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KROMPACHY

 Príroda vôkol nás sa pomaly zobúdza z dlhého zimného spánku, 

volá nás do svojho náručia. Vykročme do prírody, do zobúdzajúcich 

sa lesov, rozkvitajúcich lúk fialovým šafránom, prvosienkami, v tieni 

voňajúcimi fialkami. Nad hlavou spev vtáctva vítajúceho jarné sln-

ko a oznamujúce zásnubnými spevmi vznik nového života. Vykroč-

me do lesov, kde pod nohami cítime mäkký mach, ale aj tvrdé ska-

ly bralnatých kopcov, kde počuť šum vetra v ihličí, ale aj hukot vetra 

v bučinách. Započúvajme sa do zurkotu horských bystrín. Vracajme 

sa do lona prírody, ktorá nás osvieži povediac slovami básnika - k ži-

votu privedie nás, vzkriesi, zotaví z jatrivých rán, len okamih tam 

pobudnutia, už mŕtvie bôľ, už slabnú putá, zrak čistí sa, tlak voľneje 

i oživujú nádeje. Putujme v tieni starých jedlí obrastených lišajníkmi, 

putujme slnečnými stráňami plných rozkvitnutého kvieťa, ale putuj-

me i po skalinách, v hodinách nečasu, keď lejak sa dostáva až na kožu 

a víchor preniká do špiku kostí. Stretávajme sa z ľuďmi, podobnými 

súputníkmi na prírodných cestách, cestách za krásou, porozumením 

i nájdením seba samého. Stretávajme sa s robotníkmi lesa, robotník-

mi lúk, polí i najmenších roličiek. Postojme, pozdravme i vzájomne 

sa popočúvajme. A z obďaleč zvoncami, spiežovcami sa nám priho-

vorí pasúce sa stádo oviec alebo jaloviny. 

 Produkt lesa, najmä drevo, odpradávna využíva človek pre svoje 

potreby. Historický vývoj obmedzovania lesa v dôsledku získavania 

lesnej pôdy, pasienkov, lúk, ale najmä sústavný rast spotreby dreva si 

postupne vyžadoval reguláciu ťažby a reprodukcie. Prvým dokumen-

tom, ktorý reguloval ťažbu a rozvoj lesov v stredoslovenskej banskej 

oblasti, bol Maximiliánov lesný poriadok z roku 1565. Jeho hlavným 

poslaním bolo zamedziť plytvaniu s drevom a ochrana lesných poras-

tov. Postupne vo všetkých oblastiach Slovenska sa v 18. storočí vytvá-

rajú lesné hospodárske plány.

 V súčasnej dobe je priemerná lesnatosť na Slovensku 37 %, čo zna-

mená, že viac ako jedna tretina Slovenska je pokrytá lesnými porast-

mi. Tieto lesy si zaslúžia ochranu a opateru. Naši lesníci, robotníci 

lesa, sú si toho vedomí. A majú aj vedomosti aj skúsenosti. A najmä 

lásku k lesu. A to je záruka trvalého rozvoja lesného hospodárstva, 

zachovania jeho estetických krajinárskych hodnôt, ale aj ako zdroja 

drevnej masy. I keď čiastkové spory, problémy v otázkach ochrany a 

ťažby sú na dennom poriadku. Ale sú riešiteľné, len vzájomne dobre 

počúvajme argumentáciu, ale najmä prírodu. 

 Vzťah človeka k lesu sa menil tak, ako sa vyvíjala ľudská spoloč-

nosť. Les plní v krajine veľa funkcií. Okrem toho, že poskytuje cennú 

surovinu – drevo, má popri iných pozitívnych účinkoch aj veľký pô-

doochranný význam. Jeho pôdoochranná funkcia je popri vodohos-

podárskej funkcii súčasťou tzv. ekologickej funkcie, ktorá je jednou 

zo  základných funkcií lesa. Vo sfére životnej pohody človeka treba 

rozlišovať tri základné funkcie: zdravotnú, hygienickú a rekreačnú. 

 Zdravotná funkcia je daná predovšetkým bioklimatickými účin-

kami lesa. Hygienická funkcia je najmä v schopnosti lesa elimino-

vať negatívne produkty civilizačného procesu. Rekreačná funkcia 

sa líši od predchádzajúcich dvoch funkcií tým, že pôsobí prevažne v 

psychickej sfére a ďalej tým, že pôsobí následne. To znamená, že les 

umožňuje kompenzáciu nepriaznivých vplyvov prostredia pri rege-

nerácii duševných a telesných síl človeka. Kultúrna a estetická funk-

cia lesa je v tom, že každý strom, ker i rastlina môžu okrem úžitkovej 

funkcie plniť aj funkciu okrasnú. 

 Les je živý organizmus. Zrodí sa, rastie, dospieva a hynie. Je to naj-

vyššie a najdokonalejšie rastlinné spoločenstvo, ktoré pre človeka má 

a bude mať veľký význam. Všetky lesy majú jedno spoločné: aj keď ich 

flóra a fauna je veľmi rozdielna, hrajú elementárnu rolu pre životné 

prostredie na Zemi: zvyšujú vlhkosť vzduchu, tvoria prirodzenú ba-

riéru vetru, zmierňujú horúčavu, mráz aj sucho a tak regulujú klímu. 

Filtrujú vzduch, bránia erózii, akumulujú a čistia vodu. Sú nenahra-

diteľné a preto chráňme ich!

 Poslednú marcovú nedeľu – využijúc ešte vlahu z roztopeného sne-

hu, ktorá bola zároveň aj SVETOVÝM DŇOM LESOV, zorganizova-

li Mestské lesy, s.r.o. Krompachy bezplatnú brigádu pod Krompaš-

skou skalou, kde v tejto plytkej a kamenistej vápencovej pôde vysadi-

li 1 100 ks stromčekov drevín borovica a smrekovec.

V minulosti sa viaceré spoločenské organizácie a spoločnosti zúčast-

ňovali týchto jarných brigád, či už pri „upratovaní“ lesa, alebo pri za-

lesňovaní. v posledných rokoch však úplne vylúčili túto činnosť zo 

svojich plánov činnosti. Po dlhšom čase sa v minulom roku koneč-

ne konala aj lesuprospešná brigáda pod Scierňou, ktorej sa zúčastni-

lo 19 zamestnancov Mestského úradu v Krompachoch  s požehna-

ním pani primátorky.

 Tohto roku zatiaľ o brigádu v lese prejavila záujem spoločnosť PA-

NASONIC a pracovníci Mestského úradu v Krompachoch.

Ing. Michal Tkáč

V popredí na fotke Stanislav Barbuš – poslenec MSZ a p. Renáta Gožová

APRÍL – MESIAC LESOV
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4číslo

BLAHOŽELÁME 

JUBILANTOM 

V MESIACI APRÍL

91 – ročná  

Anna Lučanská

80 – ročný  

Ondrej Šoldra

70 – roční  

Justína Bátorová

Mária Majstrenková

Erika Džuganová

Mária Danišová

Ján Miľo

Ing. Milan Cuker

NARODENIA 

V MARECI 2010

Laura Drálová

Dávid Dunka

Rastislav Holub

Oľga Holubová

Lucia Kieferová

Jasmína Kubovčíková

Fedor Michalovič

Zuzana Šmatláková

Rastislav Holub

Alica Šefčíková

ÚMRTIA 

V MARCI 2010

Eduard Beličák

   1930-2010 

Barbora Čurillová

  1934 – 2010

Jozef Rigda

  1948 - 2010 

Helena Smietanová

  1923 -2010

Dotácie  z rozpočtu mesta za roky 2006 - 2010
P.

č.
Organizácia Názov projektu

2006 2007 2008 2009
Suma v r. 2010

Požadovaná Schvál. 

SK SK SK € SK € SK €

1
Rímskokatolícka 

cirkev

Šprincové 

Krompachy
0 0 25 000 332 10 000 0 0 0

2
Rímskokatolícka 

cirkev
Vianoce 0 0 10 000 332 10 000 0 0 0

3
Rímskokatolícka 

cirkev

Plynofikácia, rek. 

dverí 
0 0 45 000 996 30 000 0 0 0

4
Združenie 

turizmu

Prevádzka inf. 

kancelárie
280 000 180 000 50 000 0 0 0 0 0

5 SZPFB Činnosť ZO 6 000 6 000 6 000 332 20 000 430 12 954 250

6
Ľudia a 

perpektíva

Zvyšovanie 

kvality života
80 000 60 000 1 992 60 000 2 500 75 315 1 980

7 FK POKROK Aktivácia mládeže 453 000 527 000 600 000 26 552 800 000 26 600 801 352 26 600

8 SZZP Činnosť ZO 2 000 20 000 20 000 664 10 000 1 200 36 151 500

9
Basketbalový 

klub   

Podpora šport. 

aktivít
150 000 400 000 350 000 10 954 330 000 8 700 262 096 8 700

10 Matica slovenská
Rozvoj duch. 

hodnôt
15 000 15 000 15 000 996 30 000 2 220 66 880 1 000

11
Dobrovoľný 

hasičký zbor
Odborná príprava 62 000 28 000 15 000 498 15 000 1 418 42 719 500

12 Klub dôchodcov Chod klubu 0 40 000 40 000 1 327 40 000 6 000 180 756 6 000

13
Slovenský 

skauting

Dajme mladým 

nádej
0 38 000 20 000 664 20 000 1 570 47 298 300

14 JOHANIDES
Činnosť Cantica 

Christiana
0 40 000 30 000 996 30 000 1 500 45 189 800

15 Dychová hudba
Činnosť dychovej  

hudby
30 000 40 000 40 000 996 30 000 1 700 51 214 1 100

16 FS KROMPAŠAN Činnosť súboru 30 000 40 000 30 000 996 30 000 1 700 51 214 1 100

17
Triatlon-duatlon-

maratón

Rozvoj telesnej 

kultúry
35 000 60 000 60 000 1 992 60 000 2 000 60 252 1 400

18
Gymnázium 

Krompachy

Podpora mladých 

vedcov
0 45 000 0 0 0 0 0 0

19
Nemocnica 

Krompachy
Ochrana zdravia 0 100 000 0 0 0 0 0 0

20
Pravoslávna 

cirkev

Rozvoj duch. 

hodnôt
0 20 000 0 664 20 000 1 900 57 239 700

21
Pravoslávna 

cirkev

Mládež - 

budúčnosť spoloč. 
0 0 0 0 0 890 26 812 0

22
Pravoslávna 

cirkev

Podajme 

pomocnú ruku 
0 0 0 0 0 730 21 992 0

23
Jednota 

dôchodcov Slov.

Činnosť Jednoty 

dôch. Slov. 
2 000 0 0 320 9 640 320 9 640 300

24
SKI CLUB 

PLEJSY
Podpora lyžovania 0 0 0 1 660 50 000 0 0 0

25 MŠK POKROK
Všestr.rozvoj 

športu
0 81 000 62 000 8 962 270 000 9 100 274 147 7 300

26 MŠK POKROK
Stolnotenisový a 

tenisový klub 
0 0 0 0 0 5 240 157 860 0

27 MŠK Krompachy
Turistický 

prechod
0 0 0 300 9 038 300 9 038 200

28 MŠK Krompachy
Kromp.turist.

pelotón
0 0 0 664 20 000 1 000 30 126 800

29
Unia žien 

Slovenska č. 6
Činnosť súboru 0 0 0 332 10 000 440 13 255 300

30 BHMK Činnosť BHMK 0 0 0 112 324 3 383 873 66 388 2 000 005 66 388

31
Cirkevný zbor 

ECAV
Oprava interiéru 0 0 0 0 0 1 000 30 126 1 000

32 ADOS VIA s.r.o. 
Ošetrovanie ťažko 

chorých - ods.
0 0 0 0 0 500 15 063 500

33
Gymnázium 

Krompachy

Odborná exkurzia 

CERN v Ženeve
0 0 0 0 0 170 5 121 0

34
Gymnázium 

Krompachy

Európsky 

mládežnícky 

seminár 

0 0 0 0 0 170 5 121 170

SPOLU: 1 065 000 1 760 000 1 478 000 175 845 5 297 551 145 686 4 388 936 127 888

Krompachy,  16. 3. 2010     Spracoval Ing. Jozef Krak
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 Istý človek raz opísal zložitú situáciu, do ktorej sa dostal, keď sa 
vrátil z práce domov. Z vrecka vytiahol kľúč a zasunul ho do zámky. 
Kľúčom pootočil a dvere sa otvorili. S hrôzou zistil, že dvere neboli 
zamknuté. Ráno v zhone zabudol zamknúť a dom zostal otvorený. 
Dotyčný človek spomína, že v sekunde ho zalial studený pot. Vbe-
hol do domu a urobil po ňom rýchlu exkurziu. Zaujímalo ho, či 
nie sú nejaké škody a najmä, či niečo vzácne nezmizlo. Nakoniec si 
hlboko vydýchol, lebo zistil, že byt je v poriadku. Veľkonočné ráno 
nám približuje ženy, ktoré navštívili Ježišov hrob. Po ceste riešili 
praktický problém, kto im odvalí kameň od hrobu. Vzápätí však s 
úžasom zbadali, že kameň je odvalený a hrob prázdny. Po rýchlej 

Všetci ľudia nech to vedia – Ježiš žije!
exkurzii po Ježišovom hrobe zistili, že to najvzácnejšie, čo môže byť 
– Ježišovo telo –, je preč. Vzápätí sa dozvedeli, že Pán vstal z mŕt-
vych.
 Aj dnes navštevujeme Boží hrob – napríklad návštevníci a pútnici 

vo Svätej zemi, počas Veľkého piatku a Bielej soboty aj  veriaci v našich 

kostoloch. Nehľadáme tam už Ježišovo autentické telo, skôr rozjíma-

me, premýšľame a modlíme sa, aby sme sa poklonili jeho umučeniu. 

Potom však hľadáme živého Ježiša v praktickom živote. Tým dáva-

me najavo svoju vieru v jeho zmŕtvychvstanie. Nezostávame iba pri 

hrobe, lebo tým by sme zavrhli všetky nádeje, ale kráčame životom 

ďalej a stávame sa svedkami, ktorí potvrdzujú, že Pán naozaj vstal 

z mŕtvych. Kresťan by sa mal poznať podľa toho, že vstáva z hrobu 

vlastných bied a s Božou pomocou začína odznova. Teda nijaké eli-

társtvo, ale pokorné uznanie vlastných chýb a odhodlané povstanie k 

životu. Skutočnosť prázdneho Ježišovho hrobu ho presviedča, že idea 

Božieho kráľovstva nemôže skončiť zapečatená v hrobe. Naopak, je 

určená pre život. Ani snaha kresťana o duchovný rast nemôže skon-

čiť pri prvom neúspechu či prekážke. Ak pokorne a trpezlivo hľadá 

Zmŕtvychvstalého, skôr či neskôr pocíti, že sa nemôže uspokojiť s 

povrchnosťou života. Popritom prijíma z oltára skutočný Boží pokrm 

Pánovho tela a krvi. To preto, aby jeho svedectvo o Zmŕtvychvstalom 

bolo presvedčivejšie a aby z jeho života nezmizlo to najvzácnejšie – 

živá viera v toho, ktorý pokoril smrť a hriech a nastolil život.

 Ježišov život nevyhasol v hrobe. On vstal z mŕtvych. Veľkonočné 

ráno bolo výkrikom do ticha prázdnoty. Svetlo zažiarilo do tmy.

 Láska Vzkrieseného prelomila všetko zlo, všetko nešťastie. Želám 

Všetkým Krompašanom  aby ani Vaša láska neostala v hrobe. Ježišov 

život nech je aj Vaším životom, Vašou odvahou, Vaším vzkriesením. 

Držme sa jeho rúk a nikdy nebudeme sami, otvorme mu svoje srdcia 

a On sa nám dá spoznať, daruje nám pokoj a vylieči naše rany.

  Toto želá a vyprosuje počas celého veľkonočného obdobia

 ThLic. Štefan Kosturko

           kanonik, dekan- farár

OSLAVY 1. mája 2010

OSLAVY 1. mája 2010

Mesto Krompachy Vás srdečne pozýva na 

OSLAVY 1. mája 2010
ČARDA – chata Vápenec

Hrá country skupina WETERÁNI

OBČERSTVENIE

• Guláš, lángoše, pečené prasa... • Príjemná zábava • Dobrá nálada*

Tá pravá prvomájová zábava 

v lone prekrásnej prírody
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SPRÁVA o činnosti Mestskej polície v Krompachoch 
za obdobie od 01.01.2009 do 31.12.2009

pokračovanie na strane 7

 Mestská polícia v Krompachoch sídli na 

ul. SNP č. 84 v Krompachoch. Jej zriaďova-

teľom je mesto Krompachy uznesením MsZ 

v Krompachoch č. 9/C – 3 od 01.10.1991.

