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Z obsahu čísla vyberáme:
 - Program pripravovaných podujatí

 - Cestovné poriadky

 - Obchodná verejná súťaž

 - Plán aktivít JDS

 - Uznesenie č.2

 - Zaujímavé recepty

Pripomíname si 90. výročie Krompašskej vzbury

 Sú udalosti, na ktoré sa nikdy nezabúda, udalosti, ktoré sa na-
vždy vryjú do dejín nášho mesta. 
 Vráťme sa o 90. rokov späť. Bol pondelok, pomerne teplý zimný 

deň, keď prichádzali ženy krompašských robotníkov do závodného 

konzumu na pravidelný prídel potravín. Prídel potravín sa vydával, 

no opäť v znížených dávkach. Nižšie boli najmä prídely obilnej múky. 

 Ženy vyjadrili nespokojnosť, odmietli prijať nekvalitnú kukurič-

nú múku a žiadali prídel v takom množstve, ako v januári. Ženy 

sa odobrali pred budovu správy, kde ich dôverníčky prijal riaditeľ. 

Ostatné ženy pokojne vyčkávali návrat dôverníčok od riaditeľa žele-

ziarní.

 Privolaná skupina četníkov začala zhromaždené ženy surovým 

spôsobom rozháňať a vyhrážala sa im uväznením. Na pomoc ženám 

pribehlo aj mnoho chlapov, či už z blízkej hutníckej prevádzky, alebo 

okolitých domov. 

 Veliteľ četníkov z prílišnej horlivosti dal príkaz pripraviť zbrane k 

streľbe. Neskôr vydal rozkaz k streľbe, kedy padlo 17 výstrelov, kto-

ré smrteľne zranili 19- ročného Dezidera Heinischa, Stanislava Gon-

ta, Jána Semeňáka a Pavla Bátora. Rozvášnenému davu padli za obeť 

aj dvaja zamestnanci Rimamuránskej pohornádskej železiarskej spo-

ločnosti, vrchný Ing. Podhradský a slúžny Lukáč.

 Správy o krompašskej udalosti sa rýchle šírili po celom Slovensku, 

ale aj po okolitých štátoch. Krompašská udalosť mala ťažký následok 

pre ďalší osud železiarne, keď na druhý deň bolo vyhlásené zastavenie 

výroby na neurčitý čas a všetci robotníci boli s okamžitou platnosťou 

prepustení. Prepustených bolo takmer 1300 robotníkov.

 Neskôr Pohornádska železiarska spoločnosť prepustila výrobu oce-

le Československému oceliarskemu kartelu. To bol začiatok konca 

výroby ocele v Krompachoch. 

 Zachovajme si aj do budúcna spomienku na tragické krompašské 

udalosti a pričiňme sa všetci o to, aby sa už nikdy a nikde neopakova-

li tragické udalosti, ktoré sa udiali pred 90. rokmi na tomto mieste. 

 S pietou položme vence a kytice tým, ktorí položili životy za našu 

lepšiu budúcnosť. 

ČESŤ ICH PAMIATKE.
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JUBILANTI 

93 roční

 Jozef Hagara

 Margita Milčáková

92 ročný

 Ivan Ivančák

90 ročná

 Mária Tašková

75 roční

 Mária Vaktorová, 

 Štefan Hvizdoš, 

 Helena Marschallová, 

 Anna Pirháčová,

 Mária Očvárová

70 roční

 Ema Ludrovská,

 Ing. Tibor Gula

NARODENIA 

V JANUÁRI 2010

Dunková Júlia

Gábor Marek

Kotlárová Sofia

Macko Roman

Olejárová Janka

ÚMRTIA V JANUÁRI 2010

Dirda Ľudovít 

   1955-2011

Hašková Irena

   1928-2011

Pavlík Ján

   1935-2011

Petrík František

   1945-2011

Šimoňák Ján

   1953-2011
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PROGRAM PRIPRAVOVANÝCH PODUJATÍ

21.2.2011

90. výročie Krompašskej vzbury
 Pri pamätníku Krompašskej vzbury

február 2011

 KARNEVAL NA ĽADE
Štadión pod Okruhliskom

28.3.2011

OSLAVY DŇA UČITEĽOV
 Obradná sieň MsÚ, Divadelná sála DK

17.3.2011

VEREJNÝ KONCERT
 Koncertná sála ZUŠ

marec

OBVODNÝ FUTBALOVÝ TURNAJ
 Telocvičňa ZŠ

apríl 2011

MEDZINÁRODNÝ DEŇ RÓMOV
 Dom kultúry 

8.4.2011

KONCERT PRE VEREJNOSŤ 
 Koncertná sála ZUŠ

9.4.2011

ROZPRÁVKA 

„SNEHULIENKA A SEDEM TRPASLÍKOV“
 Dom kultúry

  

apríl 2011

CELOSLOVENSKÁ SÚŤAŽ V TANCI 

ELECTRO DANCE SO ZAHRANIČNOU ÚČASŤOU
 Telocvičňa SOSŠE SEZ

30.4. 2011

STAVANIE MÁJA – SPOJENÉ 

S KULTÚRNYM PROGRAMOM FS KROMPAŠAN
 Námestie slobody

OPRAVA z minulého čísla
„Oprava uznesenia č.1/F.5 – Podpredsedom komisie MsZ 

pre regionálny rozvoj a cestovný ruch je Vladislav Probala.
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UZNESENIE č. 2. 

