

CIEĽOVÁ
STANICA

4,11

osobný

Košice

4,52

osobný

Liptovský
Mikuláš

4,58

osobný

Košice

X

5,20

rýchlik

Košice

5,58

osobný

Poprad

6,05

osobný

Košice

6,36

osobný

Červená
skala

8,08

osobný

Košice

8,14

osobný

Poprad

9,23

osobný

Liptovský
Mikuláš

12,08

osobný

Košice

12,16

osobný

Žilina

14,47

osobný

Košice

15,14

osobný

Poprad

15,48

rýchlik

Poprad

X

Bratislava

Ide 7 a 6.1; 5.4;
1.11;
Nejde 4.4.;
1.7-31.8.;
31.10 z Humenného cez Prešov

16,31

rýchlik

16,33

osobný

Košice

16,36

osobný

Poprad

18,35

osobný

Ružomberok

18,36

osobný

Košice

19,09

rýchlik

Humenné

20,11

osobný

Košice

20,14

osobný

Svit

20,43

rýchlik

Praha

22,18

osobný

Nálepkovo

22,22

osobný

Spišská
Nová ves

23,42

osobný

Margecany
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Odchody autobusov z námestia Krompách
4,40

X

žst

11,50

+

žst

5,22

c

žst

12,10

6

žst

5,30

-

žst

X

Kluknava-Ovčie
-Hrabkov-Široké

5,31

X

žst

12,16

a

Kluknava-Víťaz-Široké

X z Popradu

5,41

X

žst

13,14

-

žst

Xa

5,52

X

Kluknava-Margecany
-Mníšek n/ Hnil.

13,20

X

žst

6,06

b

Richnava- Hrišovce

13,40

c

Richnava-Hrišovce

6,10

X

Kluknava-Víťaz- Široké

14,15

c

Kluknava-Víťaz-Široké

6,13

6

Kluknava- Víťaz

14,16

X

Kluknava-Víťaz-Široké

+

Kluknava

X

Helcmanovce

6,52

c

Richnava- Hrišovce

14,19

a

Kluknava-Víťaz-Široké

7,15

c

žst

14,20

c

Richnava

7,25

XW

žst

14,22

a

Richnava-Hrišovce

7,28

c

žst

14,32

X

Kluknava-Víťaz
-Ovčie-Hrabkov

7,30

c

žst

X

Richnava-Hrišovce

7,55

-

žst

14,54

a

žst

8,12

X

Richnava- Hrišovce

14,59

X

žst

8,15

X

žst

15,15

c

Richnava-Hrišovce

9,12

+

Kluknava

X

Gelnica

9,25

-

žst

16,03

-

žst

9,46

X

žst

16,16

X

Kluknava-Víťaz-Široké

10,06

X

Kluknava-Ovčie-Víťaz

16,35

X

žst

6

Kluknava

17,16

X

Kluknava-Víťaz-Široké

10,26

X

Gelnica

17,44

-

žst

11,20

X

Kluknava-Víťaz-Široké

18,20

-

Kluknava-Víťaz-Široké

11,25

6

žst

19,34

-

žst

POZNÁMKY

Cez Margecany

V úseku SvitŽilina iba v X

Ide 5 a 1.4.
Nejde 2.4.; 1.731.8. cez Prešov
z Bratislavy

21,24
22,13

Ide 5.4.; 6.7.;
31.8; 31.10
cez Margecany

Vysvetlivky:

X
B
A
+
6
c
W

žst
-

Kluknava-Víťaz-Široké

X

Kluknava-Víťaz-Ovčie

ide PO-PI, nejde 6.1; 2.4; 5.4; 5.7;1.9;15.9; 1.11;17.11
ide PO-SO, nejde 6.1; 2.4; 5.4; 1.5;8.5; 5.7;1.9;15.9; 1.11;17.11
ide SO aNE, 6.1; 2.4; 5.4; 1.5; 5.7;1.9;15.9; 1.11;17.11
ide N a 6.1; 2.4; 5.4; 1.5;8.5; 5.7;1.9;15.9; 1.11;17.11
ide SO , nejde 1.5 a 8.5
ide v dňoch školského vyučovania
ide v dňoch školských prázdnin
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c) Občan, ktorý bol prepustený z výkonu
trestu odňatia slobody, z výkonu väzby alebo
z ústavného liečenia (protialkoholické, protidrogové), ktorý sa preukáže okrem prepúšťacej správy aj tým, že sa zaevidoval na ÚPSVaR
do evidencie nezamestnaných občanov ako
uchádzač o zamestnanie a požiadal o dávku
v hmotnej núdzi, nemá žiadne príjmy a potrebuje prostriedky na vybavenie dokladov
a na základné životné potreby. Na preklenutie
doby do vyplatenia jeho prvej dávky v hmotnej núdzi, resp. dávky v nezamestnanosti mu
môže byť poskytnutá jednorazová dávka sociálnej pomoci.
d) Občan, ktorý žije sám v domácnosti, je
poberateľom starobného alebo invalidného
dôchodku ako jediného zdroja príjmu a ten
nepresahuje 1,2 násobok životného minima
podľa zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom
minime v znení neskorších predpisov. Na
úhradu mimoriadnych výdavkov môže byť
takému občanovi poskytnutá jednorazová
dávka sociálnej pomoci.
3) Ďalej pre účely tohto VZN sa za takého
považuje aj občan, ktorý sa dostal do náhlej
núdze z dôvodu vzniku osobitných mimoriadnych udalostí a to:
a) Pri náhlom úmrtí blízkej osoby, ak žiadateľ zostal osamelý a nemá žiadnych príbuzných. Na zmiernenie mimoriadne zvýšených
výdavkov pri zabezpečení pohrebu môže
byť takému občanovi poskytnutá jednorazová dávka sociálnej pomoci.
b) Pri umiestnení do zariadenia sociálnych
služieb alebo zdravotníckeho zariadenia ak
ide o osamelú osobu. Na zmiernenie mimoriadne zvýšených výdavkov na zabezpečenie
nevyhnutných hygienických a osobných potrieb môže byť takému občanovi poskytnutá
jednorazová dávka sociálnej pomoci.
c) V dôsledku živelnej pohromy, havárie
(požiar, povodeň a pod., ak je poškodené bývanie) alebo inej nepredvídanej udalosti, ktorá spôsobila, že občan nie je schopný z vlastných príjmov pokryť náklady na základné
životné potreby. Na zmiernenie mimoriadne
zvýšených výdavkov na zabezpečenie nevyhnutných životných potrieb, ošatenia, potravín a bývania, možno takému občanovi poskytnúť jednorazovú dávku sociálnej pomoci.
d) Pri mimoriadne zvýšených liečebných
výdavkoch v dôsledku náhle vzniknutého
úrazu, pri dlhodobom a onkologickom ochorení. Na zmiernenie mimoriadne zvýšených
výdavkov (nákup liekov, zdravotníckych
pomôcok a potrieb) môže byť takému občanovi poskytnutá jednorazová dávka sociálnej
pomoci.
e) Z dôvodu ďalších nepredvídaných udalostí. Na zmiernenie mimoriadnych zvýšených výdavkov pri iných nepredvídaných