 V mesiaci január 2009 personálny stav 

Mestskej polície v Krompachoch tvorili ná-

čelník a 7 príslušníci MsP.

 K 1. 3. 2009 z radov Mestskej polície odi-

šiel na vlastnú žiadosť náčelník Ing. Jaroslav 

Pačan a k 1. 4. 2009 p. Marek Horňak taktiež 

na vlastnú žiadosť.

 K 1. 2. 2009 nastúpil do pracovného po-

meru Mestskej polície Krompachy Mgr. Al-

fonz Kaľavský a od 1. 3. 2009 bol poverený 

riadením Mestskej polície a od  01.09. 2009 

bol vymenovaný za náčelníka Mestskej polí-

cie v Krompachoch.

 V mesiaci apríl 2009 po ukončení školy zís-

kal Osvedčenie o odbornej spôsobilostí prí-

slušníka obecnej polície Peter Kobeľák.

 K 31.12.2009 bol personálny stav Mestskej 

polície náčelník a 7 (siedmi) policajti.

1./ Zoznam príslušníkov mestskej polície 

v Krompachoch :

 Alfonz Kaľavský, Mgr., nar. 03. 08. 1959, 

trvale bytom Margecany, ul. Hôrka č. 40/16, 

Osvedčenie o odbornej spôsobilosti prísluš-

níka obecnej polície vydalo MV SR pod evi-

denčným číslom osvedčenia : 001100 a Po-

radovým číslom protokolu o skúške: 8 – 48 

zo  dňa 11. februára 2009,

 Emil Magda, nar. 05. 08. 1958, trvale by-

tom Kluknava 566, Osvedčenie o odbornej 

spôsobilosti príslušníka obecnej polície vy-

dalo MV SR pod evidenčným číslom osved-

čenia : 000821 a Poradovým číslom protoko-

lu o skúške : 31 – 71 zo dňa 09. apríla 2008,

 Peter Rabatin, nar. 03. 12. 1971, trvale by-

tom Kaľava 37, Osvedčenie o odbornej spô-

sobilosti príslušníka obecnej polície vyda-

lo MV SR pod evidenčným číslom osvedče-

nia: 001110 a Poradovým číslom protokolu 

o skúške: 8 – 12 zo dňa 20. januára 2009,

 Róbert Duhán, nar. 22. 11. 1971, trvale by-

tom Krompachy, ul. Veterná 43, Osvedčenie 

o odbornej spôsobilosti pracovníka obecnej 

polície vydalo MV SR, Stredná odborná ško-

la Policajného zboru v Trnave, pod evidenč-

ným číslom osvedčenia: 530 zo dňa 26. febru-

ára 1993,

 Radovan Porada, narodený 15. 03. 1973, 

trvale bytom Spišské Vlachy, ul. Mlynská 34, 

Osvedčenie o odbornej spôsobilosti pracov-

níka obecnej polície vydalo MV SR, Stred-

ná odborná škola Policajného zboru v Trna-

ve, pod evidenčným číslom osvedčenia: 479 

zo dňa 25. marca 1994,

 Jozef Thán, nar. 30. 06. 1968, trvale bytom 

Krompachy, ul. Trangusova č.2, Osvedčenie 

o odbornej spôsobilosti pracovníka obecnej 

polície vydalo MV SR, Stredná odborná škola 

Policajného zboru v Trnave, pod evidenčným 

číslom osvedčenia: 397 zo dňa 2. novembra 

1992,

 Jozef Varga, nar. 20. 01. 1974, trvale by-

tom Kolinovce č. 150, Osvedčenie o odbornej 

spôsobilosti príslušníka obecnej polície vy-

dalo MV SR pod evidenčným číslom osved-

čenia: 001092 a Poradovým číslom protoko-

lu o skúške: 31 – 380 zo dňa 22. januára 2009 

v Žiline,

 Peter Kobeľák, nar. 15. 08. 1971, trvale by-

tom Vojkovce 78, Osvedčenie o odbornej spô-

sobilosti príslušníka obecnej polície vyda-

lo MV SR pod evidenčným číslom osvedče-

nia: 001158 a Poradovým číslom protokolu 

o skúške: 8 – 130 zo dňa 2. apríla 2009 v Žili-

ne,

2./ V hodnotenom období nastúpil na od-

bornú prípravu jeden príslušník a to p. Peter  

Kobeľák.

3./ Na príslušníka mestskej polície bola 

daná jedná sťažnosť, ktorá bola v zákonnej le-

hote prešetrená s výsledkom ako neopodstat-

nená.

4./ Policajti mestskej polície zabezpečova-

li VP počas zhromaždenia „Kotlebovcov“, 

Rómskych akcií, akcií konaných mestom,

5./ Mestskí policajti zabezpečovali VP v mes-

te počas celého roka podľa potrieb mesta, 

6./ Počas akcií zameraných na požívanie 

alkoholických nápojov a iných návykových 

látok osobou maloletou do 15 rokov alebo 

mladistvou do 18 rokov v spolupráci s OO PZ  

Krompachy bolo zistených 9 priestupkov,

7./ Mestskí policajti počas celého roka za-

bezpečovali VP pri organizovaní verejných  

telovýchovných, športových, kultúrnych ale-

bo iných podujatí podľa potrieb mesta Krom-

pachy,

8./ Mestská polícia spolupracuje pri výkone 

služby s OO PZ Krompachy, ako aj inými ne-

štátnymi inštitúciami pri plnení svojich slu-

žobných úloh,

9./ Policajti mestskej polície vykonali v roku 

2009 v meste Krompachy 8 prednášok, hlav-

ne v Rómskych triedach a škôlkach,

10./  Mestská polícia ma jedno služobné mo-

torové vozidlo Škoda – Fábia 1,2

11./ Mestská polícia Krompachy používa 

v službe zbrane 5 ks zbraní a to :

 - 1 ks – druh zbrane - pištoľ automatická, 

typ zbrane ČZ 75 Automat, kaliber - (9 mm)  

LUGER

 - 4 ks – druh zbrane revolver, typ zbrane M 

83S, kaliber -  38 špeciál,

12./ Mestskí policajti v dennej dobe služobnú 

činnosť vykonávali v rovnošate modrej farby, 

v nočnej dobe je využívaná rovnošata čiernej 

farby,

13./ Pri plnení úloh mestská polícia využí-

va technické prostriedky a to 2 ks technický  

prostriedok na zabránenie odjazdu motoro-

vého vozidla (papuče),

14./ Súčasťou Mestskej polície pri výkone 

služby je kamerový systém – chránená dielňa    

Európskeho sociálneho fondu. Táto je vyba-

vená 5 ks kamier, 2 ks veľké monitory a 5 ks  

malých monitorov. Systém obsluhovali 6 pra-

covníci so zníženou pracovnou schopnosťou 

do 28. 02. 2009 a od 01. 03. 2009 to bolo 4 pra-

covníci.

15./ Mestská polícia vlastní jedného služob-

ného psa, ktorý bol hlavne využívaný v služ-

be počas rôznych spoločenských a športo-

vých podujatí a v nočnej službe hlavne z piat-

ka na sobotu.

16./ Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2000 

o Mestskej polícií upravuje činnosť mestskej 

polície v Krompachoch. 

17./ Zoznam VZN mesta, ktorých dodržiava-

nie kontroluje mestská polícia: VZN 5/1998 

O podmienkach predaja a poskytovania slu-

žieb na trhových miestach v meste, VZN 

1/2001 O zneškodňovaní komunálneho od-

padu v meste Krompachy, VZN 3/2003, kto-

rým sa upravujú niektoré podmienky drža-

nia psov, VZN 3/2004 O čistote mesta, VZN 

1/2005 O chove zvierat v meste Krompachy, 

VZN 5/1994 Trhový poriadok, VZN 9/2004 

O miestnom poplatku za komunálne odpad-

ky a drobné stavebné odpady na území mesta 

Krompachy, 

Materiálno technické vybavenie:

1  služobné motorové vozidlo Š – Fábia 1,2 

1  služobný pes

5 ks krátkych guľových zbraní

2 ks technický prostriedok na zabránenie 

  odjazdu motorového vozidla

2 ks služobný mobilný telefón

5 ks kamery

2 ks PC

5 ks prenosných rádiostaníc Motorola

1 ks pevná rádiostanica Motorola

1 ks prenosná rádiostanica v policajnom aute

 V hodnotenom období príslušníkom Mest-

skej polície v Krompachoch patrí poďakova-

nie za vykonanú prácu.

  Mgr. Alfonz Kaľavský

Náčelník  MsP Krompachy
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POĎAKOVANIE MsP
 Pri ceste vlakom i s médií je známa situácia Rómov vo Vašom meste. Nakoľko máme veľa starších nepotrebných vecí oblečenia, rozho-

dol som sa pomôcť a šatstvo darovať Rómom. Tak tomu bolo aj dňa 23.2.2010. 

 Pri otvorení auta mi Rómovia vzali aj koženú vestu, ktorú som používal, a v ktorej som mal všetky doklady a peňaženku.

 Ihneď som zašiel na Mestskú políciu v Krompachoch požiadať o pomoc pri hľadaní. Stretol som sa s obrovským pochopením, 

hneď dvaja príslušníci MsP pán Radoslav PORADA a pán Peter RABATIN sa vybrali so mnou do osady. Ich profesionálnym prístu-

pom k riešeniu situácie sa im v krátkom čase podarilo nájsť moju vestu a s ňou aj všetky doklady a peňaženku. Vyjadrujem im moje 

poďakovanie a zároveň chcem vyjadriť presvedčenie, že svoju veľmi náročnú prácu vo Vašom meste vykonávajú s plnou svedomitosťou 

a zodpovednosťou.                Zdeněk Makara

I.   Počet príslušníkov obecnej polície

1 Plánovaný počet príslušníkov obecnej polície 1+8
1a Skutočný počet príslušníkov obecnej polície 1+7
2 Počet prijatých príslušníkov obecnej polície 2
3 Počet prepustených príslušníkov obecnej polície 2

4
Počet príslušníkov obecnej polície, ktorí boli právoplatne 

odsúdení za spáchanie úmyselného trestného činu
0

5

Počet príslušníkov obecnej polície, ktorí sú držiteľmi 

osvedčenia o odbornej  spôsobilosti podľa § 25 zákona 

SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších 

predpisov

8

II.  Sťažnosti na príslušníkov obecnej polície

1 Počet opodstatnených sťažností na príslušníkov 

obecnej polície

0

2 Počet neopodstatnených sťažností na príslušníkov 

obecnej polície

1

III.  Činnosť pri plnení úloh obecnej polície

1  
Počet osôb, ktorým bola obmedzená osobná sloboda 

zákrokom príslušníka obecnej polície
0

2 Počet osôb predvedených na útvar obecnej polície 11
3 Počet osôb predvedených na útvary Policajného zboru 5
4 Počet nájdených osôb, po ktorých bolo vyhlásené pátranie 0
5 Počet nájdených vecí, po ktorých bolo vyhlásené pátranie 0

6
Počet nájdených motorových vozidiel, po ktorých bolo 

vyhlásené pátranie
0

IV.  Zákroky, donucovacie prostriedky a útoky na príslušníkov 

  obecnej polície

1 Počet vykonaných zákrokov 31

2 Počet prípadov použitia zbrane 1

2a Z toho neoprávnených 0

3 Počet prípadov použitia varovného výstrelu do vzduchu 0

3a Z toho neoprávnených 0

4 Počet prípadov použitia donucovacích prostriedkov 11/2

4a Z toho neoprávnených 0

5
Počet prípadov, v ktorých došlo k zraneniu osoby, proti 

ktorej zákrok smeroval
0

6
Počet prípadov, v ktorých došlo k usmrteniu osoby, proti 

ktorej zákrok smeroval ( do 24 hod.)
0

7
Počet prípadov, v ktorých došlo pri zákroku k zraneniu 

nezúčastnenej osoby
0

8
Počet prípadov, v ktorých došlo pri zákroku k usmrteniu 

nezúčastnenej osoby (do 24 hod.)
0

 9
Počet prípadov, v ktorých došlo pri zákroku k spôsobe-

niu škody na majetku  
0

9a Z toho so spôsobením škody na majetku obce 0

10
Počet útokov na príslušníkov obecnej polície (pri plnení 

úloh obecnej polície alebo v súvislosti s ich plnením)
1

10a Z toho so zranením príslušníka obecnej polície 0

Výkaz štatistických údajov správy o činnosti Mestskej polície v Krompachoch 
za obdobie od 01.01.2009 do 31.12.2009.

V.  Priestupky (zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov)

§ 47-48 §49 §50 § 22
Všeobecné záväzné 

nariadenia obce
Ostatné Spolu

 1 Celkový počet zistených priestupkov vlastnou 

činnosťou
398 129 116 896 614 41 1327

 2 Celkový počet oznámených priestupkov 

na útvar obecnej polície
49 82 54 15 9 3 212

3 Celkový počet uložených priestupkov 5 3 8 1 19 1 37

4 Celkový počet odložených priestupkov 23 2 6 0 25 0 29

5 Celkový počet odovzdaných priestupkov 3 6 4 16 15 2 46

6 Celkový počet oznámených priestupkov 

príslušnému orgánu
155 0 0 4 159 0 159

7 Celkový počet priestupkov prejednaných 

v blokovom konaní
63 15 67 491 3 1 640

výška finančnej hotovosti (€) 380 85 320 4653 103 65 5.606

8 Celkový počet priestupkov prejednaných 

v blokovom konaní vydaním bloku na pokutu 

nezaplatenú na mieste

0 0 0 0 0 0 0

výška finančnej hotovosti (€) 0 0 0 0 0 0 0
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 V meste Krompachy žije v súčasnosti približne 8 650 obyvateľov, z 

toho asi 2 000 Rómov, ktorí žijú v štyroch mestských separovaných 

lokalitách. Takmer všetci sú nezamestnaní a kvalita života rómskych 

rodín je na veľmi nízkej až desivej úrovni. Jednou z možností ako sa 

mesto snaží vysporiadať s touto situáciou je aj terénna práca terén-

nych sociálnych pracovníkov, ktorí by mali prispieť k zlepšeniu kva-

lity života občanov rómskeho etnika a tým zlepšiť vzájomné spoluna-

žívanie rómskeho etnika a majority v meste Krompachy.

Názov prijímateľa: Mesto Krompachy

Názov projektu: Podpora a rozvoj integrácie marginalizovanej 

  rómskej komunity v meste Krompachy prostredníctvom 

  terénnej sociálnej práce

Názov Operačného programu: Zamestnanosť a sociálna inklúzia

Miesto realizácie projektu: Mesto Krompachy, 

      okres Spišská Nová Ves, Košický kraj

Trvanie projektu: 01. 04. 2008 – 31. 03. 2010

Výška nenávratného finančného príspevku: 87 340,34 €        

Cieľové skupiny:  

- Sociálne vylúčení občania a občania sociálnym vylúčením

- Dlhodobo nezamestnaní občania poberajúci dávky v hmotnej 

 núdzi

- Mnohopočetné rodiny s deťmi žijúce na hranici chudoby

- Osoby používajúce omamné  a psychotronické látky, páchajúce 

 trestnú činnosť

- Osoby pre ktoré sú vykonávané opatrenia sociálnoprávnej 

 ochrany a kurately

- Predškolská a školská mládež rómskej komunity

- Osoby s nepriaznivým zdravotným stavom a s ťažkým 

 zdravotným postihnutím

Aktivity projektu:

- poskytovanie poradenstvá pri prekonávaní náročných životných 

situácií: sprevádzanie klientov k rôznym inštitúciám, konkrétna 

pomoc pri vypisovaní žiadostí a vybavovaní dávok sociálneho 

zabezpečenia

- výplata dávok osobitného príjemcu a zabezpečenie dohľadu nad 

ich účelným využitím

- vyhľadávanie sociálne vylúčených klientov a rodín, ktorí 

nezvládajú alebo zanedbávajú starostlivosť o maloleté deti

- spolupráca s lekármi a vedenie klientov k zodpovednému 

prístupu k svojmu zdraviu a zdraviu detí

- sprostredkovanie komunikácie medzi školou a rodinou, 

motivovanie k lepšej školskej dochádzke klientov a rodín, ktorí 

nezvládajú alebo zanedbávajú starostlivosť o maloleté deti

- podpora k obnovovaniu pracovných návykov a k hľadaniu si 

zamestnania (spolupráca s ÚPSVaR)

- kvalita života, bývanie – komunikácia s ÚPSVaR, MsÚ, BHMK

- vytváranie a organizovanie rôznych aktivít pre zmysluplné 

využívanie voľného času, najmä detí a mládeže, besied a 

pohovorov s rodičmi

Výstupy a dosiahnuté výsledky:

- Osobný kontakt s klientmi vo všetkých lokalitách mesta – 

diagnostikovanie problémov, podávanie návrhov na ich riešenie,

Terénna sociálna práca ako jedna z možností 
podpory integrácie rómskej komunity v meste Krompachy.