zo zasadania Mestského zastupiteľstva

v Krompachoch, konaného

dňa 19. januára 2011

Uznesenie č. 2/A.1:

MsZ v Krompachoch volí návrhovú komisiu  

v zložení:

predseda   - Ing. Alžbeta PERHÁČOVÁ

členovia  - Ing. Ľuboš ONTKO

   Samuel ČIASNOHA

Uznesenie č. 2/A.2:

MsZ v Krompachoch volí:

členov komisií Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch:

Finančná a majetková:

 Ing. Dušan TŐRŐK

 Ing. Janka POBIECKA

 Ing. Pavol BANDŽUCH

 Ing. Miloš GROHREGIN

 Ján PRIBIČKO

Výstavby, územného  plánu, životného 

prostredia a ochrany prírody:

 Ing. Vladimír LIZÁK

 Ing. Anna MNÍCHOVÁ

 Ing. Branislav CUKER

 Ing. Tomáš KANDRA

 Radoslav FURÍN

Sociálna, zdravotná, bytová 

a pre rómsku komunitu:

 Jarmila BOGNÁROVÁ

 Viera REPASKÁ

 Izabela SLOBODNÍKOVÁ

 Mgr. Alena CIFROVÁ

 Mgr. Jozef VALEK

 Mgr. Marcel KANDRIK

Regionálny rozvoj a cestovný ruch:

 Peter JENČÍK

 Ľubomír SEMKO

 Anna PAPCUNOVÁ

 Jozef KOHLER

 Ladislav TRELA

 Jaroslav MATUŠ

Školstva, mládeže, kultúry a športu:

 Iveta GENGEĽOVÁ

 Libuša PAVLÍKOVÁ

 Pavol VAĽKO

 Ing. Alena ONTKOVÁ

 Ivan ŠĽACKÝ

 Soňa KOČANOVÁ

Verejného poriadku:

 Miroslav ULIČNÝ

 Ing. Martin UHRÍN

 Miroslav KUNDRÁT

  Pavol OLŠAVSKÝ

 Magdaléna ČATLOŠOVÁ

Ústredná inventarizačná komisia:

 Ing. Dušan TŐRŐK

 Ing. Janka POBIECKA

 Ing. Pavol BANDŽUCH

 Ing. Miloš GROHREGIN

 Ján PRIBIČKO

Vyraďovacia komisia:

 Ing. Miroslav POLNIŠER

 Anna PAPCUNOVÁ

 Anna KRAKOVÁ

 Ing. Štefan KLEIN

 Igor JENDRUCH

Škodová komisia:

 Rudolf ČIASNOHA

 Samuel ČIASNOHA

 Ing. Pavol BANDŽUCH

Uznesenie č. 2/A.3:

MsZ v Krompachoch volí:

nových členov  ZPOZ-u pri Mestskom 

zastupiteľstve v Krompachoch:

 Mgr. Anna SKURKOVÁ

 Zdena STETTNEROVÁ

Uznesenie č. 2/B.1:

 MsZ v Krompachoch schvaľuje: predaj 

pozemku v k.ú. Krompachy, na ul.  Veter-

nej, - parcela č. 2676 – zastavané plochy 

o výmere 21 m2, ktorá vznikla z parcely 

č.  90967/2 zapísanej v liste vlastníctva č.  1,  

v zmysle geometrického plánu č. 56/2010 zo 

dňa 29.10.2010, vyhotoveného Ľudovítom 

Piklom, geodetom, Lipová 10, Spišské Vla-

chy, IČO: 11955724 p. Ing. Jánovi Karoľovi, 

nar. 14.01.1954 a manželke Mgr. Dagmar 

Karoľovej, rod. Weignerovej, nar. 23.12.1957, 

obaja bytom kpt. Nálepku č. 7, Krompachy,  

za účelom majetkovo – právneho vysporia-

dania pozemku zastavaného garážou.  

 Kúpna cena je stanovená dohodou 

vo výške 5 €/m2, t.j. 105,00 € za celý pozemok 

a bude zaplatená najneskôr do 3 dní odo dňa 

podpísania kúpnej zmluvy vrátane poplatkov 

spojených s návrhom na vklad vlastníckeho 

práva do katastra nehnuteľností a daňovými 

poplatkami.