6) Rozhodnutie o priznaní alebo nepriznaní
jednorazovej dávky mesto písomne oznámi
žiadateľovi do 30 dní od doručenia úplnej žiadosti.
7) Jednorazová dávka sa môže vyplatiť formou:
a) peňažného plnenia - v hotovosti cez pokladňu MsÚ do 3 dní po nadobudnutí
právoplatnosti rozhodnutia o priznaní jednorazovej dávky s následným preukázaním
dokladov o úhrade vzniknutých výdavkov,
b) peňažného plnenia - bezhotovostným prevodom na účet príslušnej inštitúcie na úhradu
nevyplatených výdavkov (na zabezpečenie
dodržania účelu použitia jednorazovej dávky) do 3 dní po nadobudnutí právoplatnosti
rozhodnutia o priznaní jednorazovej dávky,
c) vecného plnenia - formou priameho
nákupu potravín, ošatenia, obuvi u dodávateľa tovarov (na zabezpečenie dodržania
účelu použitia jednorazovej dávky) do 3 dní
po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o
priznaní jednorazovej dávky.
8) Príjemca jednorazovej dávky je povinný
zúčtovať jednorazovú dávku bezodkladne po
jej vyčerpaní, najneskôr do 1 mesiaca od jej
poskytnutia na tlačive, ktoré tvorí prílohu č. 2
k tomuto VZN. K zúčtovaniu doloží doklady
o tom, že poskytnutá jednorazová dávka bola
použitá na ten účel, ktorý je uvedený v rozhodnutí.
9) Príjemcovi jednorazovej dávky, ktorý
nezúčtuje jednorazovú dávku podľa bodu 8
tohto článku, alebo dávku použije na iný účel
ako bola určená v rozhodnutí, nebude už jednorazová dávka poskytnutá.
Čl. 6
Spoločné ustanovenia
1) Jednorazovú dávku v hmotnej núdzi podľa
čl. 3 a jednorazovú dávku sociálnej pomoci
podľa čl. 3 tohto VZN je možné poskytnúť
spravidla jedenkrát do roka. Poskytnutie jednorazovej dávky podľa čl. 3 a čl. 4 sa navzájom
nevylučujú.
2) Mesto si vyhradzuje právo kontrolovať
využitie ním poskytnutých jednorazových
dávok. V prípade poskytnutia jednorazovej
dávky na nákup základného vybavenia domácnosti alebo na úpravu bytových pomerov po živelnej udalosti si mesto vyhradzuje
právo kontroly účelnosti jeho využitia priamo
v byte príjemcu.
Čl. 7
Záverečné ustanovenia
1) Toto VZN bolo schválené uznesením MsZ
č. 26/D-1 zo dňa 15. decembra 2009.
2) Toto VZN nadobúda platnosť dňom schválenia mestským zastupiteľstvom a účinnosť
15-tym dňom po vyvesení VZN na úradnej
tabuli mesta, t.j. dňa 1. januára 2010.

udalostiach života môže byť takému občanovi poskytnutá jednorazová dávka sociálnej
pomoci.
4) Za mimoriadne výdavky na účely poskytnutia jednorazovej dávky sociálnej pomoci
mesto pokladá výdavky najmä na:
a) nákup nevyhnutného ošatenia a obuvi,
b) úhradu poplatkov na školské a mimoškolské aktivity nezaopatreného dieťaťa;
podmienkou priznania dávky na tento účel je
riadne plnenie povinnej školskej dochádzky,
c) mimoriadne liečebné náklady (napr.
poplatky za ústavnú starostlivosť a kúpeľnú
liečbu, úhrada cestovných výdavkov na liečenie a návštevu špecializovaných zdravotníckych ústavov, nákup nevyhnutných zdravotníckych pomôcok, potrieb a špeciálneho
zdravotného materiálu, úhradu doplatku za
lieky a pod.); podmienkou priznania dávky na tento účel je vyjadrenie ošetrujúceho
lekára o nevyhnutnosti liečenia, odborného
vyšetrenia alebo odkázanosti na používanie
zdravotníckej pomôcky,
d) nákup základného vybavenia domácnosti,
najmä: posteľ, vankúš a prikrývka, posteľná
bielizeň, stôl, stolička, skriňa, varič, sporák,
vykurovacie teleso, palivo, práčka, chladnička a bežný kuchynský riad.
5) Dávku podľa tohto paragrafu možno poskytnúť najviac do výšky trojnásobku životného minima (zákon č.601/2003 Z.z. o životnom minime v znení neskorších predpisov)
vo forme finančnej, vecnej a kombinovanej.
Čl. 5
Postup pri schvaľovaní, výplate
a zúčtovaní jednorazovej dávky
1) Jednorazovú dávku možno poskytnúť len
na základe písomnej žiadosti občana na tlačive, ktoré tvorí prílohu č. 1 k tomuto VZN.
Občan v žiadosti uvedie účel, na ktorý žiada
poskytnutie jednorazovej dávky.
2) Občan podáva mestu žiadosť o poskytnutie jednorazovej dávky prostredníctvom
príslušného oddelenia Mestského úradu v
Krompachoch (ďalej len „MsÚ“).
3) Mesto posúdi, či je predložená žiadosť
úplná a ak je to potrebné, vyzve žiadateľa o
jej doplnenie v primeranej lehote. Ak žiadateľ
v určenej lehote nedoplní požadované údaje
alebo doklady, mesto žiadosť odmietne a písomne to oznámi žiadateľovi.
4) Opodstatnenosť žiadosti, jej úplnosť a súlad s kritériami tohto VZN posúdi príslušné
oddelenie MsÚ, k žiadosti spracuje záznam
z prešetrenia sociálnych a príjmových pomerov žiadateľa a následne návrh na priznanie/
nepriznanie jednorazovej dávky a jej výšku.
5) O poskytovaní jednorazovej dávky rozhoduje primátor mesta v rámci schváleného
rozpočtu na základe podkladov príslušného V Krompachoch dňa 18.11.2009
oddelenia MsÚ.
Ing. Iveta Rušinová, primátorka mesta
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OKIENKO ŠPECIÁLNEJ Klub Školienky v Mestskej knižnici
16. 12. 2009 navštívili deti z klubu Školienky našu knižnicu. Bola
ZÁKLADNEJ ŠKOLY
to ich druhá spoločná návšteva knižnice. Členmi klubu Školienky sú
deti z prvého ročníka ZŠ Maurerova, ktorých triednou učiteľkou je
Výstava Betlehemov
pani Plačková. Prváčikovia zvládli už takmer všetky písmenka a tak
Betlehem alebo jasličky predstavujú zobrazenie svätej rodiny Jozefa,
Márie a Ježiška. Stavali sa v kostoloch a neskôr aj v domácnostiach,
dokonca oveľa skôr ako vianočné stromčeky. Živý betlehem vytvoril
sv. František z Assisi, keď v r. 1223 v jaskyni v Grecciu v Taliansku
zorganizoval vytvorenie živého betlehemu. Vytvoril drevenú konštrukciu, požičal si domáce zvieratá – osla a vola, našiel dobrovoľníkov, ktorí predstavovali Máriu a Jozefa. Dieťaťom bola bábka.
Tento zvyk sa rozšíril po celom kresťanskom svete. Neskôr si ľudia
do betlehemov pridávali postavy svojich blízkych. Po čase tento zvyk
začal postupne upadať, ale dnes patrí Betlehem k neodmyslitelným
symbolom Vianoc, ktorý spodobuje výjav z azda najvýznamnejšej
historickej udalosti kresťanského sveta.
Vianoce, jasle, pastieri, dieťatko - to všetko sa nám vybaví, keď počujeme slovo Betlehem. Špeciálna základná škola v Krompachoch
aj v tomto roku zorganizovala výstavu BETLEHEMOV, tentokrát
v priestoroch školy.
Šikovné ruky žiakov za pomoci svojich pedagógov vytvorili naozaj
prekrásne umelecké diela- BETLEHEMY. Bolo sa na čo pozerať!
Touto cestou ďakujeme školám, ktoré sa zapojili do tejto výstavy
a spríjemnili tak všetkým prítomným predvianočné neopakovatelné
chvíle.
Mgr. Marta Kočanová