- monitorovanie rodín, ktoré nezvládali alebo zanedbávali 

starostlivosť o maloleté deti,

- pomoc rodinám pri vybavovaní dotácií na stravu detí 

navštevujúcich základné školy v prípade, ak spĺňali stanovené 

podmienky, 

- pomoc pri realizácií zápisu detí do I. ročníka základných škôl,

- zlepšenie školskej dochádzky detí, ktoré zanedbávali povinnú 

školskú dochádzku, pravidelnými pohovormi s rodičmi a 

maloletými deťmi, 

- zlepšenie dochádzky detí do materskej školy (predškolské 

vzdelávanie), pravidelnými pohovormi s rodičmi a maloletými 

deťmi, 

- riešenie problému absolvovania povinnej školskej dochádzky 

zdravotne postihnutých detí,

- objednávanie klientov na pedagogicko-psychologické vyšetrenia,

- šetrenie pomerov v rodinách vo veci podania správy polícii, súdu 

a ÚPSVaR,

- objednávanie klientov na rôzne lekárske vyšetrenia, 

- zabezpečenie pravidelného očkovania maloletých detí, 

- spolupráca s lekármi Genetickej ambulancie DFN Košice a 

Ústavom dedičných metabolických chorôb VFN a 1. LF UK Praha 

za účelom diagnostiky a genetického poradenstva v početnej 

rómskej rodine z dôvodu zriedkavého kombinovaného výskytu 

dvoch typov dedičných žltačiek,

- pomoc klientom pri vybavení preukazov poistenca zdravotnej 

poisťovne,

- umiestnenie detí na liečenie v Detskej psychiatrickej liečebni 

Hraň z dôvodu užívania omamných a psychotropných látok,

- pomoc klientom pri hľadaní si zamestnania a pri zabezpečení 

potrebnej dokumentácie pri prijatí do zamestnania,

- pomoc rodinám pri sprostredkovaní náhradného bývania 

(spísanie podnájomných zmlúv),

- pomoc rodinám pri zmierňovaní následkov živelnej pohromy, 

- pomoc klientom pri riešení exekučných príkazov a vybavení 

splátkových kalendárov,

- pomoc pri spísaní žiadostí adresovaných na ÚPSVaR, Sociálnu 

poisťovňu, Okresný súd Spišská Nová Ves a ďalšie inštitúcie,

- výplata dávok osobitného príjemcu a dohľad nad ich účelným 

využitím,

- zriadenie klubovne v priestoroch Útulku „Maška“,

- organizovanie voľnočasových aktivít pre deti,

- besedy s rodičmi a deťmi o škodlivosti fetovania, o potrebe 

zodpovedného prístupu k vzdelávaniu detí, o potrebe 

zodpovedného prístupu k svojmu zdraviu a zdraviu detí,

- v spolupráci s Rómskou komisiou pri MsZ Krompachy 

zorganizovanie Dňa Rómov,

- spolupráca s externými  subjektmi zaoberajúcimi sa rómskou 

problematikou v meste Krompachy. 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho 

fondu v rámci  Operačného programu „Zamestnanosť a sociálna in-

klúzia“.

www.esf.gov.sk                                          www.fsr.gov.sk
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Všeobecne záväzné nariadenie  č. 2/2010
o úhradách za úkony vykonávané orgánmi a zariadeniami mesta Krompachy 

Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch vo veciach územnej samo-

správy v zmysle § 4 ods. 1, § 6 ods.1 a § 11 ods. 4 g zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov sa 

uznieslo na tomto: 

všeobecne záväznom nariadení 

o úhradách za úkony vykonávané orgánmi a zariadeniami mesta 

Krompachy 

§ 1 Úvodné ustanovenia

1. Mesto Krompachy je oprávnené vyberať a vymáhať úhrady za úko-

ny vykonávané pri výkone verejnej správy v súlade s § 4 ods. 1 a  § 11 

ods. 4 g  zák. č. 369/1990  Zb. o obecnom zriadení v platnom znení. 

2. Toto nariadenie upravuje a bližšie vymedzuje úhrady za úkony vy-

konávané Mestským úradom v Krompachoch a zariadeniami mesta. 

§  2 Žiadateľ a jeho povinnosti

1. Žiadateľom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá dala podnet  na  

platené úkony, alebo v záujme  ktorej boli takéto úkony vykonané. Ak 

je žiadateľ v jednej veci,  resp. niekoľkých, je povinný zaplatiť úhradu 

spoločne a nerozdielne. 

2. Povinnosť úhrady vzniká vykonaním úkonu orgánom samosprá-

vy, zariadeniami mesta, okrem poplatkov určených v zmysle iných 

platných právnych predpisov (správne poplatky, súdne poplatky a 

ďalšie). 

3. Úhrada sa realizuje bez vyrubenia a je splatná v hotovosti: 

 a) pri  vykonaní úkonov na základe vydanej  potvrdenky mestské-

ho úradu alebo zariadenia mesta, 

 b) zápisom do čitateľského preukazu v knižnici. 

4. Vybraté  úhrady  sú odvedené  do pokladnice Mestského úradu 

v Krompachoch alebo na jeho účet v banke. 

 

§  3 Oslobodenie od úhrad za úkony

Od úhrad za úkony sú oslobodené  charitatívne a dobročinné spolky,  

dobrovoľné spolky ochrancov  prírody a životného prostredia. 

§  4 Cenník úhrad

 Cenník  úhrad  za  úkony  je  uvedený  v prílohe  tohto  všeobecne  

záväzného  nariadenia  a  je záväzný pre všetkých zamestnancov mes-

ta Krompachy. 

§  5 Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Na konanie vo veciach poplatkov sa vzťahuje postup podľa oso-

bitných predpisov - zákon č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplat-

kov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov a platnom 

znení a vo veciach správnych poplatkov koná mesto v zmysle záko-

na č.  45/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších zmien 

a doplnkov. Výnos z úhrad podľa tohto nariadenia je príjmom roz-

počtu mesta Krompachy. 

2. Na tomto  nariadení sa uznieslo Mestské  zastupiteľstvo v Krompa-

choch dňa  16. 3. 2010 uznesením číslo 28/F-1 

3. Zmena a doplnky tohto nariadenia schvaľuje Mestské zastupiteľ-

stvo v Krompachoch. 

4. Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15 dňom od jeho zverejnenia 

na úradnej tabuli. 

5. Dňom účinnosti tohto nariadenia sa ruší Všeobecne záväzné na-

riadenie Mestského zastupiteľstva v Krompachoch č.  1/1998  o úhra-

dách za práce vykonávané orgánmi a zariadeniami mesta Krompa-

chy v plnom rozsahu.

Ing.  Iveta Rušinová 

primátorka mesta 

 

Cenník úhrad za úkony vykonávané orgánmi 

a zariadeniami mesta Krompachy

1. Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav 

 a udržiavacích prác  3,33  € 

2. Rozhodnutie o výmene mestského bytu    10,00  € 

3. Rozhodnutie o pridelení mestského bytu    10,00  € 

4. Žiadosť o odsúhlasenie prevádzkovej doby  10,00  €

5. Žiadosť o odsúhlasenie zmeny prevádzkovej doby       3,50  €

6. Žiadosť o vydanie stanoviska k začatiu 

 podnikateľskej činnosti 3,50  €

7. Žiadosť o vydanie povolenia na predaj na trhovisku 3,50  €

8. Vydanie potvrdenia o zaplatení miestnej dane, alebo 

 poplatkov za odvoz odpadov a drobných stav. odpadov     3,00  €

9. Občiansky sobáš občanov mesta    20,00  € 

10. Občiansky sobáš ostatných občanov   25,00  € 

11. Občiansky sobáš tichý (neúplný) občanov mesta 10,00  €

12. Občiansky sobáš tichý (neúplný) ostatných občanov    15,00  €

13. Občiansky sobáš mimo obradnej miestnosti 

 občanov mesta             165,00  €

14. Občiansky sobáš mimo obradnej miestnosti 

 ostatných občanov  200,00  €

15. Občiansky pohreb občanov mesta               15,00  € 

16. Občiansky pohreb ostatných občanov                            20,00  € 

17. Uvítanie novorodenca – individuálne                15,00  € 

18. Uvítanie novorodenca – spoločne ( každá rodina )        10,00  € 

19. Vyhlásenie jedného oznamu v mestskom rozhlase      1,65  €

20. Prenájom divadelnej sály v DK za 1 hod.   16,50  €

21. Inzercia v Krompašskom spravodajcovi – celá strana   50,00  €

22. Inzercia v Krompašskom spravodajcovi – ½ strany   25,00  €

23. Inzercia v Krompašskom spravodajcovi – ¼ strany   18,00  €

24. Inzercia v Krompašskom spravodajcovi – 1/8 strany     9,00  €

25. Inzercia v Krompašskom spravodajcovi – 1/16 strany     5,00  €

26. Poplatok za občiansku inzerciu               1,66  €

27. Registračné poplatky v mestskej knižnici 

      - študenti (od 15 rokov) a dospelí  čitatelia)      1,50  € 

      - deti a dôchodcovia do 70 rokov veku      0,70  € 

      - dôchodcovia nad 70 rokov veku      0,00  € 

28. Upomienky mestskej knižnice: - I.  upomienka     0,60  € 

  - II. upomienku     1,20  € 

  - III. upomienku     2,00  € 

  - IV. upomienku     3,10  € 

29. Medziknižničná výpožičná služba (MVS) 

 za knihy odoslané do jednej knižnice     2,50  €

30. Kopírovanie písomností v MsK: 

 - formát A-4 za 1 kus     0,10  €

 - formát A-4 obojstranne za 1 kus     0,20  € 

31. Faxové služby poskytované v mestskej knižnici:

 - za každú stranu odoslaného a prijatého dokumentu      0,60  €

  spoplatňuje sa len prvých 10 strán, ostatné nie sú spoplatnené

 - miestne faxové spojenie (každá začatá minúta)     0,08  €

 - medzimestské faxové spojenie (každá začatá minúta)     0,17  €

 - medzinárodné faxové spojenie (každá začatá minúta):

 a) tarifné pásmo 0     0,35  €

 b) tarifné pásmo 1     0,38  €

 c) tarifné pásmo 2     0,48  €

 d) tarifné pásmo 3     0,88  €

 e) tarifné pásmo 4     1,11  €

 Jednotlivé tarifné pásma upravuje poskytovateľ telekomunikač-

ných služieb vo svojich cenníkoch.
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NÁZOR ČITATEĽA
 Som obyvateľom mesta Krompachy len 

32 rokov, viac ako desať rokov som bol mimo 

nášho mesta, no vrátil som sa späť do rodné-

ho mesta, toho času bývam na Banskej ulici.  

Sú niektoré skutočnosti, ktoré som postrehol 

sám a niektoré som sa dozvedel od starších 

spoluobčanov a členov mojej rodiny. 

 Vyrastal som na Slovinskej ulici a až s od-

stupom času som zistil, že polovica ulice, kde 

som žil bola obnovená. Tá časť, kde vyrást-

lo ihrisko a tá druhá časť úplne zanikla. Ako 

som sa dozvedel, nenachádza sa ani na mape 

nášho mesta. Tu vzniká otázka: „Komu sa 

môžeme za to poďakovať?“. Ja osobne si mys-

lím, že z časti vedeniu mesta a niektorým jed-

notlivcom. Konkrétne skupine občanov Ban-

skej ulice, ktorí na úkor vlastného zveľaďova-

nia sa postarali o to, že časť Slovinskej ulice 

 Jarné upratovanie sa začalo v našom meste 

už začiatkom marca zametaním chodníkov 

od posypovej drte pracovníkmi zamestnaný-

mi v rámci aktivačných prác. Tieto chodní-

ky sa začali čistiť podľa dôležitosti od najviac 

frekventovaných častí, kde denne prechádza-

jú ľudia za pracovnými povinnosťami až po 

najmenej využívané chodníky. Sú to chod-

níky na Hlavnej ulici, ulici SNP, Zemanskej 

ulici a chodník na ulici Stará cesta. Po po-

zametaní týchto chodníkov sa začali zame-

tať miestne komunikácie. Tieto komuniká-

cie uvažujeme dozametať a začistiť do polo-

vice mesiaca apríl. Po tomto dočistení, chce 

mesto pristúpiť k čisteniu a vyhrabávaniu 

trávnatých priestranstiev v parkoch a verej-

ných priestranstvách.

JARNÉ UPRATOVANIE V MESTE KROMPACHY

Zber veľkoobjemových zložiek odpadu 2010 – umiestnenie kontajnerov

Termín Lokalita VOK

14.4.2010 – 16.4.2010
ul. Maurerova – 3x, Trangusova + Hlavná 1,2 – 1x, 

pri obytnom bloku SNP 7 – 1x, Poštová – 1x
6 ks

16.4.2010 – 19.4.2010 sídl. MIER – 2x, Hlavná ul. – 2x , Dolina – 2x 6 ks

19.4.2010 – 21.4.2010
Ul. Jesenského – 1x, Banská ul. – 1x, kpt. Nálepku – 1x, Rázusova ul. – 1x, 

Kúpeľná ul. – 1x
5 ks

21.4.2010 – 23.4.2010
ul. SNP – 3x, ul. Veterná – 1x, ul. Robotnícka – 1x, 

Sídl. JUH – 1x
6 ks

23.4.2010 – 26.4.2010
Cintorínska ul. – 2x, Ul. Zemanská  – 1x  Sadová ul. – 1x, Štúrova ul.- 1x , 

Ul. Zemanská  – 1x
6 ks

Vysvetlivky: Rázusova ul. – oproti Múzeu, Kúpeľná ul. – pod p. Petrušom, ul. SNP – pri futbal. ihrisku/vedľa stavebnín, bývalá dielňa Bame-

su, Dolina – Heľa , pri p. Uličnom, Cintorínska ul. – pod p. Wencelovou, oproti p. Kačurovi, Sadová ul. – pri Okaloch, Štúrova ul. – pri  M. 

Tkáčovi, Maurerova ul. – pri p.Bombovi, pod cestou pri p. Sukovej, pri obyt. bloku č.22 p. Čechová, Poštová ul. – za poštou na parkovisku, 

sídlisko JUH – pri basket. Ihrisku, sídlisko MIER – Lorencova 1,2,3, Lorencova 9, Hlavná ul. – za predajňou p.Kočíka, pri Charite, Jesenské-

ho ul. - oproti domu p. Jánošíkovej, Banská ul. – pri p. Mníchovi, kpt. Nálepku – pri p. Cukerovi  

 Zároveň by sme chceli požiadať domových 

dôverníkov a obyvateľov bytových domov na 

sídliskách, ktorí uvažujú o jarnom uprato-

vaní, t.j. vyhrabávaní a čistení priestranstiev 

pred a okolo obytných domov pred veľkonoč-

nými sviatkami aby to oznámili v predstihu, 

minimálne deň vopred na MsÚ, na  tel. čís-

lo 0918 342 052. Mesto zabezpečí odvoz také-

hoto odpadu v spolupráci z firmou Brantner 

Krompachy.

 Začiatok zberu veľkoobjemových zlo-

žiek komunálneho odpadu je naplánova-

ný na 15. apríl podľa harmonogramu, ktorý 

bude uverejnený v Krompašskom spravoda-

ji a vo vysielaní TV Kromsat.

 Pri realizácii zhromažďovania odpadu do 

veľkoobjemových kontajnerov, ktoré sú roz-

miestnené po uliciach hlavne pri rodinných 

domoch dochádza k zhromažďovaniu od-

padu, ktorý nepatrí do kontajnerov na veľ-

koobjemový odpad. Jedná sa hlavne o koná-

re, pneumatiky, staré elektrospotrebiče, ba-

térie a akumulátory. Žiadame občanov aby 

tieto zložky odpadov nevhadzovali do VO-

K-ov, čím predídeme komplikáciám pri pre-

voze odpadu a uložení na skládku. Drobný 

stavebný odpad do 1m³ z prestavby bytových 

jadier a menších stavebných úpravách v by-

toch, môžu občania mesta uložiť bezplat-

ne do VOK-u v zbernom dvore fy. Brantner 

na Maurerovej ulici. Zber batérií, akumulá-

torov, starých elektrospotrebičov a  ostatné-

ho nebezpečného odpadu  bude zrealizova-

ný v mesiaci máj.

Ing. Václav Hraběta

je skládkou vybágrovanej a vyvozenej zeme 

a odpadkov. Ďalšou otázkou je: „ Kto im dal 

povolenie na založenie mestskej skládky?“ 

Ideálne miesto pre potkany a hady.

 Starší Krompašania, ktorí začínali sta-

vať svoje domy na Banskej ulici sa museli na 

vlastné náklady postarať, aby sa zem, ktorú 

vykopú vyviezla na miesto, ktoré im bolo ve-

dením mesta určené.  

 Ale ako sa hovorí? „Nová doba, nové mož-

nosti“, alebo ináč povedané: „Veď to nie je 

moje, prečo na to dbať!“. Je dosť smutné, že 

časť mesta sa obnovuje a na tie časti, ktoré 

stačilo len udržiavať sa zabúda, alebo im po-

mohli naši spoluobčania rómskeho etnika.

 Určite je veľa riešení, ako by sa to dalo dať 

do poriadku. Jedným z nich by mohlo byť – 

požiadať „TÚ“ skupinku občanov z Banskej 

ulice, ktorí si svoju zem odložili na časť bý-

valej Slovinskej ulice, aby to dali do pôvodné-

ho stavu. To je jedno z riešení, ako sprejazd-

niť zabudnutú časť Slovinskej ulice a nemu-

sieť míňať peniaze z mestského rozpočtu, veď 

prečo by to malo platiť mesto.

 Na tomto odľahlom a tichom mieste by 

mohol byť napr. parčík pre mladé rodiny 

a  mamičky s kočíkmi, kde by sa mohli pre-

chádzať. Zopár lavičiek a odpadkových ko-

šov. Alebo by to mohlo byť miesto na venče-

nie psov zo sídliska JUH, zopár košov na psie 

exkrementy a nejaká lavička, nech sa obča-

nia Banskej ulice nemusia začať sťažovať, že 

na ich ulicu sa chodia venčiť naši štvornohí 

miláčikovia z celého mesta.

 Toto je len jeden z problémov v našom 

meste, o ktorom vie veľa občanov, ale riešiť to 

nechce nikto, aby si náhodou niekoho nepo-

hneval. Veď naše mesto je rozlohou dosť veľ-

ké, ale poznáme sa nanešťastie navzájom.

Marián Bognár
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AKTIVITY ZUŠ 

V KROMPACHOCH
 Dňa 4.3.2010 sa v ZUŠ v Krompachoch uskutočnil slávnost-

ný koncert troch základných umeleckých škôl: ZUŠ v Spišskom 

Podhradí, ZUŠ v Gelnici a domácej ZUŠ. Pozostával z prezentá-

cie vážnej hudby, sólového spevu a folklórnej časti. Na koncerte 

bolo najkrajšie vidieť hrať a spievať nadané talenty od najmen-

ších, ktorí sa však nedali zahanbiť, až po skúsených študentov, 

ktorým vystúpenie zjavne nespôsobovalo nijakú trému. Všetci 

zúčastnení dôstojne reprezentovali svoju školu, čo mohli potvr-

diť aj návštevníci tohto milého podujatia. Organizátorom i účin-

kujúcim ďakujeme za krásny umelecký zážitok i nový prvok v 

podujatí.

 Žiaci výtvarného odboru ZUŠ v Krompachoch začali aj II. 

polrok tohto školského roku s peknými oceneniami. V medzi-

národnej súťaži VÝTVARNÁ INDIA boli ocenení: Lenka Va-

nacká a Katarína Hojdová striebornými medailami a špeciál-

nym ocenením Viktória Rendošová, Lucia Galušková, Jana Ton-

drová, Sofia Merčáková, Nikola Mikulová a Kristína Trávničko-

vá (pod vedením Mgr. Dzurilovej). Oceneným výtvarníkom sr-

dečne blahoželáme.        Jarmila Ondášová, riaditeľka ZUŠ Krompachy

záhradkárska poradňa

Chemická ochrana počas vegetácie
AKTUÁLNY ZOZNAM CHEMICKÝCH PRÍPRAVKOV NA ROK 2010

JABLONE: 

Prezimujúci škodcovia: (méra jabloňová) – pri rašení myšieho zška v štá-

diu zeleného puku proti kvetovke jabloňovej – Calypso 480SC + Vektaf 

id A 

Chrastavitosť – preventívne tesne pred kvitnutím, hneď po odkvitnutí a v 

2 –týždňových intervaloch do konca júna – Dithane DG NEO TEC, Sylit 

65, Polyram WG, Folpan 80 WDG, Merpan 80 WDG, Efuzin 500SC a iné.

Sadzovitosť – koniec  augusta až začiatok septembra – Novozir MN 80, 

Dithane DG

Pehovitosť – od júla každé dva týždne – Wuxal Kalcium, Kalkosan.

Hnednutie jaderníka – nedostatok horčíka v pôde.

SLIVKY, MARHULE, VIŠNE:

Monilióza kvetov a výhonkov – na začiatku a na konci kvitnutia – Sporgon 

50WP, Horizon 250EW, Piliarka slivková, jablčná – hneď po odkvitnutí – 

Calypso 480SC, Mospilan 20 SP

Škvrnitosť listov višní a čerešní – apríl, jún – za daždivého počasia (tienisté 

polohy, zahustené koruny) – Kuprikol 50, Dithane M 45- na jar po vypu-

čaní. Potom v 7-10 dňových intervaloch niekoľkokrát – Syllit 65.

EGREŠE

Múčatka americká – prvý postrek pred kvitnutím – Discus, po odkvitnu-

tí aj v priebehu mája ak je suché a teplé počasie Discus

RÍBEZLE

Roztoč – Omite 30W – pred kvitnutím. Antraknóza – žlté až hnedé 

škvrny na listoch – Dithane DG  NEO-TEC. Hrza ríbezľová – oranžové 

výtrusy – Dithane DG NEO –TEC  pred kvitnutím a po zbere

JAHODY: Kvetovka – Decis EW 50, Karate Zeon 5CS pred kvitnutím. 

Pleseň sivá – Botrytida – Kuprikol 50- na začiatku kvitnutia a o 7 dní 

neskôr.

CIBUĽA, CESNAK: Fúzavka cesnaková – Karate Zeon 5CS, Reldan 40 

EC + zmýčadlo 14 dní po prvom oteplení nad 10°C porast zimného ces-

naku a póru , tak isto cibuľa 14 dní po výsadbe (zálievka).

Mínerka pórová – Karate ZEON 5CS po zistení vpichov v listoch cibule . 

O 2 týždne zopakovať, alebo chrániť porast netkanou textíliou.

Pleseň cibuľová – Dithane DG Neo Tec, Kuprikol 50, Ridomil Gold MZ 

68 WG, Champion 50 WP, Bravo 500 v poslednej dekáde mája, ďalej v 7 

-14  dňových intervaloch . Použiť zmáčadlo. 

HLÚBOVINY: Kvetárka kapustová  - Decis 50 EV, Karate Zeon 5CS, 14 

dní po výsadbe zálievka; Vošky - žihľavový macerát, Pirimor 50WG, Bi58 

EC Nové + zmáčadlo. Plodomor kapustový – Diazol 50EW+ zmáčadlo – 

každý týždeň od výsadby po rozvitie hlávok. Mlynárik kapustový, mora 

kapustová – Vaztak 10EC, Decis EW 50. Karate Zeon 5 CS

PAPRIKA: Vošky – Calypso 480 SC, Karate Zeon 5 CS, Pirimor 50 WG, 

Actara 25WG, Roztoče – Omite 30W, Vektafid A

RAJČIAK: Fytoftora (pleseň) – Kuprikol 50, Ridomil Gold Plus 42,5WP 

– prvý postrek, keď sú plody veľkosti lieskovca, potom každých 7 dní.

Alternáriová škvrnitosť – Acrobat MZ WG, Bravo 500, Tanos 50 WG po 

zistení prvých príznakov.

ZEMIAKY: Fytoftora (pleseň) – Kuprikol 50, Champion 50 WP, Acrobat 

MZ, Curzate Gold Ridomil Gold MZ 68 WG a WP, Tattoo, Tanos 

UHORKY: Pleseň – Bravo 500, Champion 50 WP, Kuprikol 50, Ridomil 

Gold Plus 42,5 WP, Mikal M, Curzate K, podľa signalizácie každých 5 -7 

dní

MRKVA, PETRŽLEN: Voška mrkvová, méra mrkvová – Bi 58 EC Nové, 

Pirimor 50 WG po zistení kučeravenia listov. Múčatka – Sulikol K, Thio-

vit Jet – po zistení prvých príznakov ochorenia

OD 14 . apríla SA KONÁ KAŽDÚ STREDU V DOME ZÁHRADKÁ-

ROV ZÁHRADKÁRSKA PORADŇA AŽ DO ODVOLANIA

Ján Miľo
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Veľká noc

 „Jedným z najdôležitejších článkov záchrannej reťaze je poskyt-
nutie prvej pomoci svedkami náhlej udalosti.” 
 A práve akcia s týmto zameraním sa uskutočnila dňa 23.3.2010 so 

začiatkom o 14:00 v priestoroch jazykovej učebne Gymnázia v Krom-

pachoch, určená pre žiakov tejto školy.

 Na požiadanie vedúcej zdravotníckeho krúžku, p. RNDr.Katarí-

ny Pindrochovej, podujatie zorganizoval bývalý  študent gymnázia, 

v súčasnosti    študent   odboru  zdravotnícky záchranár na SZŠ Ku-

kučínova v Košiciach, Roderik Hieke. 

 Ten, si zároveň získava popri absolvovaní teórie odbornú prax 

na záchrannej zdravotnej službe v NsP Spišská Nová Ves, za čo aj to-

uto cestou ďakuje celému kolektívu záchranárov.  

 Súčasťou tohto minikurzu prvej pomoci,na ktorom sa zúčastnili 

skupinoví zástupcovia jednotlivých tried, bola prezentácia základnej 

neodkladnej resuscitácie a praktické ukážky a nácviky, na ktorých sa 

aktívne podieľali zúčastnení žiaci.

 

Na konci podujatia si prítomní otestovali svoje teoretické vedomosti 

pomocou  testu v dištančnej metóde.

Najrýchlejšie boli dievčatá z 2. A triedy – Dominika Nováková a Ane-

ta Ondášová.

 Tie získali 1. miesto a vecné ceny od sponzora tejto akcie –spol. 

Falck Záchranná a. s, konkrétne p. dipl. z. z. Miroslava Nagyho, kto-

rý venoval aj darčekové predmety s logom firmy pre všetkých zúčast-

nených, za čo mu patrí veľká vďaka.

 Aj touto formou  sme chceli žiakom  pripomenúť  nutnosť  poskyt-

nutia  prvej  pomoci a nevyhnutnosť  ovládania základných život za-

chraňujúcich  úkonov,  ktoré  môžu rozhodnút o živote alebo smrti 

už v prvých minutách vzniku náhlej udalosti.

V týchto aktivitách sa bude pokračovať i naďalej zúčastňovaním sa 

organizátora tejto akcie na hodinách zdravotníckeho krúžku.

Roderik Hieke

Prvá pomoc  - vec svedomia a vedomia

 Ukážky sa vykonávali aj hravou formou

Šibi, ryby, mastné ryby,

kus koláča od korbáča.

Kázal kadlec aj kadlečka,

aby dali tri vajíčka.

Jedno biele, druhé čierne,

a to tretie zafarbené,

to je moje potešenie.

Aj kus baby,

Aby boli naši radi.

VEĽKONOČNÉ   SVIATKY 

 Veľkonočné sviatky patria k najstarším 

sviatkom vôbec. Ich základnou podstatou z 

dôb predkresťanských bolo vítanie jari, v pre-

nesenom slova zmysle víťazstvo života nad 

smrťou.

 Veľká noc je pohyblivý sviatok, pre kresťa-

nov jeden z najvýznamnejších. Predchádza 

mu dlhý čas príprav – štyridsať dňový pôst -, 

ktorý sa dodržiava už celé stáročia. 

 V čase pôstu bola strava veľmi jednoduchá. 

Skladala sa z rôznych múčnych jedál, kaší, 

zemiakov, strukovín, sušeného ovocia. Va-

rili sa jednoduché polievky 

a omáčky. V období pôs-

tu nebolo dovolené jesť 

mäso, a to ani v nedeľu. 

Niekto sa dokonca zrie-

kal i mlieka, syrov a va-

jec. Tradičným veľkonoč-

ným jedlom je mazanec. 

V  oblasti východného Sloven-

ska je dodnes rozšírené tradičné obrado-

vé jedlo nazývané žolta hrudka alebo sirek, 

ktoré sa robí z vajec a mlieka. Sirek sa podáva 

na Veľkonočnú nedeľu všetkým členom rodi-

ny a na Veľkonočný pondelok sa ním ponú-

kajú mládenci, ktorí chodia polievať. Vajíčka 

dodnes dostávajú chlapci aj muži za šibačku 

a polievačku. 

 K prastarým veľkonočným pokrmom pat-

ril baranček. Pretože si každý nemohol do-

voliť skutočného barančeka, nahrádzal sa ba-

rančekom upečeným z kysnutého alebo tre-

ného cesta. 

 Keďže Veľkonočné sviatky a s nimi aj Veľ-

ká noc je už predo dvermi, rozhodli sme sa 

pripraviť pre všetkých žiakov súťaž v zhoto-

vovaní Najkrajšieho veľkonočného pozdravu 

a v maľovaní Najkrajšieho veľkonočného va-

jíčka. 

 Do súťaže sa zapojili všetky ročníky na-

šej školy. Zozbierali sme množstvo fareb-

ných veľkonočných pozdravov a veľkonoč-

ných vajíčok. Na ich zhotovenie bolo použi-

tých množstvo nápadov, materiálov i techník. 

 Pri vyhodnocovaní prác sme dospeli k ná-

zoru, že všetky veľkonočné pozdravy a vajíč-

ka sú jedinečné, sú krásne, preto sme sa roz-

hodli odmeniť všetkých. Každá trieda dosta-

la sladkú odmenu.

 Zo zhotovených prác sme v škole prichys-

tali výstavku, ktorú si mohli všetci prezrieť.

Mgr. Čechová, Mgr. Kočanová, Mgr. Kandrová

rili

a

j

ným

V obla



Deň vody
 Voda nás sprevádza od nášho narodenia 

počas celého života, hoci si to často ani ne-

uvedomujeme. Považujeme ju za samozrej-

mosť. Dôležitosť vody si na našej škole pripo-

míname 22. marca na Deň vody. Žiacky par-

lament pripravil zaujímavú akciu ,,Surfuje-

me na modrej vlne,, . Žiaci a učitelia boli ob-

lečení v modrom, keďže voda dáva našej pla-

néte nádhernú modrú farbu. Tento modrý 

deň sa začal reláciou  o vode v školskom roz-

hlase. Samozrejme sa zapojili aj ,, enviromen-

talisti,,. Prostredníctvom informačno komu-

nikačnej technológie  si starší  žiaci pripravi-

li prezentácie o vode pre svojich mladších ka-

marátov. Deti sa tak dozvedeli  mnoho zaují-

mavých informácii o ochrane vody, o jej šet-

rení a dôležitosti vody pre náš život. 

Mgr. Michaela Micherdová

4 číslo

„Zažite deň v U. S. Steel Košice“
 Chlapci ôsmeho roční-

ka 19.  3. 2010 sa zúčastni-

li veľkolepej akcie pod ná-

zvom „Zažite deň v U. S. 

Steel Košice“ Spoločnosť U. 

S. Steel im ponúkla mož-

nosť zoznámiť sa s výrob-

ným procesom priamo v 

závode, kde za normálnych 

okolností je vstup malole-

tým zakázaný.  SOŠ hut-

nícka v Košiciach- Šaci im 

umožnila prezrieť si areál 

školy a poukázala na široké 

spektrum odborných pred-

metov, ktoré tu môžu žiaci 

v budúcnosti študovať.  Ide 

o učebné a študijné odbory charakteristické pre hutnícky a strojársky priemysel, ako zlievač, 

hutník, nástrojár, obrábač kovov, mechanik – mechatronik a mnoho ďalších odborov.  Tie-

to  odborné profesie sú v súčasnej dobe na trhu práce veľmi žiadané.  Akcie sa zúčastnilo vyše 

200 žiakov z rôznych škôl Východného Slovenska. Na záver podujatia sa konala tlačová kon-

ferencia, kde žiaci mohli položiť otázky priamo prezidentovi U. S. Steel, respektíve ďalším čle-

nom predstavenstva závodu a školstva. 