sa boli spolu s Lienkou Školienkou slávnostne zapísať v mestskej
knižnici. Čitateľský preukaz nedostali len deti, ale aj ich kamarátka
Lienka Školienka.
Spoločne si potom vybrali z pripravených kníh aby počas vianočných prázdnin mali čo čítať.
Prvým podujatím, ktorého sa
klub Školienky zúčastnil v mestskej knižnici bolo čajové popoludnie v rámci týždňa protidrogových
aktivít. Tu deti ochutnali niekoľko
druhov čaju, ktoré sme spoločne
pripravili. Podujatia sa ako hosť
zúčastnil aj ľudový rezbár a výrobca ľudových nástrojov pán Janko
Koľ, ktorý deťom povedal ako sa
vyrábajú tieto nástroje predviedol
hru na každý nástroj, a na niektorých dovolil zahrať aj deťom.
Posledným podujatím detí z
klubu Školienky bolo posedenie
pri vianočnom stromčeku, kde sa
rozprávali o tom, ktoré tradície
dodržiavajú doma a priblížili sme
im aj rôzne iné vianočné zvyky,
ktoré nepoznali.
Veríme, že deťom sa návštevy
knižnice páčili a stanú sa pravidelnými návštevníkmi aj v novom
roku.

KINO SLÁVIA KROMPACHY
JANUÁR 2010
23.1. o 19,00 hod.

VSTUPNÉ: 2,- €

NEZVRATNÝ OSUD 4
Mal to byť len obyčajný deň plný zábavy na automobilových pretekoch. Zmení sa však na nočnú moru, keď má Nick O’Bannon
hroznú predtuchu, v ktorej bizarný reťazec udalostí spôsobí hromadnú zrážku závodných áut, horiace úlomky sa rozletia medzi
divákov, brutálne zabijú jeho kamarátov a na neho samého padne
tribúna. Keď sa Nick z tejto príšernej vízie preberie, spanikári,
presvedčí svoju priateľku Lori a kamarátov Janet a Hunta, aby
odišli... stihnú to len pár sekúnd predtým, ako sa Nickova vízia
stane strašnou skutočnosťou.
Všetci sú presvedčení, že oklamali smrť a dostali novú licenciu
na život. Ale na nešťastie pre Nika a Lori je to len začiatok. Jeho vízie pokračujú a tí, ktorí prežili začínajú jeden po druhom za čoraz
bizarnejších okolností zomierať. Nik musí vymyslieť, ako ešte raz
oklamať smrť, kým aj jeho nedostihne nezvratný osud...
Hrajú: Krista Allen (Milujte svojho zabijaka), Nick Zano (Chyť ma,
ak to dokážeš), Myleti Williamson (Nabiť a zabiť), Shantel VanSanten, Bobby Campo; 82 min, MP od 12 rokov.
PREDPREDAJ: 1 hod. pred predstavením
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Aktivity v MŠ na Hlavnej ulici
Dnešné deti sú múdre, hravé, zvedavé, a hlavne - talentované!
To dokazovali aj škôlkári v MŠ na Hlavnej ulici, ktoré pripravili pre
svojich rodičov, starých rodičov, priateľov a známych spolu so svojimi pani učiteľkami množstvo veľmi zaujímavých a atraktívnych
kultúrno-spoločenských podujatí.
Ponúkame Vám prostredníctvom fotografií ich atmosféru...

Vianočná besiedka
v materskej škole
Ako člen Rady školy pri MŠ na Hlavnej ulici, ale predovšetkým ako
rodič by som touto cestou chcela poďakovať všetkým deťom, ktoré
v čase predvianočných zhonov pripravili pre všetkých rodičov, starých rodičov a známych krásny vianočný program pod názvom „Vianočná besiedka“. Svoje schopnosti a zručnosti detičky prezentovali
tancom, spevom a recitáciou. Do programu sa zapojili všetky triedy.
Svojou húževnatou a vytrvalou prácou pripravili program, ktorým
aspoň na chvíľočku dokázali oslobodiť naše mysle od všetkých
predvianočných nákupov, zhonov a príprav. Vlastnoručne pripravili
pre všetkých zúčastnených medovníkové občerstvenie.
V neoposlednom rade by som chcela vyjadriť úprimné poďakovanie a úctu všetkým pedagogickým zamestnankyniam za ich
profesionálnu a svedomitú prácu, ktorou učia naše deti vzájomnej
spolupráci, úcte a tolerancii už od detského veku.
Samozrejme by som chcela poďakovať tým rodičom, starým rodičom a známym, ktorí prišli povzbudiť svoje dieťa a jeho kamarátov.
Ich záujem potešil všetkých, ktorí vianočný program pripravovali
a bude pre nich povzbudivou motiváciou pri pokračovaní v tejto tradícii.
Nemôžem nevyjadriť sklamanie všetkých zúčastnených, že pri takejto akcii nebol prítomný aspoň jeden zástupca zriaďovateľa materskej školy, ktorý by svojou prítomnosť vlastne prejavil uznanie
doterajšej práce pedagogických zamestnancov a samozrejme snahu
a húževnatosť našich detí.
Mgr. Adriána Ferenčáková