„Plodný“ dialóg
Stojím na autobusovej zastávke pred Ewigom. O malú chvíľu sa dovalí pomerne mladá žena 

s taškou na kolieskach. Postaví sa vedľa mňa a z tašky vyberá tyčinku Mars. S chuťou sa do 

nej zahryzne.  Nič proti tomu, aj ja ľúbim sladké. Jej samotnej nevenujem  pozornosť, iba sa 

občas obzriem, či spoza zákruty nevyjde autobus, na ktorý čakám. A tu vidím, ako doje a pa-

pier hodí na zem.

„Pani, niečo vám „spadlo“ na zem...“ milo „cez zuby“ sa prihovorím.

„Co?“ nechápavo reaguje na moje citlivo podané upozornenie.

„Že vám spadol na zem papier“, nedám sa odbiť.

„To nespadol, to som rucila“  múdro ma poúča. 

„Jak rucila? Papiere predsa patria do koša“, reagujem podráždene.

„No a ket tu žaden koš net, ta co?“ nedá sa ona.

„Tak máte so sebou tašku, vložte ten papier tam“. 

„Ta pravda, ešči sebe domu budzem nošic 

bordeľ...“  

„Kôš máte predsa na druhej strane“ namie-

tam, no márne. Vidiac, že neuspejem, na-

hnevaná sa zohýnam pre odhodený papierik 

a v návale tej zlosti, plná energie,  prebieham 

na druhú stranu. No, ešteže ma kvôli tomu 

nezrazí auto, keď si uvedomujem, že som sa 

na cestu poriadne ani  nepozrela. Viem len, 

že ma od chrbta sprevádzal nechápavý po-

hľad s pokrikom:

„Šak, nehajce tak, pani! Pridu  vepepečkare, 

ta poprataju! Šak by nemali co robic...“

 Už nereagujem, vzdávam to. Toľko múd-

rosti v jednej osobe! A to ešte netuším, že 

dnes boli podpory a tak v Spišských Vla-

choch obohatí náš autobus „svojským fol-

klórom“ početná skupina cestujúcich s bo-

hatými nákupmi a všetkými deťmi, aké 

doma mali... Zážitok, naozaj. Našťastie, idú 

len do Bystrian...

 Marta Mičeková

Únia žien Slovenska 
č. 6 v Krompachoch  

chce touto formou
čo najsrdečnejšie poďakovať 

svojim najštedrejším sponzorom 
a darcom, ktorí každoročne 

prispievajú finančne aj nefinanč-
ne na všetky kultúrno – spolo-

čenské podujatia. 

Naše veľké ďakujem patrí:
 - pánovi Jánovi Böhlkemu 
  (TERMOKOMPLEX,s.r.o)
 - pánovi Jánovi Pribičkovi 
  (SIGMA PLUS, s.r.o
 - pánovi Stanislavovi 
  Hamrákovi
  (HASMA, s.r.o.)

 ĎAKUJEME
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Zvyky v jari na Spiši
 Spiš je mimoriadne bohatý na ľudové zvyky a tradície, ktoré nám 
tu zanechali naši predkovia. Niektoré z nich sa zachovali dodnes. 
Povedzme si, čo dedina to iné zvyky. Preto je veľmi potrebné a zau-
jímavé pozrieť sa dozadu a spomenúť si na život našich starých ot-
cov a  materí, dedov a pradedov na to, ako ich život ovplyvňova-
li jednotlivé zvyky a ako prebiehali v rôznych ročných obdobiach. 
Jar prichádza každoročne, pravidelne, ale nie vždy a všade rovna-
ko. Neraz musí vybojovať tuhý boj s odchádzajúcou zimou. Roztopí 
snehy a naplní vodou korytá potokov i riek. V takýto čas, na slnieč-
kom zahriate priedomie, posadia sa najstarší z našich rodov, aby 
zaspomínali na jar svojej mladosti, plnú zvykov, obyčajou, obradov 
a piesní. Nuž prisadnime si k nim a započúvajme sa do ich spomie-
nok.
 Spomeňme si a isto každému z Vás sa vynoria spomienky na zvyky 

svojej rodiny, mesta, či dediny práve v tomto veľkonočnom období. 

V akom prostredí ste žili, tieto zvyky sa aj Vás dotýkali, oveľa vo väč-

šej miere ako súčasné generácie. Verili ste v existenciu nadprirodze-

ných síl, božstiev, usilovali ste sa o ich priazeň. Obrady, isté úko-

ny, konzumovanie obradných jedál, dodržiavanie príkazov a záka-

zov ako aj iné zložky tradičnej ľudovej kultúry mali pre Vás veľký 

význam a svoje ciele. Je pre nás všetkých dôležité, aby tieto ľudové 

zvyky a tradície nezanikli. Do jarného obdobia patrí okrem iných 

obyčajových príležitosti aj „Veľká noc“.

 Je to sviatok pohyblivý a jeho termín je závislí od časového úseku 

medzi obdobím Vianoc, Novým rokom a pôstnym obdobím vrcho-

liacim vo veľkonočné sviatky.

„V marcu prach a v apríľu blato, šedlačkovi rošne zlato“.

 Dodnes u nás na dolnom Spiši máme v pamäti, že počas pôstu sa 

nekonajú tanečné zábavy a iné podujatia, ani svadobné veselice a to 

sa  všeobecne rešpektuje. Chcem čitateľom pripomenúť to, načo sme 

možno pozabudli a nám snáď pripomenie staré časy. 

Isto mi dáte za pravdu, že k veľkonočným sviatkom nevyhnutne pat-

ria i dnes rozvíjajúce sa vŕbové prútiky, známe ako bahniatka. Svie-

time ich v kostoloch, sprevádzané  modlitbami a svätenou vodou. Aj 

pokrmy pripravené na veľkonočné sviatky, ako je „páska, šunka, va-

jíčka“ majú istú ochrannú silu. Kvetná nedeľa, Zelený štvrtok, Veľký 

piatok, Biela sobota, Veľkonočná nedeľa a Veľkonočný pondelok sú 

sviatkami, ktoré do dnešných čias uznávame a slávime v každej ro-

dine, v každom dome. Ženy, či dievčatá dodnes pripravujú kraslice. 

Najjednoduchší spôsob bol a je, uvariť vajíčka spolu s cibuľovými šu-

pami. Do zafarbeného vajíčka sa často vyškrabávali vzory, alebo ich 

dnes maľujeme farbami.

 Spomeňme si ako naši predkovia zachovávali vo Veľký piatok 

prísny pôst a jedálny lístok bol upravený. Biela sobota prinášala aj 

nové prvky. V domácnostiach sa ženy venovali vareniu a pečeniu je-

dál. Vo veľkonočnom období mal veľkú funkciu aj oheň. Na Bielu 

sobotu sa pri kostoloch pálil Judáš. Na Veľkonočnú nedeľu bolo u 

nás zaužívané svätenie jedál v kostole. Z kostola sa každý ponáhľal 

domov, pretože stolovanie bolo v tento deň podobné ako na Štedrý 

večer. Stôl prikrývali bielym obrusom a gazdiná musela všetko vo-

pred pripraviť. I omrvinky zo stola si ľudia vážili, rozsypali ich po 

záhrade, či dali dobytku. Po spoločných raňajkách sa rodina spo-

ločne odobrala na svätú omšu, ktorá bola neodmysliteľnou súčasťou 

tohto dňa. Vo Veľkonočný pondelok na  Spiši mládenci kúpali diev-

čatá a ony im večer priniesli do „kúdzeľnej chýži“ pohostenie. I do-

dnes dievčatá očakávajú kúpačov doma, neschovávajú sa ako prv, keď 

museli počítať zo studenou vodou z potoka. No stane sa i teraz, že sa 

v tomto ohľade prepočítajú, keď idú oblievači podľa starých zvykov. 

Avšak aj toto obdobie ma svoje tajomstvá a zvláštne čaro, ktoré bolo 

aj prípravou na všedné dni. Tento aj iné sviatočné dni sa zužujú len 

na istú časť, ale naši predkovia začínali už pred svitaním a každá ho-

dina každého dňa mala svoju presne určenú funkciu. Každý člen do-

mácnosti si plnil presne určené úlohy. 

 Práca našich predkov bola už oddávna úzko spätá s opakovaním 

mnohých sviatkov súvisiacich so zmenou ročných období. Časom sa 

tento zmysel mnohých zvykov a obyčajou úplne vytratil. Koľkí  z Vás 

si práve teraz spomenuli, alebo majú podobné spomienky? A koľkí 

z nás si vedia vysvetliť dôvody a podstatu zvykov našich predkov? 

Uvedomme si, že zvyky našich starých otcov a materí nesvedčia o 

ich obyčajnosti, ale o tom, že v každom čase konali na úrovni vtedy 

platných zákonitosti. Práve preto som chcela týmto článkom priviesť 

aj do Vašich domovov kúsok veľkonočnej atmosféry našich predkov, 

aby sme mohli prijať aj keď len kúsok tejto pokojnej atmosféry, čis-

té vzťahy v rodine, a nikdy sa nekončiacu oddanosť k rodinným prí-

slušníkom, ktorá našich starých rodičov posilňovala a cez ktorú sme 

sa dostali až ku dnešným časom. Veď všade vo svete sa ľudia vracajú 

ku spoznávaniu svojich klenot, ktoré by nám mali byť viac ako vzác-

ne. Skúsme si ich zachovať v takej podobe akej nám ich zanechali naši 

predkovia. Skúsme ich prežiť s hlbokým šťastím a s vďačnosťou v na-

šich rodinách a odovzdávajme ich aj našim ďalším, mladším generá-

ciam. Nájdu sa aj takí mladí ľudia, ktorí sú presvedčení, že tieto zvy-

ky je potrebné zachovávať, obnoviť, že patria ku našej kultúre. V sú-

časnosti sa spomínaným zvykom venujú predovšetkým len folklór-

ne súbory a skupiny. Do dnešného života ich vnášajú ako prejav úcty 

a obdivu k tradíciám našich dedov a pradedov.

 Ľudové zvyky a tradície sa akosi vytrácajú z našich domovov. Pri-

rýchlo zabúdame na podklady, ktoré nám zanechali naši predkovia. 

Niektoré z nich už celkom vymizli a v pamäti si ich uchovala už len 

staršia generácia.

V novej jari veľa sily, by ste v zdraví dlho žili.

Na Veľkú noc veľa vody, spokojnosti a pohody Vám všetkým prajem.

Ľudmila Hricková

MESTO KROMPACHY VÁS SRDEČNE POZÝVA NA

        9. máj 2010 o 15,00 hod.

DOM KULTÚRY KROMPACHY

 Účinkujú:  Košická hudobná skupina 

      PAVELČÁKOVCI
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APRÍL 2010

10.4. o 19.00 hod.   VSTUPNÉ: 2,- €

GALIMATIÁŠ
 Najprv vybuchla mína v marockej púšti, ktorá zabila jeho 

otca. Potom ho po rokoch trafila do hlavy stratená strela... 

Bazil skrátka nemá na zbrane šťastie. Tá prvá skúsenosť z 

neho urobila sirotu, druhá ho drží na pokraji náhlej a rýchlej 

smrti. Tento optimistický rojko sa ale nedá ničím zastrašiť 

a spoločne so svojím „jedinečným“ tímom zúfalcov sa roz-

hodne pomstiť celému zbrojnému priemyslu. Kriminálna 

a neobyčajne akčná komédia režiséra Jean-Pierre Jeuneta v 

štýle jeho najslávnejšieho filmu Amélia z Montmartru nás 

zavedie medzi obchodníkov so zbraňami. Tým sa na prsty 

pozrie so svojráznym humorom, francúzskym šarmom a 

svojím typickým vizuálnym stvárnením.

Dĺžka: 107 minút, české titulky, do 12 rokov mládeži neprí-

stupný

17.4. o 19.00 hod.   VSTUPNÉ: 2,20- €

MIKULÁŠOVÉ ŠIBALSTVÁ
Mikuláš, Vendelín, Celestýn, Kryšpín, Albín, Viktorín a 

ďalší hrdinovia senzačných príbehov detských knižiek o 

Mikulášovi sa v hranej verzii konečne dostávajú na filmové 

plátna. Za 50 rokov od vydania prvej knihy si Mikuláša a 

jeho nezbedných spolužiakov obľúbili generácie detí po ce-

lom svete.

Dĺžka: 95 min. , český dabing, mládeži  prístupný

24.4. o 19.00 hod.   VSTUPNÉ: 2,- €

MILUJEM ŤA VIAC
 Honza je devätnásťročný chalan po uši zamilovaný do 

svojej krásnej Terezky, s ktorou plánuje romantické leto vo 

Francúzsku. Ocitá sa však vo finančných problémoch a tak 

sa rozhodne ísť namiesto cestovania pracovať. V prostredí 

očarujúcich Karlových Varov Honza len drhne špinavé riady 

a sníva o svete tam vonku – večierky, párty, zábava. Keď sa 

chce, všetko sa dá, a Honza je toho príkladom: náhodou ho 

objavia ako golfový talent, a jeho život sa zmení o 180 stup-

ňov. Kuchyňu vymení za golfový green, kde celé dni trénuje 

pred blížiacim sa turnajom, nahnevaného šéfa za osobného 

trénera a spoločnosť mu čoraz viac robí krásna blondínka 

Alica...

Dĺžka: 95  min; do 12 rokov mládeži neprístupný

Predpredaj: MsÚ Krompachy, informátorka –prízemie;

resp. 1 hod. pred premietaním!

KINO SLÁVIAKINO SLÁVIA

KROMPACHYKROMPACHY

Svieže jarné šaláty
Je tu pre mnohých najkrajšie obdobie roku, jar. Dni sú dlhšie, slneč-
nejšie a to sa odráža aj na našej nálade. Zo skríň vyťahujeme jar-
né oblečenie, avšak pohľad do zrkadla nejedného z nás nemilo pre-
kvapí. Po zime sa čo to na nás nalepilo. Ak aj vy potrebujete trošku 
zhodiť a dostať sa do formy, vyskúšajte skvelé a chutné jarné šaláty! 

Ľahký šalát 
Potrebujeme: 

5 vajec natvrdo, 100 g diétnej salámy, 50 g tvrdého syra, 100 g zelenej 

papriky, 100 g žltej papriky, 125 g rajčín, 75 g sladkokyslých uhoriek, 

50 g cibule, 100g majonézy, 100 g bieleho jogurtu, 1 lyžička horčice, 

soľ, mleté korenie 

Postup: 

Varené vajcia posekáme, salámu, syr a papriku nakrájame na pásiky. 

Rajčiny sparíme, olúpeme a nakrájame na kocky, pridáme na kocky 

nakrájané uhorky, na jemno nakrájanú cibuľu, majonézu, biely jo-

gurt, horčicu, soľ, čierne korenie a všetko zľahka premiešame. Vloží-

me na čas do chladničky.

BEAUTY TIP: Pre krajší výsledný efekt podávame na liste hlávko-

vého šalátu. 

Jarný šalát 
Potrebujeme: 

250 g cestovín (vretená), 200 g šalátových uhoriek, 200 g rajčín, 100 g 

póru, 10 ks reďkoviek, 250 g kyslej smotany, 1 mesiačik cesnaku, 

1 lyžička paprikovej vegety, 1 lyžica citrónovej šťavy, čierne korenie 

mleté 

Postup: 

V slanej vode uvarené cestoviny necháme odkvapkať a vložíme do 

misy. Pridáme na kolieska nakrájanú čerstvú uhorku, nakrájané 

rajčiny, na kolieska nakrájaný a sparený pór, reďkovky, zalejeme 

rozšľahanou kyslou smotanou s roztlačeným cesnakom, paprikovou 

vegetou, čiernym korením a citrónovou šťavou. Všetko zľahka pre-

miešame a necháme v chlade uležať. 

Taliansky šalát Napoli 
Potrebujeme: 

Hlávkový šalát, 1 paradajku, 1 vajce uvarené na tvrdo, 50 g šunky, 

20 g tvrdého syra, 1 reďkovku 

Postup:

Šalátové lístky umyjeme a nakrájame na kocky. Poukladáme ich na 

veľký tanier do pyramídového tvaru, navrch dáme šunku, okolo nej 

vajíčko a po stranách taniera poukladáme na plátky pokrájanú reď-

kovku. Celú porciu posypeme strúhaným syrom. 

Zdroj: internet
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VESELÁ 
RUBRIKA

Dovezené bez cla

Traja alkoholici ležia pod mostom.

Jeden z nich kýchne a druhý mu vraví:

– Na zdravie!

Tretí sa preberie alkoholického spánku 

a vraví:

– Nalejte aj mne!

Manželka vraví manželovi:

– Drahý, vieš čo by som chcela na svoje 

päťdesiate narodeniny?

– No vrav!

– Tááák ... líšku alebu norku.

– V poriadku, mne je to jedno, len ťa 

chcem upozorniť, že klietky budeš čistiť 

ty!