Deň úcty k starším

Beseda s policajtami

OZNÁ MENIE

ZÁPIS ŽIAKOV
DO PRVÉHO ROČNÍKA
Zápis žiakov narodených od 1.9.2003 – 31.8.2004
do prvého ročníka školského roku 2010/2011
bude dňa 6.2.2010 (sobota) so začiatkom o 9,00 hod.
na školách podľa odporúčanej rajonizácie.
Na zápis sa dostaví rodič s občianskym preukazom, s dieťaťom
s rodným listom dieťaťa a písacími potrebami.
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ŠPRINCOVE KROMPACHY - VI. ročník
alebo, ako sme tento ročník prežili na ZŠ - Zemanská
30.novembra 2009 uplynulo
95 rokov od narodenia Mikuláša Šprinca, kňaza básnika a spisovateľa, predstaviteľa Katolíckej moderny,
aby jeho dielo a meno tohto významného
rodáka z Krompách, ako i mená iných autorov katolíckej moderny, neupadli do zabudnutia. Cieľom je i pestovať v duši mladých
kresťanov lásku k Božiemu slovu perom
poézie.
Z týchto dôvodov rozhodol sa Rímsko –
katolícky farský úrad v spolupráci s miestnou Maticou slovenskou zorganizovať
i VI. Ročník tejto krásnej literárnej súťaže.
Na našej škole sme s prípravou začali húževnato, veľmi nás učiteľov tešilo, že žiaci
majú záujem o túto súťaž. Dokonca i žiaci
II. stupňa sa zapojili veľmi aktívne. Snažili
sme sa žiakom, čo najviac pomôcť s výberom ukážok. Každá mala svoj odkaz a i kus
humoru, či zamyslenia. Nebolo ľahké vybrať
presný počet žiakov, lebo záujem bol na našej
škole naozaj veľký a pravidlá súťaže jasné.
Samotná súťaž sa uskutočnila 3. decembra
2009. Zahájili ju náš správca farnosti Th. Lic
Štefan Kosturko spolu s vdp. farárom zo Žakaroviec sv. omšou, po ktorej sa všetci súťažiaci hostia spolu s pedagogickým dozorom
presunuli do miestnej ZUŠ.
Tento ročník ukázal, že súťaž naberá na obľube, nakoľko v troch kategóriách súťažilo až
93 účastníkov, čo je rekord a tak samozrejme
nesmela chýbať ani trpezlivá porota, ktorá sa
určite nenudila a mala „plné uši“ práce:

To, že sa za našu školu zúčastnilo 17 súťažiacich vypovedá nielen o našich talentovaných žiakoch ale nemenej i o šikovných
p. učiteľkách slovenského jazyka, ktoré našich žiakov pripravovali
I. stupeň: v I.kategórii (1. – 4. ročník)
Pripravovali žiakov p. učiteľky:
Mgr. Viera Hinďošová,
Mgr. Mária Puchmelterová
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Mená žiakov:
1. Jakub Oravetz, 3. B
2. Dorotea Ferková, 3. A
3. Aneta Pavanová, 4. A
– II. miesto v prednese poézie
4. Tamara Brutovská, 4.B
– II. miesto v prednese prózy

A nemusíme tajiť, že radosť našej školy znásobili i naši žiaci v II. kategórii (5.- 7. ročník).
Pripravovali ich p. učiteľky:
Mgr. Anna Grondželová,
Mgr. Monika Magdová
Pekným prednesom potešili títo žiaci:
1. Peter Zavada, 5.A
– II. miesto v prednese prózy
2 Rastislav Šípoš, 5. B
– II. miesto v prednese poézie ŠŠ
3. Terézia Valeková, 6. B
4. Matúš Rybár, 6. B
– III. miesto v prednese poézie
5. Sabina Šimoňaková, 7.A
6. Tamara Hopejová, 7.A

V III. kategórii (8., 9. a SŠ)
Pripravovali p. učiteľky:
Mgr. Monika Magdová,
Mgr. Anna Skurková
Reprezentovali nás títo žiaci :
1. Silvia Milkovičová, 8.A
2. Michal Vojtek, 8.A
– I. miesto v prednese prózy
3. Michaela Mníchová, 8.A
4. Alex Valach, 8.A
5. Paulína Richnavská, 9.A
Veľmi úspešná sa ukázala naša škola „Zemanská“,už aj hojný počet reprezentantov
hovorí sám za seba. Iste, môžete si všimnúť,
že hoci som pri príprave súťaže pomáhala
viac organizačne na našej škole, či s výberom
niektorých súťažných ukážok, nedá sa zakryť
radosť sprevádzať na súťaž takéto talenty
školy...
A tak sa znova potvrdilo, že dôvera v Božiu
pomoc, radosť z námahy sú sestrami úspechu.. Blahoželáme!
Spracovala Mgr. Anna Rybárová
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Opäť sme zažiarili!
Celoslovenská súťaž v tanci tecktonik a electro dance organizovaná pod záštitou Centra voľného času PRIMA v Krompachoch
priniesla so sebou prvých víťazov.
Ako to začalo…
Po založení Tecktonik klubu KR a prvom verejnom vystúpení
na krompašskom jarmoku si Marek Hojstrič, vedúci záujmového
útvaru tecktonik centra voľného času PRIMA, získal veľa priaznivcov a rozšíril svoje rady o nových členov. Pozitívne ohlasy a chuť šíriť
tento tanečný štýl ďalej ho neustále posúvali vpred. Zúčastňoval sa
vystúpení, pozývali ho na rôzne akcie, zoznámil sa s tanečníkmi vyznávajúcimi rovnaký štýl. Jeho snom však bolo, aby tecktonik a elektrodance nadobudli iný rozmer. Rozhodol preto pre odvážny krok
– zorganizovať prvú celoslovenskú súťaž v tanci tecktonik a elektrodance. Inšpiráciou boli aj zahraničné krajiny, v ktorých sa pravidelne
organizujú tanečné súťaže v štýle tecktonik (electro dance), známe
pod názvom „Vertifight“. Netrvalo dlho a zo sna sa postupne začala
stávať skutočnosť. S finančnou, organizačnou a morálnou podporou
vedenia Centra voľného času PRIMA a iných partnerov sa 19. decembra v Košiciach uskutočnil pilotný ročník tecktonik&electro dance
battle.
Samotnej súťaži
predchádzala tanečná šou v podaní
hostí
Tecktonik
klub
KR
(KR
ELECRO), Electro
dimension
crew
Poprad, Tecktonik
online Club Lučenec a hostí z Čiech
CZECH TECKTOŤažké rozhodovanie poroty
NIK KLUB, ktorá
dostala do varu asi 200 divákov. Divákov i samotných súťažiacich
príjemne prekvapilo vystúpenie najmladších tanečníkov tecktoniku
a electro dance z Tecktonik klubu KR, ktorí pod vedením Mareka
Hojstriča predviedli vzhľadom na ich vek a tanečné skúsenosti obdivuhodný výkon.
Nasledovala súťaž, ktorá prebiehala formou battle. Súťažilo vyše
tridsať tanečníkov z rôznych kútov Slovenska, ktorí predviedli divákom tanečné kreácie
na špičkovej úrovni. Ich
výkony
posudzovala
štvorčlenná porota, ktorá
hodnotila prispôsobenie
tanečných prvkov a pohybov k hudbe, štýl tanca,
prevedenie tanečných prvkov a celkový umelecký
dojem.
Postupným vyradzovaním ostávali na tanečnom parkete len tí najlepší. Porota sa neraz nevedela rozhodnúť, koho
posunúť ďalej, nakoniec
však vybrala tých najlepších. Krompašskí tanečníci obsadili takmer všetky
Víťaz prvého tecktonik&electro dance battle
miesta.

LOGO
PRIMAČASU Krompachy
CENTRUM
VOĽNÉHO

Prima

Vyhodnotenie
Kategória muži
1. miesto – Kamil Kicka (KR Electro)
2. miesto – Peter Ondruš (Electro dimension crew Poprad,
kedysi člen KR Electro)
3. miesto – Lukáš Bátor (KR Electro)
4. miesto – Tomáš Šuhaj (Tecktonik online club Lučenec)
Kategória ženy
1. miesto – Daša Lučanská
(KR Electro)
2. miesto – Martina Zummerlingová (KR Electro)

Hojstrič - vedúci záujmového útvaru CVČ
PRIMA v akcii

Medzi jednotlivými kolami battle fightu predvádzali
tanečné umenie aj hostia z
Čiech, ktorí si na začiatku
každého súťažného kola
zmerali sily v battle so svojím
slovenským protivníkom. Na
záver stretnutia sa konalo
battle „Slovakia vs. Czech republic“ 4 vs. 4. Ich výkony sa
mohli podľa názorov divákov
a tanečníkov rovnať francúzskym a ruským špičkám.

Táto úžasná akcia so sebou priniesla mnoho pozitívnych ohlasov.
Nadšení českí tanečníci dokonca ponúkli účasť na ich súťaži. Už teraz sa všetci tešia na budúci ročník, ktorý bude (verím) ešte lepší.
V mene Centra voľného času PRIMA chcem poďakovať všetkým,
ktorí sa akokoľvek podieľali na vzniku a priebehu tejto súťaže.
Iniciátorovi
Marekovi
Hojstričovi, ktorý svojou húževnatosťou zviditeľnil nielen tanečný
štýl tecktonik a electro
dance, ale ale aj samotné
Centrum voľného času
PRIMA ako hlavného organizátora tohto podujatia, všetkým tanečníkom
zo Slovenska i Čiech,
porotcom, sponzorom,
fotografom, DJ, moderátorom a v neposlednom
rade i divákom, že prišli
podporiť túto jedinečnú
akciu.
Bc. Veronika Bekešová
(vychovávateľka CVČ PRIMA) Víťazka v ženskej kategórii Daša Lučanská

16-ročný Kamil Kicka
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Svedectvo starých kníh
Tento rok (asi) nie je rokom, kedy by sa konalo sčítanie ľudu, lebo to sa zvyčajne robilo
každých okrúhlych desať rokov a na Slovensku posledné sčítanie obyvateľstva prebehlo
v r. 2001. Aj tak je zaujímavé sledovať vývoj
mesta podľa štatistických údajov spísaných
v nich.
Nedávno som prezeral knihu „A magyar
korona országainak helységnévtára” (slov.
Register sídiel uhorskej koruny), ktorú vydal
Uhorský krajinský kráľovský štatistický úrad
v Budapešti v r. 1892. V tejto hrubej knihe
veľkého formátu sú zhrnuté údaje sčítania
obyvateľstva v r. 1890, teda spred 120 rokov.
Hoci údaje sú len základné: národnosť, vierovyznanie, rozloha a počet obytných domov
príslušného sídla, aj tak si môžeme z nich vytvoriť obraz rozvoja nášho mesta.

Ako to vyzeralo v Krompachoch v r. 1890?
Krompachy patrili do tzv. banského okresu
so sídlom v Gelnici a do Spišskej župy so sídlom v Levoči. Krompachy sa vtedy delili
na 2 samostatné administratívne celky:
na obec a na Zemanský rad.
Obec mala rozlohu 3.271 katastrálnych jutár, 324 obývaných budov a počet prítomných
(vtedy sa sčítavali prítomní v sídle a nie len
obyvatelia): 1663. Podľa národnosti: 1.108 Slovákov, 476 Nemcov, 66 Maďarov a 12 z iných
národností. Podľa náboženstva: 1.145 rímskych katolíkov, 371 evangelikov augburského
vyznania, 79 gréckokatolíkov, 59 izraelitov
a 9 reformovaných protestantov.
Zemanský rad mal rozlohu 667 katastrálnych jutár a 14 obytných budov, počet prítomných 142. Podľa národnosti: 129 Slovákov,

POĎAKOVANIE
Dovoľte mi touto cestou poďakovať v mene avoslávnych veriacich v Krompachoch,

organizátorom Siedmeho koncertu
duchovnej piesne,
ktorý sa uskutočnil 27.12.2009 v koncertnej sále Základnej umeleckej školy v Krompachoch.
Naše poďakovanie patrí predovšetkým Pravoslávnej cirkevnej obci v Krompachoch, ktorá
v spolupráci s Mestom Krompachy tento koncert usporiadala.
Poďakovanie patrí aj riaditeľke ZUŠ p. Jarmile Ondášovej za poskytnuté priestory a v neposlednom rade patrí poďakovanie aj všetkých účinkujúcim, ktorí na tomto podujatí vystúpili.
Verím, že všetci, ktorí sa na tomto koncerte duchovnej piesne zúčastnili, prežili krásne spoločné chvíle duchovnej radosti a veselosti, a že si odniesli vo svojich dušiach krásny umelecký
zážitok.
Pravoslávni veriaci Krompachy

KROMPAŠANKA – ŽENA ROKA 2009
Záver uplynulého roka (11. 12. 2009) v Starej Ľubovni sa niesol vyhlasovaním výsledkov anketovej súťaže Žena roka 2009, ktorú
8. marca tohto roku vyhlásilo Mesto Stará
Ľubovňa a Únia žien Slovenska. Súťaž mala
rôzne kategórie súvisiace s poslaním ženy
v osobnom, záujmovom i profesnom živote.
Občania okresu prihlásili 145 žien.
Nominácie získalo 29 žien, z ktorých porota vybrala šesť. Ženou roka 2009 v kategórii vlastná tvorba sa stala katolícka poetka
a spisovateľka zo Starej Ľubovne, Monika
Tančáková, rodáčka z Krompách, ktorá má
na konte 11 poeticko-prozaických titulov, je
matkou troch vlastných a dvoch opustených
detí z detského domova. Po otcovej smrti sa
vo svojej domácnosti s rodinou stará o svoju
81 ročnú chorú matku.
V závere slávnosti sa Monika Tančáková
za všetky ocenené ženy poďakovala organizátorom súťaže a slávnosti v obradnej sieni
Mestského úradu a občanom Starej Ľubovne
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prostredníctvom primátora mesta RNDr.
Valenta Jaržembovského venovala svoju najnovšiu knihu Volanie Litmanovskej hory.
Zároveň upozornila na nový titul v spoluautorstve s o. Mariánom Andrejom Pacákom
CSsR, Brieždenie s Matkou, ktorý vydalo
Vydavateľstvo Redemptoristov Misionár
v Michalovciach tesne pred Vianocami, pri
príležitosti 20. výročia založenia Gréckokatolíckej farnosti Matky Ustavičnej pomoci
v Starej Ľubovni.
POĎAKOVANIE
Ďakujem speváckemu zboru Cantica
Christiana, Th.Lic. Štefanovi Kosturkovi
a ďalším občanom Krompách, ktorí sa zúčastnili púte na Horu Zvir v Litmanovej 6.12
2009 pri príležitosti prezentácie mojej najnovšej zbierky básní Volanie Litmanovskej
hory. Spev Krompašanov na Hore Zvir bol
pre mňa veľkou oporou, ale aj reprezentáciou
môjho rodného mesta.
Monika Tančáková