Učiteľka:

– Petrík, môžeš mi povedať, 

ktoré písmeno je prvé v abecede?

– Predsa písmeno  = a =!

– Dobre. A aké písmená za ním 

nasledujú?

– No predsa všetky ostatné.

– Prečo sa lekári rozprávajú 

na operačnej sále po latinsky?

– Neviem.

– Aby si pacient zvykol na mŕtvy jazyk ...

Policajti prichytia zlodeja pri čine. 

Jeden z nich mu vraví:

– Že sa nehanbíš! Už sme ťa chytili desať 

krát!

Zlodej nato z vysoka:

– Teraz prečo mudrujete? Keby som ja 

nepracoval, vy by ste nemali z čoho žiť!

Ludovit Dulai

OZNAM
Výbor Baníckeho cechu  v Slovinkách 

oznamuje členom z Krompách,

že kontaktné miesto pre informácie 

je v Dome kultúry 

na II. poschodí č.d. 221 vždy 

v pondelok  od 10,00 – 11,00 hod. 

počnúc dňom 26.4.2010 do 21.7.2010. 

Profesionálna dražobná a realitná spoločnosť s.r.o. 
ako dražobník oprávnený k výkonu dobrovoľných dražieb v zmysle príslušných ustanovení 

zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách zverejňuje na základe návrhu záložného 

veriteľa v zmysle § 17 zákona o dobrovoľných dražbách nasledovné :

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

PDrS č. 170/8-2009

Označenie dražobníka:

  Profesionálna dražobná a realitná spoločnosť, s.r.o.

  Jánošíkova 6, 040 01 Košice

Navrhovateľ dražby:

  Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu, 

  ul. Lorencova 1096/6 v Krompachoch v zastúpení správcom 

  Bytové hospodárstvo mesta Krompachy s.r.o. SNP 1, 053 42 Krompachy

Dátum konania dražby: 20. apríla 2010

Čas otvorenia dražby: 08.00 hod.

Miesto konania dražby:

  BUSINESS CENTRUM VSH Development, s.r.o., 

  Štúrova 27, Košice, zasadacia miestnosť, 12. poschodie

Označenie predmetu dražby:

  Predmetom dražby je súbor nehnuteľností 

  - byt pozostávajúci zo štyroch obytných miestností, loggie a príslušenstva, 

ide o byt č. 8 

  na 5. poschodí bytového domu č.s. 1096 v Krompachoch, ul. Lorencova, č.6, 

  zapísaný na LV č. 1566, podiel priestoru na spoločných častiach 

  a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku. 

Najnižšie podanie:  25 500,00 €

Minimálne prihodenie:  300,00 €

Výška dražobnej zábezpeky: 5.000,00 €

Lehota na zloženie:   do otvorenia dražby

Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby:  Vlastnícke právo k predmetu draž-

by prechádza na vydražiteľa udelením príklepu a po uhradení ceny dosiahnutej vydražením 

v ustanovenej lehote.  

 „ Oznámenie o dobrovoľnej dražbe „ v plnom znení a so všetkými potrebnými informáciami, 

ako je: podrobný popis predmetu dražby, spôsob zloženia dražobnej zábezpeky, doklad pre-

ukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky a spôsob jej vrátenia, spôsob úhrady ceny dosiahnu-

tej vydražením, kto môže byť účastníkom dražby, nadobudnutie vlastníckeho práva k pred-

metu dražby, podmienky odovzdania predmetu dražby a určenie notára, ktorý osvedčí prie-

beh dražby notárskou zápisnicou  je v prípade záujmu k nahliadnutiu na Bytovom hospodár-

stve mesta Krompachy s.r.o. u riaditeľa spoločnosti.

        Ing. Polnišer Miroslav, riaditeľ spoločnosti BHMK s.r.o.
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PRANOSTIKY NA APRÍL

• Začiatkom apríla opiľuj suché konáre, budú dobré lekváre • Apríl v daždi, máj v kvete.

• Mokrý apríl, suchý jún. • Nerád tomu sedliak býva, keď mu v apríli nepršieva.

• Suchý apríl, mokrý jún. • Keď v apríli hojne vietor duje, stodola sa zaplňuje.

• Ak je v apríli krásne, čiste, bude máj nepríjemný iste. • Teplé noci v aprílu, požehnanie ovociu i vínu.

• Keď v apríli vrana kváka, bude v roku veľká psota.

Kto uhradí náklady na sociálny podnik v Krompachoch?
 Jednou  z častých a preferovaných tém 
v slovenských médiách, sú pilotné projekty 
sociálnych podnikov. 
 Budú náklady súvisiace s ich realizáciou 
financované  zo zdrojov Európskej únie? 
Alebo to v plnej výške zafinancuje  štát, to 
znamená, daňový poplatníci? 
 Je tu aj tretia možnosť a to, že financova-
nie určitej časti vzniknutých nákladov pri 
realizácii projektu ostane na ťarchu prijí-
mateľov pomoci, teda na ťarchu samotných 
sociálnych podnikov. 
 Uvedené otázky určite zaujímajú Krom-

pašanov, pretože sa to priamo týka aj nášho 

mesta. Medzi 8 pilotných projektov, ktoré 

boli schválené a ktorých realizácia sa rozbeh-

la v roku 2008 patrí aj sociálny podnik mesta 

Krompachy.  

 Ako to teda vyzerá s našim sociálnym pod-

nikom, to sa pokúsim priblížiť našim čitate-

ľom v nasledujúcich riadkoch. 

 Mestu Krompachy bol schválený nenávrat-

ný finančný príspevok vo výške 31 585 845 Sk 

na realizáciu projektu „Sociálny podnik 

– komplexné služby pre znevýhodnené 

skupiny“. 

 Táto suma je približne 3 x nižšia ako v prí-

pade ostatných 7 pilotných projektov, v kto-

rých sa nenávratný finančný príspevok pohy-

buje v rozmedzí 90 až100 miliónov Sk. 

 Cieľom nášho pilotného projektu bolo vy-

tvoriť pracovné príležitosti pre 36 občanov 

z radov znevýhodnených skupín obyvate-

ľov. (na vysvetlenie uvediem, že do skupi-

ny znevýhodnených občanov patria naprí-

klad aj občania so zdravotným postihnutím, 

občania ktorí dosiahli vek 50 rokov, obča-

nia mladší ako 25 rokov za určitých podmie-

nok, .......) O rozsiahlej skupine znevýhod-

nených občanov hovoria ustanovenia záko-

na č.  5/2004 o službách zamestnanosti, v § 8 

znevýhodnený uchádzač o zamestnanie, ods. 

1.  bod a) až  o). 

Podciele nášho projektu: 

- rekonštrukcia časti priestorov budovy bý-

valého učilišťa na ulici „Hornádska“, na vý-

robné haly, na vzdelávacie a administratívne 

priestory, 

- vybavenie výrobných priestorov strojným 

parkom a náradím so zameraním na opraco-

vanie kovov, opracovanie dreva a údržbárske 

práce,  

- uskutočnenie intenzívnych dlhodobých 

vzdelávacích kurzov v oblasti opracovania 

kovov, práca s drevom a údržbárske práce, 

vzdelávanie riadiaceho personálu.  

 Doposiaľ sme zrealizovali stavebné rekon-

štrukčné práce, v plnom rozsahu sú nakú-

pené strojné zariadenia a čiastočne náradie. 

Prebehli vzdelávacie kurzy v oblasti „Opra-

covanie kovov“, v oblasti „Práca s drevom“,  

v oblasti „Vzdelávanie riadiaceho personálu“ 

uskutočnil  sa jeden kurz v oblasti „údržbár-

ske práce“, jeden ešte potrebujeme uskutoč-

niť. 

 Na realizáciu projektu vynaložilo mesto 

doposiaľ 631 884,37 € (19 036 149 SK).

 Zálohovou platbou nám riadiaci orgán, 

ktorým je MPSVR doposiaľ poukázal 

353 640,78  € (10 653 182 Sk).

 V súčasnej dobe prebiehajú vo všetkých 

8 pilotných sociálnych podnikoch  finančné 

kontroly a finančné audity  zo strany MP-

SVR, ministerstva financií, správy finančnej 

kontroly, preto je proces financovania pilot-

ných projektov sociálnych podnikov poza-

stavený. 

 Na základe tejto skutočnosti mesto roz-

hodlo prerušiť aktivity nášho pilotného 

sociálneho podniku do vydania stanoviska 

kontrolných orgánov.

 Môžem zodpovedne 

upokojiť občanov nášho 

mesta, že z doposiaľ usku-

točnených predbežných 

kontrol nebolo vydané ani 

jedno negatívne stanovis-

ko. 

 Hĺbková kontrola, ktorá

prebieha od 21. januára. a 

v súčasnosti sa pripravuje 

správa o priebehu kontro-

ly, nenašla žiadne zásadné 

nedostatky na základe 

ktorých by pilotný sociál-

ny podnik v Krompachoch 

nemohol pokračovať, ale-

bo hrozilo nerefundovanie 

vzniknutých nákladov vo 

vysokých sumách.  

 Mesto Krompachy má uzatvorenú plat-

nú zmluvu s MPSVR, ktorá jasne definuje 

oprávnené náklady projektu.

Situáciu môže zmeniť iba podpísanie dodat-

kov k zmluve, ktoré MPSVR v súčasnosti 

pripravilo a doručilo na podpísanie.  Ja však 

verím, že zo strany mesta nedôjde k ich neu-

váženému podpísaniu.

 Ako dopadli hĺbkové kontroly v ostatných 

7 pilotných projektoch sociálnych podnikov, 

to nevieme a preto sa k tomu ani nevyjadru-

jem.

 Pre všeobecný prehľad, chcem pre čitateľov 

ešte dodať, že mediálne sú spomínané iba pi-

lotné projekty sociálnych podnikov. Preto je 

v obsahu tohto článku uvádzaný pojem „pi-

lotný projekt“. 

Existujú sociálne podniky registrované 

a  vykazujúce činnosť  v zmysle § 50b zákona 

č.  5/2004 o službách zamestnanosti a tých sa 

aktuálny problém vôbec netýka. 

 Taktiež sa chcem pri tejto príležitosti po-

ďakovať Ing. Štefanovi Kleinovi za vysoko 

odbornú  spoluprácu pri príprave a vypra-

covaní nášho projektu „Sociálny podnik 

– komplexné služby pre znevýhodnené sku-

piny“, ktorý sme pripravovali pod časovým 

tlakom v priebehu 4. dní.   

Ing. Imrich Holečko, zástupca primátorky
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UZNESENIE č. 28. 
riadneho zasadania Mestského zastupi-

teľstva v Krompachoch, konaného dňa 16. 

marca  2010

Uznesenie č. 28/A-1 :

MsZ v Krompachoch volí návrhovú komisiu  

v zložení:

predseda -  Ing. Ľuboš ONTKO

členovia -  Kristián KRAK

       Ing. Imrich HOLEČKO

Uznesenie č. 28/A-2 :

MsZ v Krompachoch volí prísediacich Okres-

ného súdu v Spišskej Novej Vsi z radov obča-

nov mesta Krompachy na funkčné obdobie 

2010 – 2014 : p. Rudolfa ŠTANCELA, bytom 

Krompachy Cintorínska 3 a p. Jána MERJA-

VÉHO, bytom Krompachy, Trangusova 2.

Uznesenie č. 28/B-1 :

MsZ v Krompachoch berie na vedomie sprá-

vu o plnení uznesení Mestského zastupiteľ-

stva v Krompachoch k 16. marcu  2010.

Uznesenie č. 28/B-2 :

MsZ v Krompachoch berie na vedomie infor-

máciu o stave kriminality  v meste Krompa-

chy za rok 2009 predloženú  riaditeľom OO 

PZ SR Krompachy mjr. JUDr. Františkom 

Puškárom. 

Uznesenie č. 28/B-3 :

MsZ v Krompachoch berie na vedomie sprá-

vu o činnosti Mestskej polície v Krompa-

choch za rok 2009.

Uznesenie č. 28/B - 4 :

MsZ v Krompachoch berie na vedomie sprá-

vu o výsledku kontroly na MsP Krompachy 

uskutočnenú na základe uznesenia MsZ v 

Krompachoch č. 26/C-3 zo dňa 15. 12. 2009 

a uznesenia MsZ v Krompachoch č. 14 mi-

m./E-4 zo dňa 26. 01. 2010. 

Uznesenie č. 28/B - 5 :

MsZ v Krompachoch berie na vedomie vy-

hlásenie predložené zástupcom primátorky 

mesta Ing. Imrichom Holečkom:

 V snahe zabezpečiť politickú nestrannosť 

a výlučne informačný charakter mesačníka 

„Krompašský spravodajca“, žiadame redakč-

nú radu, aby v Krompašskom spravodajco-

vi nezverejňovala príspevky týkajúce sa pro-

pagácie prípadne dehonestácie politických 

strán, funkcionárov, ako aj všetkých osôb ve-

rejného aj neverejného života.

 Uvedené vyhlásenie vydávame z dôvodu 

blížiacich sa parlamentných a komunálnych 

volieb. „Krompašský spravodajca“ je mest-

ský mesačník vydávaný z prostriedkov daňo-

vých poplatníkov a nemal by byť prostried-

kom na vzájomné napádanie občanov a pola-

rizáciu spoločnosti. 

 Preto všetky príspevky zverejnené v nasle-

dujúcich číslach Krompašského spravodaj-

cu, musia byť vopred odsúhlasené každým 

členom redakčnej rady. V prípade nesúhlasu 

jedného člena s obsahom príspevku nebude 

príspevok publikovaný. 

Uznesenie č. 28/B - 5

 primátorka mesta nepodpísala.

Uznesenie č. 28/C-1 :

MsZ v Krompachoch predlžuje  termín uzne-

senia MsZ v Krompachoch č. 25/H-2 zo dňa 

10. novembra 2009 (vypracovanie darovacej 

zmluvy medzi mestom Krompachy a rodi-

nou Slávikovou) do 31. decembra 2010.

Uznesenie č. 28/D-1 :

MsZ v Krompachoch ruší  uznesenie MsZ v 

Krompachoch  č.27/D-9 zo dňa 2. februára 

2010:  MsZ schvaľuje prenájom pozemkov v 

k.ú. Krompachy, zapísaných v LV č. 1:

- parcela č. 2439 – zastavané plochy o výme-

re 306 m2, 

- parcela č. 2441 – zastavané plochy o výme-

re 301 m2,

- parcela č. 2442 – zastavané plochy o výme-

re 282 m2 

p. Milanovi Hanušovskému ml. nar. 

17.3.1986, bytom Partizánska č.11, 05342 

Krompachy, za účelom výstavby fotovoltaic-

kej elektrárne. 

Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu urči-

tú 8 rokov. 

Ročné nájomné je stanovené na základe VZN 

mesta Krompachy č. 2/2008, ktorým sa sta-

novuje minimálna výška nájomného vo výš-

ke 4,97 € za m2 ročne, t.j. 4.418,33 € a bude 

splatné v pravidelných mesačných splátkach. 

Uznesenie č. 28/D-2 :

MsZ v Krompachoch ruší  uznesenie MsZ 

v Krompachoch  č.27/D-10 zo dňa 2. febru-

ára 2010: MsZ schvaľuje predkupné právo na 

pozemky podľa časti A/1 tohto uznesenia pre 

p. Milana Hanušovského ml. nar. 17.3.1986, 

bytom Partizánska č. 11, 05342 Krompachy, 

ktorých prevod bude realizovaný v súlade 

zo zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v platnom znení.

Uznesenie č. 28/D-3 :

MsZ v Krompachoch ruší  uznesenie MsZ 

v Krompachoch  č.27/I-3 zo dňa 2. februára 

2010- ukladacia časť – zabezpečenie vypra-

covania nájomnej zmluvy na prenájom po-

zemkov a zmluvy  na predkupné právo pre 

Milana Hanušovského ml..

 

Uznesenie č. 28/E-1 :

MsZ v Krompachoch schvaľuje vyradenie 

dlhodobého hmotného majetku, dlhodobé-

ho drobného hmotného majetku a drobné-

ho majetku (OE) mesta Krompachy ku dňu 

18.10.2009 boli predložené 2 návrhy na vyra-

denie majetku z MsÚ a zariadení mesta v cel-

kovej výške 75.080,23 €z toho:   

- MsÚ nehmotný majetok, DHM, DDHM, 

 vo výške 75.080,23 €

- z toho predaný DHM tr.1 – Budovy

 9.954,00 €, ku dňu 9.12.2009  bolo pred-

ložených 12 návrhov na vyradenie majet-

ku z MsÚ a zariadení mesta v celkovej výške 

17.283.31 € z toho:

- ZUŠ   DDHM vo výške 889,43,-€

- ZŠ na Maurerovej ul. DHM, drobného 

 majetku OE vo výške 2.259,62,-€.