12 Nemcov a 1 Maďar. Podľa náboženstva:
115 rímskych katolíkov, 11 evangelikov augsburského vyznania, 8 gréckokatolíkov, 7 izraelitov 1 z unitárnej cirkvi.
Ludovit Dulai

POĎAKOVANIE
Touto cestou ďakujem všetkým,
ktorí sa prišli rozlúčiť dňa 11. 12.2009
so zosnulým

Ing. Rudolfom Kacvinským.
Ďakujem za prejavy sústrasti
a kvetinové dary.
Angela Kacvinská

VIANOČNÝ
TURNAJ
Dňa 18.12.2009 o 18:00 hodine sa po
dvojročnej pauze konal VIANOČNÝ
TURNAJ v stolnom tenise. Predmetného
turnaja sa zúčastnili domáci hráči MŠK
- STO Krompachy, ale aj fanúšikovia stolného tenisu. Súťažilo sa v kategórii registrovaní a neregistrovaní hráči.
Výsledky dvojhra - registrovaní:
1. Mgr. Erik Ivančák
2. Dominik Sekáč
3. Radovan Mišelnický
Výsledky dvojhra - neregistrovaní:
1. Samuel Seman
2. Roman Lizák
3. Tomáš Richnavský
Výsledky štvorhra:
1. Radovan Mišelnický – Mgr. Erik
Ivančák
2. Dominik Sekáč - Lukáš Harman
3. Michal Wenzel - Pavol Cuker
Všetkým hráčom ďakujeme za vynikajúcu hru a predovšetkým ďakujeme Mestu
Krompachy a sponzorom za ceny, ktoré
nám poskytli.
Bc. Daša Sekáčová, sekretár MŠK – STO Krompachy
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Po Vianociach s kilami preč!
Skôr, než sa obetujete a dojete posledný vanilkový rožok a medvediu labku, povedzte prejedaniu stop. Nájazdy na vianočné stoly sa
konečne skončili a bohužiaľ u mnohých sa už stihli prejaviť na nedopnutom zipse či zázračne sa zmenšujúcom tope. Do leta je ešte
ďaleko, no jar už bude o tri mesiace klopať na dvere, tak jej otvorte
s takou postavou, po akej túžite.
Na Vianoce je dovolené takmer všetko, a tak ako sme tolerantní
k našim blízkym, rovnako sme benevolentní aj k sebe. Veď prečo by
sme si ešte nenaložili šalátu, keď už sú tie sviatky! Lenže naše telo
neregistruje Vianoce ako čosi špeciálne a už vôbec kvôli nim nenaštartuje poriadne metabolizmus. A keď tak ležíme s krásne plným
bruškom pri Láske nebeskej a Mrázikovi, lenivé črevá lenivejú ešte
viac. Teraz, keď sa sviatky pomaly finišujú, však môžeme o štíhly
driek znova zabojovať.
Pravidlo č. 1: Stanovte si cieľ
Na začiatku nového roka sa štartuje všetko ľahšie a máme tendencie dlhšie zostať motivované a správne naladené na dosiahnutie
svojich cieľov. I tých, ktoré sa týkajú zredukovania hmotnosti a telesného tuku. No bez konkrétnych cieľov naša snaha stroskotá oveľa
jednoduchšie, než v prípade, že presne vieme, za akou métou sme sa
vybrali. Z tohto dôvodu sa oplatí určiť si jasný cieľ.
Záleží len od vás, ako bude znieť. Či už chcete nosiť o dve konfekčné
veľkosti menšie oblečenie alebo spevniť zadoček, je dôležité, aby ste
si vybrali cieľ, ktorý je možné dosiahnuť. Žena, ktorá nosí veľkosť 44,
si tak iste nevyberie schudnúť za tri mesiace do nohavíc 36, ak chce
zostať zdravá. Vyberajte si preto ciele, ktoré je možné dosiahnuť.
Pravidlo č. 2: Pite
Kto chce schudnúť, musí piť. Voda, bylinkové a zelené čaje, ovocné a zeleninové šťavy. Pri diéte sa skrátka neoplatí dôležitosť vody
ignorovať. Denná dávka, ktorú bezpodmienečne potrebujete, je dva
až tri litre tekutín denne. Pozor však na tabu! Kolové limonády, sladké nápoje, džúsy s cukrom a produkty, tváriace sa diétne, obsahujú
zákerné umelé sladidlá.
Ani alkoholické nápoje nie sú pri diéte ideálne. Skrýva sa v nich
vysoký obsah cukru a často obsahujú viac kalórií než výdatný obed.
Skôr, než siahnete po vaječnom likéri alebo pina colade, radšej poproste o biele suché víno alebo vínny strek.
Pravidlo č. 3: Stavte na surovú stravu
Ovocie a zelenina sú pri redukčnej diéte kľúčové. Deň by ste mali
odštartovať ovocím, ktoré sa dopoludnia trávi lepšie, než v poobedňajších či večerných hodinách. Zelenina na obed i na večeru vás
zásobí vitamínmi a zasýti bez obáv o krivky.
Najlepšie je konzumovať ovocie i zeleninu v surovom stave, pretože
kompóty a nálevy obsahujú vyšší obsah cukrov a navyše sa stráca
podiel vitamínov. Prijateľnou alternatívou je zelenina pripravovaná
v pare a sušené ovocie bez cukru, ak práve nemáte poruke čerstvé.
Pravidlo č. 4: Rozhýbte sa
Aj malý pohyb je pohyb, a pre naše telá, ktoré počas sviatkov
spohodlneli, má dôležitý význam. Pokiaľ nepatríte k tým aktívnym
športovkyniam, ktoré tri razy do týždňa navštevujú fitká a ste skôr
domased, naštartujte sa aspoň prechádzkou. Postupne sa vám pohyb možno natoľko zapáči, že čoskoro nabehnete aj do fitnescentra
na hodinu aerobiku.
Pravidlo č. 5: Neprejedajte sa
Len si spomeňte, koľkí z vašich známych zázračne schudli, ak
svoje jedlo rozdelili do piatich menších porcií. Telo si poradí lepšie
s niekoľkými porciami malého množstva jedla, než s výdatným
obedom a neskorou večerou. Odborníci na výživu tvrdia, že práve
tento spôsob naštartuje metabolizmus a kilá pôjdu dole oveľa rýchlejšie. Odmenou za vašu snahu vám bude skvelý pocit zo seba samej
a štíhle krivky, ktoré zasa odmeníte vy novými džínsami.
Zdroj: internet

záhradkárska poradňa

Záhradkár v januári
Vážení čitatelia záhradkárskej rubriky. Keď čítate tieto riadky, sviatočné chvíle Vianoc a nového roku, máme už za sebou. Dovoľte mi
v prvom tohtoročnom príhovore, zaželať Vám a Vašim rodinám veľa
šťastia, zdravia a záhradkárskych úspechov v Novom roku 2010.
V zimných mesiacoch je záhrada v stave relatívneho kľudu. Avšak to,
čo platí pre záhradku, nemalo by platiť pre záhradkára. Aj keď pri písaní
týchto riadkov sú teploty pod -18°C do + 6°C zo dňa na deň, ale zima
sa hlási a počasie nám niekedy pripravuje nepríjemné prekvapenia. Pri
trvalejšom snežení, hlavne ak je sneh mokrý, vytvorí na stromčekových
ríbezliach a egrešoch veľké vankúše, ktoré svojou váhou často zlomia ich
korunky, preto ich musíme pravidelne striasať.
Zároveň kontrolujeme aj ich uviazanie k oporným kolíkom. Sneh
striasame aj zo živých plotov, ináč sa pováľajú a zostanú zdeformované.
Pobyt na záhradke využívame na vetranie skladu ovocia a zeleniny, ak
to mráz dovolí. Cez zimu venujeme zvýšenú pozornosť skladovanému
ovociu a zelenine. Jednou zo skladovacích chorôb je čierna hniloba koreňovej zeleniny a srdiečková hniloba mrkvy, spôsobná nedostatkom
bóru v pôde. Napadnuté korene likvidujeme, lebo hniloba má tendenciu
prenášať sa aj na zdravé korene. Aj keď sa zdá, že január je oddychový
mesiac, sú práce, ktoré nemusíme odkladať na jar. Opravujeme a ošetrujeme záhradkárske náradie, zoškrabujeme starú kôru z kmeňov ovocných stromov, za ktorou sa skrýva mnoho škodcov. Za bezmrazových
dní natierame kmene stromov vápenným mliekom, hlavne južnú stranu,
čím zabránime prehrievaniu kmeňov za slnečných dní. Pod kôrou pri
zohriatí slnkom sa začína tvoriť miazga, ktorá pri prudkom poklese
v noci zamŕza a strom nám praskne. Tvoria tzv. mrazové dosky, odumrie časť kôry, pod ktorou sa následne rozmnožuje drevokazný hmyz.
Pri oteplení môžeme začať s rezom egrešov a ríbezlí. Odstraňujeme
konáre staršie ako 5 rokov, presvecujeme korunu a u egrešov skracujeme
jednoročné výhonky asi o tretinu, slabšie na jedno až dve očká. Zlepší sa
nám kvalita plodov, podporí rast nových výhonkov a obmedzí šírenie
múčnatky americkej, ktorá prezimuje väčšinou na koncových očkách
letorastov vo forme spór.
Ak je teplota okolo nuly, odoberáme štepy na jarné štepenie z kultivárov, ktoré sa nám osvedčili a chceme ich rozmnožiť. Odoberáme dobré
vyzreté jednoročné letorasty z južnej alebo východnej strany stromu
v rukaviciach, aby sme zabudnuté drevo nezohrievali. Narezané štepy
označíme menovkou a uložíme do mikroténových sáčkov v studenej
pivnici. Ak sú celé zabalené a dobre previazané, nemusíme ich zvlhčovať
a vydržia nám až do polovičky júna.
Nezabúdajme na našich operených pomocníkov na záhradkách, ale aj
na balkónoch, nekŕmme ich pravidelne, ale len pri zosilnených mrazoch,
aby si vtáci nezvykli na pravidelné kŕmenie, pretože potom na to vyčkávajú, a ak nedostanú potravu, hynú.
Pamätajme, že nesmieme vtáčiky kŕmiť chlebom, pečivom a slaným tukom, pretože im to kvasí v zažívacích orgánoch a potom hynú.
Kŕmime ich len slnečnicou, vtáčím zobom, semenom tekvice, hovädzím,
baraním lojom, prípadne bravčovým sádlom nesoleným.
Je čas na kontrolu semien, zostavenie osevného plánu a nákup semien.
Pri nákupe semien sa nenechajme zlákať ich cenou, priplatením niekoľkých centov ku kvalite, získame mnohonásobne na úrode. Pestujme
hybridy označené za názvom kultiváru písmenom F1, ktoré dávajú oveľa
väčšie výnosy. Vlastné semená dopestované na záhrade nás môžu veľmi
sklamať, pretože často dochádza k prepeľovaniu kultivárov a hybridy F1
nikdy nedávajú pôvodné semeno, ale iba zmes kultivárov.
Na začiatku mesiaca môžeme do kvetináča zasiať niekoľko semien
nízkokmenných rajčiakov, ktoré pri dobrej starostlivosti nám môžu už
koncom apríla doniesť červené plody za oknom. Koncom mesiaca môžeme pokusne zasiať semená zeleru a dopestovať si kvalitné priesady.
Na záver si poprajme priaznivejší rok, lepšiu úrodu ovocia a okrem
práce aj relax a pohodu na záhradke.
Ján Miľo
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NÁHLE NOVOROČNÉ
PREDSAVZATIA
KRACHUJÚ
Schudnúť, skoncovať s fajčením, ale aj
nájsť si prácu si na Nový rok obvykle zaumienia občania na Slovensku.. Aspoň jeden
záväzok si s úderom polnoci plánovala podľa
novembrového prieskumu spoločnosti TNS
SK zavesiť na krk necelá štvrtina Slovákov.
Uskutočniť predsavzatie sa však podľa vedcov podarí len každému štvrtému.
Prvý deň v roku je totiž ľahko zapamätateľný a ľudia si ľahko dokážu odmerať, ako dlho
dokázali svoje ciele napĺňať. Iba desatina
z opýtaných Slovákov bola pritom pevne presvedčená, že novoročné predsavzatia určite
dodrží. Polovica si myslela, že ich "pravdepodobne" naplní a necelá tretina už vopred
tušila, že ich nedodrží.
Najčastejšie novoročné predsavzatia
Slovákov:
schudnúť
19 %
prestať fajčiť 18 %
starať sa o zdravie
12,7 %
usilovnejšie študovať 7,6 %
nájsť si prácu 7,6 %
ZDROJ: TNS SK
Najúspešnejší bývajú tí ľudia, ktorí si
napĺňanie svojho predsavzatia rozdelia
do niekoľkých fáz a nevzdajú sa napriek prípadným prekážkam. Vyplýva to z vedeckej
štúdie Hertfordshirskej univerzity, o ktorej
informoval britský denník Guardian. Vedci
do projektu zaradili sedemsto ľudí a pýtali sa
ich, akú stratégiu volia, aby novoročné predsavzatie naplnili a aké dosahujú výsledky.
Z ankety vyplynulo, že úspešnejší boli tí, ktorí hľadali spôsob, ako cieľ dosiahnuť. Medzi
neúspešných, naopak, patrili najmä tí, ktorí
sa sústreďovali skôr na zdôvodňovanie, prečo
sa predsavzatie nedá splniť. Podľa psychológov teda o naplnení predsavzatia skôr snívali
alebo sa spoľahli len na vlastnú vôľu.
"Naše výsledky ukázali, že to takto jednoducho nefunguje," uviedol pre Guardian
Richard Wiseman. ,,Ak chcete schudnúť,
nestačí si na chladničku nalepiť fotku modelky a predstavovať si, že aj vy budete štíhly."
Ľudia, ktorým sa podarilo svoje predsavzatie
splniť, si ho rozplánovali na viacero menších
krokov a sústredili sa na to, čo konkrétne im
úspech prinesie. Takisto sa ukázalo, že tzv.
rýchlokvasené, náhle predsavzatia, ktoré si
človek dá 5 minút po polnoci, sú odsúdené
na neúspech. Predsavzatie sa totiž podarilo
naplniť najmä tým, ktorí si ho vopred premysleli a verili si, že ho dosiahnu.
Zdroj: internet
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FORMOU VEREJNEJ
OBCHODNEJ SÚŤAŽE
PREDÁ
voľné 2 - izbové byty na ul. SNP č. 1 v Krompachoch
• Byt č. 9 na II. N.P., byt č. 17 na IV.N.P., byt č. 23 na V.N.P., byt č. 27 na VI.N.P.
• byt č. 28 na VI.N.P. obytného domu s.č. 1050
Podlahová plocha bytu je 39,04 m2. Byt pozostáva z 2x obytná miestnosť 14,32 m2,
predsiene s kuchynským kútom 6,06 m2, chodby 2,25 m2,
kúpeľní 2,09 m2, WC 1,03 m2 a 2x loggia 4,14 m2.
VYVOLÁVACIA CENA JE
9 590 € (288 908,3 Sk )
(vrátane spoluvlastníckeho podielu na zastavanom pozemku)
Cena bytu v zmysle znaleckého posudku č. 4/2009 zo dňa 24.10.2009
bola stanovená vo výške 9 590.- €
Byty sa odpredávajú podľa § 281 až § 288 Obchodného zákonníka a § 9a ods. 1 písm. a)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a budú odpredané záujemcom,
ktorí získajú najvyššie percento bodov v zmysle zverejnených podmienok verejnej obchodnej súťaže. Podmienky predkladania návrhov do súťaže sú uverejnené na úradnej
tabuly a na internetovej stránke mesta www.krompachy.sk
SPLATNOSŤ
kúpnej ceny bude najneskôr pri podpise kúpnej zmluvy
Kúpna cena je splatná v celku.
NÁVRH KÚPNEJ CENY
vyjadrený výlučne konkrétnym číselným údajom (!)
doručiť v zalepenej obálke s heslom „BYT č. ... v obytnom dome SNP č. 1050/1“
poštou resp. osobne do podateľne Mestského úradu v Krompachoch, Námestie slobody
č.1
do 12.00 hod. dňa 18.01.2010.
OTVÁRANIE OBÁLOK
a vyhodnotenie verejnej súťaže sa uskutoční dňa 18.01.2010 o 1430 hod.
v zasadacej miestnosti Mestského úradu, Námestie slobody č. 1, Krompachy.
INFORMÁCIE K VEREJNEJ SÚŤAŽI
a prevodu vlastníctva bytu podáva Mgr. Emil Muľ – tel. 053/419 22 32
OBHLIADKU BYTOV
zabezpečuje po predchádzajúcom dohovore Bytové hospodárstvo mesta Krompachy, s.r.o.
tel. 053/447 22 77
v Krompachoch, dňa 04.01.2010