- MŠ na ul.SNP drobného majetku (OE)

 vo výške 831,12.-€

-  CVČ DHM, drobného majetku (OE) 

 vo výške 1.843,00,-€

-  MsP drobného majetku (OE), uhynutého 

 psa vo výške 2.603,22,-€

- MsÚ DHM, DDHM, drobného majetku 

 (OE) vo výške 3.876,32,-€

-  MKS DHM, drobného majetku (OE) 

 vo výške 4.307,00,-€

- Knižnica - knižný fond vo výške 673,60,-€

Mestským  zastupiteľstvom bolo schválené  

vyradenie  majetku mesta v celkovej výške 

92.363,54 €.

Uznesenie č. 28/E-2 :

MsZ v Krompachoch schvaľuje úpravu roz-

počtu roku 2010 pre ZŠ ul. SNP v Krompa-

choch. 

Uznesenie č. 28/E-3 :

MsZ v Krompachoch schvaľuje Zásady hos-

podárenia s finančnými prostriedkami mes-

ta Krompachy s predloženými zmenami:

časť III. § 6 – zmena poradia subjektov podie-

ľajúcich sa na rozpočtovom procese,

§ 7, bod 2 písm. a – doplnené slovo zodpo-

vedá,

písm. 3, bod b) doplnené slovo po písomnom 

časť V. § 11, doplnené slová – rozpočtovým 

opatrením, v súlade so zákonom o rozpočto-

vých pravidlách

časť VI § 17 písm. 4, doplnené o bod d) iný

časť VII § 23 písm. 1 – zmena zo sumy 5 000,-

- € na sumu 3 300,-- €

    písm.2 -  zmena zo sumy 5 000,-- € na 

sumu 3 300,-- €

    písm. 3 -  zmena zo sumy 5 000,-- € na 

sumu 3 300,-- €

časť X § 31, bod 2, písm c,d,e nahrade-

né písmenom c v znení : vykonáva kontro-

lu v zmysle ustanovenia § 18 písm. d zákona 

o obecnom zriadení písm. 3 doplnené o zne-

nie v súlade s § 18 f zákona o obecnom zria-
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dení a  v zmysle Zásad vykonávania kontrol-

nej činnosti a Zásad vykonávania finanč-

nej kontroly v pôsobnosti mesta Krompachy, 

schválenými mestským zastupiteľstvom, časť 

XII § 34 bod 1 zmena textu : Návrh rozpoč-

tu mesta, návrh na zmenu rozpočtu mesta a 

záverečný účet musia byť minimálne 15 dni 

pred schválením v mestskom zastupiteľstve 

zverejnené v meste spôsobom obvyklým, na 

úradnej tabuli mesta a na internetovej strán-

ke mesta. 

Uznesenie č. 28/E-4 :

MsZ v Krompachoch schvaľuje  Dotácie z 

rozpočtu mesta Krompachy  na rok 2010 

podľa predloženého návrhu spracovaného 

16. marca 2010.

  

Uznesenie č. 28/E-5 :

MsZ v Krompachoch schvaľuje  odkúpenie 

spoluvlastníckych podielov na objekte Kry-

tej plavárne v Krompachoch s.č. 61, stojacu 

na parcele 3027/2/, zapísanú v liste vlastníc-

tva č. 1626 pre k.ú. Krompachy nasledovne:

1. spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 44/200 

z celku od spoločnosti SEZ Krompachy a.s., 

Hornádska č. 1, Krompachy, zastúpená Ing. 

Imrichom Smaržíkom, predsedom predsta-

venstva. Kúpna cena je stanovená dohodou 

vo výške 1,00 € a bude zaplatená pri podpise 

kúpnej zmluvy. 

2.  spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 33/200 

z celku od spoločnosti Kovohuty a.s. , ul. 29. 

augusta 586, Krompachy, zastúpená Ing. Ma-

rián Čapkovič, predsedom predstavenstva. 

Kúpna cena je stanovená dohodou vo výške 

1,00 € a bude zaplatená pri podpise kúpnej 

zmluvy. 

3. spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 31/200 

z celku od Košického samosprávneho kraja, 

Námestie Maratónu mieru č. 1, Košice, za-

stúpená Ing. Zdenkom Trebuľom, predse-

dom KSK. Prevod podielu bude realizova-

ný v súlade so všeobecne platnými právnymi 

predpismi SR. 

    

Uznesenie č. 28/E-6 :

MsZ v Krompachoch schvaľuje  čerpanie 

úverových prostriedkov vo výške 66 390.- € 

za účelom rekonštrukcie krytej plavárne.

Uznesenie č. 28/E-7 :

MsZ v Krompachoch schvaľuje  zámennú 

zmluvu na časti pozemkov v k.ú. Krompa-

chy vo vlastníctve Mesta Krompachy, Ná-

mestie slobody č. 1, 05342 Krompachy, IČO: 

329282 za pozemky vo vlastníctve spoločnos-

ti SKI PLEJSY, a.s., Alžbetina 41, 04001 Koši-

ce, IČO: 31736394 nasledovne:

• pozemky zapísané v LV č. 1 v prospech 

Mesta Krompachy:

- parcela č. 3204/11 o výmere 2 m2, zasta-

vané plochy a nádvoria, odčlenená od parce-

ly C-KN 3204/4 – lesné pozemky o výmere 

235305 m2

- parcela č. 3204/12 o výmere 2 m2, zasta-

vané plochy a nádvoria, odčlenená od parce-

ly C-KN 3204/4 – lesné pozemky o výmere 

235305 m2

- parcela č. 3220/7 o výmere 53 m2, zastava-

né plochy a nádvoria, odčlenená od parcely 

C-KN 3220/1 – lesné pozemky o výmere 7291 

m2

- parcela č. 3526/11 o výmere 79 m2, zasta-

vané plochy a nádvoria, odčlenená od parcely 

C-KN 3526/1 – lesné pozemky o výmere 7902 

m2

na základe geometrického plánu č. 211/2008 

vyhotoveného AGROREAL, Eleonóra Hla-

váčková, Chrapčiakova 5, Spišská Nová Ves 

zo dňa 1.4.2008

• pozemky zapísané v LV č. 1727 v prospech 

SKI PLEJSY a.s.Košice

- parcela č. 3220/9 o výmere 136 m2, ostatné 

plochy, odčlenená od parcely                    C-KN 

3220/2 – lesné pozemky o výmere 11286 m2

na základe geometrického plánu č. 410/2008 

vyhotoveného AGROREAL, Eleonóra Hla-

váčková, Chrapčiakova 5, Spišská Nová Ves 

zo dňa 23.4.2008

Nehnuteľnosti, ktoré sú predmetom zámen-

nej zmluvy majú rovnakú hodnotu - sú rov-

nocenné čo do výmery ako aj druhu pozem-

ku, a z toho dôvodu si zmluvné strany nepo-

skytnú žiadne finančné plnenie.

Uznesenie č. 28/E-8 :

MsZ v Krompachoch schvaľuje   návrh zlo-

ženia, náplne činnosti a harmonogramu prác 

pracovnej skupiny, pre vypracovania komu-

nitného plánovania mesta Krompachy.

Uznesenie č. 28/F-1 :

MsZ v Krompachoch uznáša  sa  v zmysle § 

4 ods. 1, § 6 ods.1 a § 11 ods. 4 g zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení ne-

skorších právnych predpisov na  Všeobecne 

záväznom nariadenie  č. 2/2010 o úhradách 

za úkony vykonávané orgánmi a zariadenia-

mi mesta Krompachy vrátane prílohy č. 1 – 

Cenníka úhrad za úkony vykonávané orgán-

mi a zariadeniami mesta Krompachy.

Uznesenie č. 28/G-1 :

MsZ v Krompachoch súhlasí s predĺžením 

doby nájmu v zmysle Zmluvy o podnájme zo 

dňa 4.1.2005 v znení dodatkov uzatvorenej 

medzi nájomcom Nemocnicou Krompachy 

spol s.r.o., Banícka štvrť č.1, 05342 Krompa-

chy, IČO: 36182672, zastúpenej MUDr. Mi-

roslavom Krausom a MUDr. Jánom Latkani-

čom, konateľmi spoločnosti a podnájomcom 

FMC – dialyzačné služby s.r.o., Chalúpkova 

10, 92101 Piešťany, IČO: 36245895, zastúpené 

Ing. René Kolárom, konateľom do 1.1.2025. 

 Uznesenie č. 28/H -1 :

MsZ v Krompachoch ukladá prednosto-

vi MsÚ zabezpečiť odpis vyradeného majet-

ku z účtovníctva v zmysle  uznesenia MsZ  v   

Krompachoch č. 28/E-1 zo dňa 16. 3. 2010.

Termín: 4. apríla 2010

Zodpov.: Mgr. Emil Muľ

Uznesenie č. 28/H -2 :

MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi 

MsÚ po nadobudnutí účinnosti zabezpečiť 

zverejnenie VZN č. 2/2010 na elektronickej 

úradnej tabuli a v najbližšom čísle Krompaš-

ského spravodajcu.

Termín: 15. apríla 2010

Zodpov: Mgr. Emil Muľ

 

Uznesenie č. 28/H -3 :

MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi 

MsÚ zabezpečiť vypracovanie kúpnej zmlu-

vy v zmysle uznesenia MsZ v Krompachoch 

č. 28/E-5 zo dňa 16. marca 2010 ( odkúpenie 

spoluvlastníckych podielov krytej plavárne).

Termín: 30. júna 2010

Zodpov.: Mgr. Emil Muľ

Uznesenie č. 28/H -4 :

MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi 

MsÚ zabezpečiť  vypracovanie súhlasného 

stanoviska v zmysle uznesenia MsZ v Krom-

pachoch č. 28/G-1 zo dňa 16. marca 2010 

(predlženie doby nájmu v zmysle Zmluvy 

o podnájme zo dňa 4.1.2005 v znení dodat-

kov uzatvorenej medzi nájomcom Nemocni-

cou Krompachy spol. s r.o., a podnájomcom 

FMC – dialyzačné služby).

Termín: 23. marca  2010

Zodpov.: Mgr. Emil Muľ

Uznesenie č. 28/H -5 :

MsZ v Krompachoch ukladá prednosto-

vi MsÚ zabezpečiť  vypracovanie zámennej 

zmluvy v zmysle uznesenia MsZ v Krompa-

choch č. 28/E-7 zo dňa 16. marca 2010 (po-

zemky SKI Plejsy a.s.)..

Termín: 31. marca  2010

Zodpov.: Mgr. Emil Muľ

Uznesenie č. 28/H -6 :

MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi 

MsÚ zabezpečiť zosúladenie všetkých VZN 

MsZ v Krompachoch v zmysle  platnej legis-

latívy.

Termín: 31. augusta 2010 

Zodpov.: Mgr. Emil Muľ

Uznesenie č. 28/H -7 :

MsZ v Krompachoch ukladá zástupcovi pri-

mátorky mesta zabezpečiť aktualizáciu Šta-

pokračovanie na strane 19
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Súčasný trend zvyšovania cien energií nás 
vedie k zamysleniu, ako energie šetriť a tým 
šetriť i vlastnú peňaženku. Je všeobecne zná-
me, že najlacnejšia energia je tá nespotrebo-
vaná. To však neznamená, že by sme mali 
znižovať teplotu v miestnostiach, ktoré vy-
kurujeme. Znižovaním teploty v miestnos-
ti neprospievame svojmu zdraviu a v niekto-
rých prípadoch i stavbe.  
     Pripravil: Stomix, s. r. o.

Výhody zateplenia
 Zateplenie obvodových stien prináša efekt 

v podobe výrazného zníženia tepelných strát 

a navyše prináša i ďalšie výhody. 

 Jednou z nich je predĺženie životnosti za-

teplenej budovy. Stačí si uvedomiť, že v zim-

nom období obvodové murivo zamŕza prak-

ticky do polovice svojej hrúbky. Pretože kaž-

dý materiál obsahuje určité množstvo vlh-

kosti a táto vlhkosť po zmrznutí nadobúda 

na objeme, dochádza k pozvoľnému erozív-

nemu procesu. Po zateplení je murivo chrá-

nené nielen pred pôsobením exteriérových 

vplyvov, ako napríklad dážď a vietor, ale ne-

dochádza ani k premŕzaniu muriva. Tým je 

zabezpečené predĺženie životnosti zateplené-

ho muriva.

 Ďalšou výhodou je zlepšenie tepelnej po-

hody v zateplenom dome. Izolant, ktorý je 

súčasťou zatepľovacieho systému, spôsobu-

je, že sa po zateplení zvýši tzv. vnútorná po-

vrchová teplota. Pred zateplením sa táto tep-

lota pohybuje okolo 13°C, podľa tepelno-izo-

lačných vlastností súčasného muriva. Po za-

teplení, kedy obvodový plášť (murivo a za-

tepľovací systém) spĺňa normou požadovanej 

hodnoty, sa vnútorná povrchová teplota po-

hybuje okolo 18°C. Za tohto stavu zaniká ne-

príjemný pocit chladu vystupujúci z obvodo-

vých múrov a v celej miestnosti je pocit tepel-

nej pohody.

 Ak je vnútorná povrchová teplota na vnú-

tornom povrchu múra nízka, môže sa veľmi 

ľahko dostať na úroveň teploty rosného bodu, 

t.j. teploty, kedy sa vzdušná vlhkosť mení na 

vodu. V tomto prípade môže dôjsť na mú-

roch, ktorých povrchová teplota je na alebo 

pod úrovňou teploty rosného bodu, ku kon-

denzácii. Vznikajú vlhké miesta a je veľmi 

pravdepodobný následný výskyt plesní. Toto 

riziko je vyššie na miestach s nedostatočným 

prúdením vzduchu - v rohoch miestností ale-

bo za nábytkom. Zateplením sa vnútorná po-

vrchová teplota zvýši a pri dodržaní normo-

vých požiadaviek vlhkosti je možnosť rose-

nia a následných plesní prakticky vylúčená.

 Zateplením dochádza i k odstráneniu rady 

konštrukčných nedostatkov, najmä o odstrá-

nenie tepelných mostov (napríklad z dôvodu 

nekvalifikovanej voľby hrúbky muriva) ale-

bo neaktívnych škár.

 Zateplenie fasády je významným prínosom 

i z hľadiska estetiky stavby. Je síce pravdou, že 

možnosti voľby vzhľadu sú oproti klasickým 

fasádam čiastočne obmedzené (štuky, obkla-

dy), niektorí výrobcovia však ponúkajú mož-

nosť voľby imitujúcich materiálov, ktoré pri 

vhodnom použití vytvárajú veľmi zaujímavé 

riešenia fasád.

 Existuje celá rada povier a poloprávd, ktoré 

vznikajú väčšinou z neznalostí  funkcie jed-

notlivých komponentov i celého systému za-

tepľovania. Mnohokrát sú dôvodom na vy-

myslenie „múdrych“ teórií i rôzne prekáž-

ky pri zateplení vlastného domu. Preto je 

rozumné obrátiť sa na skúsených odborní-

kov, ktorí sú schopní celú problematiku za-

tepľovania objasniť. 

Zatepľovanie znižuje náklady
 Z hľadiska nákladov na vykurovanie 

podstatné je znížiť všetky tepelné stra-

ty: stratu tepla oknami, obvodovou stenou, 

podlahou, stropom - strechou a infiltrá-

ciou. Percentuálny podiel jednotlivých strát 

sa u  jednotlivých budov líši. Je však jasné, 

že strata obvodovou stenou a oknami bude 

vždy patriť k  najvýznamnejším, na týchto 

miestach preto možno dosiahnuť najvyššie 

úspory energie.

 Je však rozdiel, či chceme postaviť nový 

dom alebo chceme vylepšiť súčasný. V prí-

pade nového domu je situácia oveľa jedno-

duchšia: už v projekčnej príprave sa všetky 

konštrukcie domu navrhnú tak, aby spĺňa-

li požadované hodnoty. Je len potrebné roz-

hodnúť, či použijeme termoizolačný muro-

vací materiál, alebo materiál plniaci static-

kú funkciu s dodatočným zateplením. Oba 

spôsoby majú svojich priaznivcov. V prvom 

prípade sme obmedzení tepelno-izolačnými 

vlastnosťami murovacieho materiálu. Nevý-

hodou sú vyššie hrúbky muriva a jeho niž-

šia akumulačná schopnosť. Výhodou je vyš-

šia paropriepustnosť - táto schopnosť však 

býva často preceňovaná. Druhá varianta sa 

javí ako výhodnejšia z hľadiska možnosti do-

sahovania lepších tepelno-izolačných vlast-

ností, ako i spomenutou tepelno-akumulač-

nou schopnosťou. Vo väčšine prípadov je i fi-

nančne menej náročná. 