Ing. Iveta Rušinová, primátorka mesta

POĎAKOVANIE
Touto cestou sa chceme poďakovať všetkým príbuzným a známym, ktorí sa prišli rozlúčiť
s našou manželkou, mamkou, babkou a prababkou

Máriou Varechovou, rod. Ďorkovou,
ktorá zomrela 24.12.2009 a týmto zmierniť náš hlboký žiaľ a smútok.
Naša vďaka patrí primárke interného oddelenia Nemocnice Krompachy, s.r.o.
MUDr. Eve Böhmerovej a celému kolektívu tohto oddelenia.
Osobitne sa chceme poďakovať pani Anne Dirgovej z Krompách a pani Márii Ďorkovej,
rod. Ivančovej zo Sloviniek, ktoré napriek svojim veľkým zdravotným problémom,
pomáhali našej mamke v rámci svojich možností.
Smútiaca rodina
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INZERCIA:
• Predám 3-izbový byt na Mlynskej ulici v Krompachoch, cena dohodou
Tel. kontakt: 0907 391 085
• Predám, alebo dám do prenájmu 2-izbový byt na
Hlavnej ulici. Byt je v pôvodnom stave.
Cena dohodou.
Tel.: od17,00 -21,00 hod.
053/44 336 19; 0915 918 419
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O S E M S M E R O V K A:
-

Beta, kde si sa vybrala?
Idem na nákupy.
A kde máš manžela?
Doma. Ten by ma len otravoval. Mne.... (dokončenie v tajničke)

ADVOKÁT, ALTERNÁCIA, ANDULKA, CIEVKA, DREVO, HLADINA,
HROZNO, KAPACITA, KAPOR, KORMIDLO, KOTLINA, LATKA,
NOVINÁR, OLIVA, PASIA, PIRÁT, POKLAD, POKUTA, POLENO, POLEVA,
PREDLOŽKA, PREMENA, PRIMÁR, RAMPA, RIASA, ROLÁK, ROVNÍK,
RUMENEC, SMOLA, VENUŠA, VODKA, VOLAVKA, ŽIRAFA
Z minulého čísla KS 12/2009 sme vyžrebovali Martu Baluchovú, Lorencova
11, Krompachy. Výhru si môže prevziať v pokladni MsÚ na prízemí

KUPÓN č.1

Uzávierka Krompašského
spravodajcu je vždy 25. v mesiaci
Krompašský spravodajca bude
v predaji vždy po 10. dni
v príslušnom mesiaci.

MESTO KROMPACHY

ponúka do prenájmu voľné nebytové priestory
v bytovom dome na ul. Nám. slobody 20 v Krompachoch.
Bližšie informácie k prenájmu na telefónnom čísle 053/4192225.
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Dámy pozor!!!
Nechajte si u nás spravit
„Kompletku“
a my Vám „kompletne “
ostriháme Vašu polovicku
zdarma!

Akcia trvá od 11.1.2010 do 26.2.2010
„Kompletka“ zahŕňa farbenie, strihanie, styling vlasov. Akcia sa vzťahuje len na jeden pánsky strih
Viac info v salóne u p. Viery Vaľkovej, t.č. 0903 259 018 alebo e-mailom salons.info@gmail.com
SalonS, Hlavná 25, 053 42 Krompachy
Vydáva mesto Krompachy, vydávanie povolené OÚ v Spišskej Novej Vsi, reg. č. 3/91. Redakčná rada: Ing. Iveta Rušinová, Ing. Imrich Holečko, Mgr. Marko Skurka, Ing. Ľuboš Weiner CSc, Ľudovít Dulai, Adriána Kočanová, Tlač: Vanoku, s.r.o., Ferka Urbánka 20, Spišská Nová
Ves, Grafická úprava: Dana Košková. Podávanie novinových zásielok povolené Východoslov. riaditeľstvo pôšt Košice, č.j. 1739-OPPP-94 zo dňa
14. 6. 1994. Adresa redakcie: MsÚ, Námestie slobody č. 1, 053 42 Krompachy. Redakčná rada nezodpovedá za obsah článkov dopisovateľov.