 V prípade rekonštrukcie staršieho domu je 

rozhodovanie zložitejšie. Budova svojou kon-

štrukciou často neumožňuje odstrániť všetky 

tepelné straty. Preto sa v tomto prípade väč-

šinou vykonáva iba zateplenie obvodového 

muriva a výmena okien. Veľmi negatívne pô-

sobí snaha usporiť náklady na tieto činnosti. 

Práce sú často vykonávané svojpomocne ale-

bo „odborníkmi“ bez technických znalostí, 

čím dochádza k podceneniu dôležitých vply-

vov, vytváraniu tepelných mostov a k zabu-

dovaniu systému tak, že jeho funkcie a život-

nosť sú značne obmedzené. Paralelne a často 

i súčasne tu pôsobí mnoho, mierne poveda-

né, mýtov a povier.

Druhy izolácie
 Zatepľovanie možno v súčasnosti vyko-

návať fasádnym polystyrénom EPS alebo fa-

sádnou minerálnou vlnou MW s pozdĺžnym 

alebo kolmým vláknom. Záujmové lobby 

spoločne s technickou neznalosťou tu spôso-

bujú mnoho škôd. 

 Je jasné, že MW má niekoľkonásobne vyš-

šiu paropriepustnosť než EPS. Ak vychádza-

me z požiadavky pre vrstvené murivo, že kaž-

dá nasledujúca vrstva od interiéru smerom 

k  exteriéru by mala byť paropriepustnejšia 

než vrstva predchádzajúca, v zatepľovacom 

systéme paradoxne môže paropriepustnosť 

MW pôsobiť problémy. V žiadnom prípade 

neplatí mýtus, že vlhké murivo je potrebné 

zatepliť MW. Naopak: v takom prípade mô-

žeme očakávať kondenzáciu v mieste, kde je 

na MW nanesená základná vrstva s výstu-

žou. MW ako súčasť zatepľovacieho systému 

má výhodu iba v svojej požiarnej odolnosti 

a tlmení hluku, je však drahšia a náročnej-

šia z hľadiska technickej prípravy i vlastného 

spracovania zateplenia. Obzvlášť je potreb-

né zabezpečiť, aby podkladová konštrukcia 

pre zatepľovaci systém ETICS mala difúz-

nu priepustnosť nižšiu než vnútornú vrstvu 

ETICS tvorenú jeho základnou vrstvou a ko-

nečnou povrchovou úpravou. Použitie EPS je 

lacnejšie a  jednoduchšie a vo väčšine prípa-

dov plne dostačujúce. 

Tvorba plesní 
 Často sa stretávame s názorom, že po za-

teplení polystyrénom sa objavujú v byte ples-

ne. Príčina však nie je ani v zateplení, ani 

v  polystyréne. Vo väčšine prípadov spočíva 

vo výmene okien a nesprávnom užívaní by-

tov. Na udržanie hygienických, vlhkostných 

limitov je totiž potrebné v bytoch vetrať. Sta-

ré okná boli netesné, čo napomáhalo výme-

ne vzduchu v miestnosti. Nové, najmä plas-

tové okná sú takmer hermeticky tesné a ani 

tzv. mikroventilácia neumožňuje výmenu 

vzduchu. V snahe čo najlepšie využiť zateple-

nie obyvatelia bytov podstatne menej vetra-

jú, čím sa zvyšuje percento relatívnej vlhkos-

ti vzduchu - rastie vnútorná vlhkosť v byte. 

S rastom relatívnej vlhkosti vzduchu rastie 

i  teplota rosného bodu, čo je teplota, pri kto-

rej sa vzdušná vlhkosť mení na vodu. Pri re-

latívnej vlhkosti vzduchu φ - 70% a teplote 

v  miestnosti 22°C je teplota rosného bodu 

cca 17°C. Pri tejto teplote rosného bodu sa 

nemôžeme diviť, že zvlášť v rohoch miest-

nosti vznikajú v byte vlhké miesta, kde ná-

sledne bujnejú plesne.

Zatepľovanie bytových domov
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tútu mesta Krompachy a rokovacie poriadky 

komisií MsZ a mestského zastupiteľstva.

T: 15. júna 2010  Z: Ing. Imrich Holečko

Uznesenie č. 28/ CH-1 :

MsZ v Krompachoch ž i a d a   primátorku 

mesta rokovať o prevode majetkového podie-

lu s KSK v zmysle uznesenia MsZ v Krompa-

choch č. 28/E-5 zo dňa 16. marca 2010 (odkú-

penie spoluvlastníckeho podielu krytej pla-

várne).

T: 30. júna 2010 Z: Ing. Iveta Rušinová

Uznesenie č. 28/CH -2 :

MsZ v Krompachoch  ž i a d a  primátorku 

mesta zabezpečiť vypracovanie ponúk na 

uzatvorenie úverovej zmluvy v zmysle uzne-

senia MsZ v Krompachoch č. 28/E-6 zo dňa 

16. marca 2010 (za účelom rekonštrukcie 

krytej plavárne). 

T: 31. mája 2010 Z: Ing. Iveta Rušinová

Uznesenie č. 28/CH -3 :

MsZ v Krompachoch  ž i a d a  primátorku 

mesta doriešiť spôsob financovania nákladov 

za prevádzku a spotrebu pitnej vody na voľ-

ne dostupnom vodnom zdroji v lokalite Ba-

nícka štvrť.

Termín:  30. apríla  2010

Zodpov.:  Ing. Iveta Rušinová

Uznesenie č. 28/CH -4 :

MsZ v Krompachoch  ž i a d a  primátor-

ku mesta zabezpečiť opravu prístupovej ko-

munikácie ku garážam na Lorencovej ulici 

v Krompachoch.

T: 31. mája 2010 Z:  Ing. Iveta Rušinová

Uznesenie č. 28/I -1 :

MsZ v Krompachoch poveruje poslancov 

MsZ v Krompachoch Stanislava BARBUŠA, 

Ing. Imricha HOLEČKA, Miloslava MASA-

RYKA a Mgr. Jozefa VALEKA, aby pracova-

li v pracovnej skupine na vypracovanie „Ko-

munitného plánu sociálnych služieb mesta 

Krompachy“.

Uznesenie č. 28/J-1 :

MsZ v Krompachoch neschvaľuje  predaj po-

zemkov v k.ú. Krompachy, na ul. SNP, zapí-

saných v liste vlastníctva č. 1:

- parcela č. 2439 – zastavané plochy 

 o výmere 306 m2, 

- parcela č. 2441 – zastavané plochy 

 o výmere 301 m2,

- parcela č. 2442 – zastavané plochy 

 o výmere 282 m2 

p. Milanovi Hanušovskémun nar. 31.5.1953, 

bytom Partizánska č.11, 05342 Krompachy, 

za účelom výstavby fotovoltaickej elektrárne. 

Kúpna cena je stanovená vo výške 5,145 € 

za m2 pozemku t.j. 4.573,90 €.

Uznesenie č. 28/J-2 :

MsZ v Krompachoch neschvaľuje  kúpu po-

zemkov v k.ú. Krompachy, na ul. SNP - kl-

zisko, zapísaných v liste vlastníctva č. 2796:

- parcela č. 93130/3 – orná pôda o výmere 

350 m2 od p. Milana Hanušovského st. nar. 

31.5.1953, bytom Partizánska č. 11, 053 42 

Krompachy, za účelom vysporiadania vlast-

níckych vzťahov pod stavbou klziska.

Kúpna cena je stanovená na základe znalec-

kého posudku č. 30/2010 zo dňa 26.2.2010 

vyhotoveného Ing. Stanislavom Čurillom vo 

výške 5,11 € za m2 pozemku, t.j. 1.788,50 €.

V Krompachoch 16. marca 2010

Ing. Iveta RUŠINOVÁ, primátorka mesta

Hrúbka izolácie
 Pri stanovení hrúbky izolantu treba vychá-

dzať z tepelno-izolačných vlastností existu-

júceho muriva. Napríklad súčiniteľ prestu-

pu tepla U, požadovaný pre steny rekonštru-

ovaných stavieb je 0,46 (W.m2.K-1). Muri-

vo z plnej pálenej tehly hrúbky 450 mm má 

U cca 0,86 (W.m2.K-1). Na dosiahnutie po-

žadovanej hodnoty je preto potrebné pridať 

minimálne 80 mm izolantu. Tvrdenie, že 50 

mm izolácie je dostatočné na všetky stavby, 

je nezmysel. Je dobré si uvedomiť, že šetriť na 

hrúbke izolantu je hlúposť. Desať mm izo-

lantu na m2 predstavuje cca 0,50 € (15 Sk). 

Všetky ostatné materiály zostávajú v spotre-

be rovnaké. 

 Stanovenie hrúbky izolácie je najlepšie po-

tvrdiť tepelno-technickým výpočtom, kto-

rý umožňuje nielen overiť správnosť voľby 

hrúbky, ale i zistiť, či v navrhnutej skladbe 

obvodového muriva nebude dochádzať k ne-

žiaducej kondenzácii. Vyššia hrúbka vonkaj-

šej tepelno-izolačnej vrstvy je obvykle priaz-

nivejšia vzhľadom na kondenzáciu vodných 

pár v konštrukcii. Tepelno-technický návrh 

je základom pre konštrukčné a materiálové 

riešenie zateplenia. Bez jeho vykonania bu-

deme opäť pracovať s poverami a realita bude 

iná.

Životnosť ETICS a jeho údržba
 I v tejto oblasti sa šíri mnoho nezmyslov. 

Zatepľovací systém použitý ako zostava, kto-

rá má výrobcom určené prevedenie a použi-

tie, má všetky zákonné náležitosti výrobku 

(prehlásenie o zhode podložené certifikát-

mi a skúšobnými protokolmi), má z hľadiska 

platných európskych technických špecifiká-

cií predpoklad životnosti min. 25 rokov. Na 

dosiahnutie tejto životnosti je však potrebné 

nielen použiť ETICS, ktorý vyhovel všetkým 

súvisiacim požiadavkám, ale i jeho správny 

výber, správne zabudovanie do stavby a tiež 

zodpovedajúca údržba a užívanie. Áno, i za-

teplená fasáda vyžaduje údržbu a dodávateľ 

systému je povinný poskytnúť návod na túto 

činnosť.

Na záver 
 Zateplením dochádza k premene domu 

po  fyzikálnej stránke na iný dom, ktorý sa 

neprispôsobí potrebám svojich obyvateľov, 

ale oni sa musia prispôsobiť jemu. Odmenou 

za to im budú všetky uvedené výhody a dlho-

dobá životnosť. Samozrejme za predpokladu, 

že budú dodržané všetky podmienky návodu 

pre údržbu odovzdaného stavebnou firmou. 

Dôležité je najmä nanesenie ochranného ná-

teru po 15-20 rokoch od realizácie systému. 

Náter účinne predlžuje jeho morálnu život-

nosť a odstraňuje drobné nedostatky vznik-

nué pri pôvodnej realizácii. K ďalším údrž-

bovým opatreniam patria opravy mechanic-

kého poškodenia a čistenie povrchovej úpra-

vy. Samozrejme, nespomenuli sme všetky 

problémy, ktoré sa môžu v zateplenom dome 

vyskytnúť. Pracovníci spoločnosti STOMIX 

problematiku zatepľovania dokonale pozna-

jú a radi vám svoje poznatky odovzdajú, aby 

ste čo najlepšie využívali všetky výhody za-

tepleného domu.

 STOMIX - Európska kvalita, značka s ľud-

skou tvárou

 Spoločnosť STOMIX sa už od svojho za-

loženia opiera o výrobnú stratégiu postave-

nú na kvalitných zatepľovacích systémoch 

(ETICS). Tejto kvalite podriadila nielen 

prísny výber dodávateľov surovín, výstup-

nú kontrolu, výskum a vývoj, nové výrob-

né technológie, ale predovšetkým celú orga-

nizáciu spoločnosti. V prípade zatepľovacích 

systémov hrá dôležitú úlohu i samotná apli-

kácia, respektíve profesionalita stavebnej fir-

my, ktorá toto zatepľovanie realizuje. Preto 

všetci zákazníci od našej spoločnosti dostanú 

nielen samotný výrobok, ale hlavne odborný 

servis a bezplatnú pomoc pri samotnej reali-

zácii. O tom, že táto cesta pomáha zákazní-

kom ušetriť ďaleko viac výdavkov vynalože-

ných na vykurovanie ako neodborná kúpa v 

stavebninách, nie je treba ďalej hovoriť.

 Spoločnosť STOMIX má už viac ako 16 ro-

kov skúsenosti z vlastného vývoja a výsku-

mu, ktorého výsledky sú aplikované do výro-

by komponentov aj inštalácie zatepľovacieho 

systému na budovy.

A by zákazníci mohli byť spokojní v čo 

najkratšom čase, vybudovali sme rozsiahlu 

obchodnú sieť vybavenú vlastnými dofarbo-

vacími zariadeniami. V týchto obchodných 

spoločnostiach nájdete aj servisných techni-

kov a obchodných zástupcov, ktorí Vám radi 

pomôžu pri rozhodovaní.

UZNESENIE č. 28.
riadneho zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 16. 3. 2010

pokračovanie na strane 17



KUPÓN č.4
INZERCIA:

• Predám 3 –izbový byt v OV na Mlynskej ulici v Krom-

pachoch- po rekonštrukcii so zasklennou logiou. 

Cena: 32.000,- €. Tel. kontakt: 0907 935 939

• Predám dom na Zemanskej ulici č.25 v Krompachoch 

(ústredné kúrenie – plyn, drevo, záhrada, garáž), dom je 

celý podpivničený. Cena: 66.000,- € - dohoda možná. 

Kontakt: 0917 447 135, 0903 546 850 

• Dám do prenájmu 1-izbový (nezariadený) byt na Lo-

rencovej ul. v Krompachoch.

Tel. kontakt: 0907 388 353

• Predám 3 izbový byt v OV v Krompachoch. 

Kontakt.0903 596 195

• Ponúkame na predaj objekt zabehnutej predajne po-

travín nachádzajúci sa na ul. SNP č. 398 v Krompachoch, 

zastavaná plocha 143 m2 priľahlý pozemok o rozlohe 

505 m2. Cena 29.000,- €.

Kontakt: tel. +421/53/418 22 21

    mobil: +421/907/901 199

    e-mail: patrik.petrik@mpc.sk

• Riešime klientov, ktorí majú problémy s nebankovou 

spoločnosťou, s bankou, či exekútorom. Podmienkou je: 

Dlh nesmie presahovať 50% hodnoty vlastnej nehnuteľ-

nosti. Kontakt: 0908 896 471

• Potrebujete predať, alebo prenajať nehnuteľnosť? Naši 

pracovníci Vám k tomu zabezpečia všetky potrebné do-

klady, vrátane právnych a finančných.

Kontakt: 0908 896 471
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O S E M S M E R O V K A: 

 Uzávierka 

Krompašského spravodajcu 

je vždy 25. v mesiaci

Krompašský spravodajca bude 

v predaji vždy po 10. dni 

v príslušnom mesiaci.

PALEC, PALUBA, PANÁK, PANAMA, PANVA, PÁPER, 

PAPIER, PARAPETY, PASTA, PEKLO, PERIE, PERINA, PERLA, 

PESETA, PIESTIK, PIRÁTI, PLACHETNICA, PLANÉTA, 

PLANETÁRIUM, PLAST, PLAVEC, PLNKA, POHANA, POHOV, 

POLIAK, POLICA, POMPA, PORADA, PORIADOK, POŠTA, 

POTKAN, POTRAVINA, POVEL, POVETRIE, PREMENA, 

PREPONA, PRIEKOPA, PÚPAVA, POPUK, PUSTATINA.
Autorka: Ružena Andrašovská

Z minulého čísla Kromapšského spravodajcu sme vyžrebovali: 

Vieru KUKUROVÚ, Poštová č.2, Krompachy. Srdečne blahoželá-

me. Výhru si môže prevziať v pokladni MsÚ. 

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

Dňom 29.3.2010 
je otvorená nová prevádzka 

ČISTIAREŇ 
– ZBERŇA 

na ulici SNP č.57 v Krompachoch.
Prevádzková doba: Pondelok - piatok 

od 9:00 do 12:00 
a od 13:00 do 16:00 hod.

 Čistiareň sa nachádza sa nachádza smerom 

na železničnú stanicu (hneď pri zimnom klzisku).

Zákazkové šitie, úprava odevov, 
bytového textilu a textilných výrobkov

0905 586 512
Lorencova 12, 053 42 Krompachy