Uznesenie č. 2/B.2:

MsZ v Krompachoch schvaľuje: predaj 

pozemku v k.ú. Krompachy, na ul.  Veter-

nej, - časť parcely č. 2675, diel 1 – zastava-

né plochy o výmere 14 m2, odčlenená od 

parcely č. 90967/2 zapísanej v liste vlast-

níctva č. 1, v zmysle geometrického plánu 

č.  38/2010 zo dňa 12.11.2010, vyhotoveného 

Štefanom Gondom, geodetom, Lorencova 5, 

Krompachy, IČO: 40359298 p. Miroslavovi 

Vietorisovi, rozvedený, nar. 19.05.1971, by-

tom Hlavná č. 24, Krompachy, za účelom 

majetkovo – právneho vysporiadania časti 

pozemku zastavaného garážou.  

Kúpna cena je stanovená dohodou vo výške 

5 €/m2, t.j. 70,00 € za časť pozemku a bude 

zaplatená najneskôr do 3 dní odo dňa pod-

písania kúpnej zmluvy vrátane poplatkov 

spojených s návrhom na vklad vlastníckeho 

práva do katastra nehnuteľností a daňových 

poplatkov. 

Uznesenie č. 2/B.3:

MsZ v Krompachoch schvaľuje  :

predaj nebytového priestoru zapísaného 

v  liste vlastníctva č. 1744 pre k.ú. Krompa-

chy – kancelárskych priestorov (podlahová 

plocha o výmere 36,30 m2) nachádzajúceho 

sa v pivničných priestoroch obytného domu 

s.č. 937 na ulici Maurerovej v Krompachoch 

a podielu na pozemku a spoločných častiach 

a zariadeniach domu vo veľkosti 3630/85533, 

nájomcovi Miestnej organizácii Slovenského 

rybárskeho zväzu, Maurerova 34, Krom-

pachy, IČO: 00178209804, zastúpená pred-

sedom p. Petrom Pobieckym a zástupcom 

p. Róbertom Duhanom.   

 Kúpna cena je stanovená dohodou v zmys-

le zákona č. 182/1993 Zb. v platnom znení 

o  vlastníctve bytov a nebytových priestorov 

o výške 450,00 € a bude zaplatená najneskôr 

do 3 dní odo dňa podpísania kúpnej zmluvy 

vrátane poplatkov spojených s návrhom na 

vklad vlastníckeho práva do katastra nehnu-

teľností a daňových poplatkov. 

Uznesenie č. 2/B.4:

MsZ v Krompachoch schvaľuje  :

a) predaj uvoľnených bytov vo vlastníctve 

Mesta Krompachy
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b) spôsob predaja majetku uvedeného v bode 

1. tohto návrhu (v zmysle zákona č.138/1991 

Zb. o majetku obcí v platnom znení a Do-

plnku č.10 k Nariadeniu č. 2/1994 MsZ 

v Krompachoch o predaji bytov a nebytových 

priestorov vo vlastníctve mesta Krompachy) 

formou verejnej obchodnej súťaže, za min. 

cenu v zmysle vyhotovených znaleckých po-

sudkov

Uznesenie č. 2/B.5:

 MsZ v Krompachoch schvaľuje  :

predaj bytu č. 13 na treťom poschodí, ul. SNP 

č.1050/1 v Krompachoch, , stojaceho na par-

cele KN 2848,  zapísaného v LV č.1 p. Ingrid 

Zbinden, rod. Dirdová, nar. 16.11.1977,  by-

tom Banská 176/55, Krompachy.

Kúpna cena je stanovená na základe vý-

sledkov verejnej obchodnej súťaže vo výške 

9.000 € a bude zaplatená na účet predávajú-

ceho najneskôr do 7 dní odo dňa podpísania 

kúpnej zmluvy spolu s poplatkami súvisia-

cimi s prevodom nehnuteľností a daňovými 

poplatkami. 

 Cena stanovená v zmysle ZP č. 19/2010 zo 

dňa 13.5.2010 vyhotoveného Ing. Stanisla-

vom Hanulom je vo výške 7.900,00 €.

Uznesenie č. 2/B.6:

 MsZ v Krompachoch schvaľuje: predaj bytu 

č. 30 na šiestom poschodí, ul. SNP č.1050/1 

v Krompachoch, , stojaceho na parcele KN 

2848,  zapísaného v LV č.1 p. Márii Pavlovej, 

pokračovanie na ďalšej strane



2číslo

4

rod. Hudákovej, nar. 8.12.1990,  bytom SNP 

č. 37, Krompachy.

 Kúpna cena je stanovená na základe vý-

sledkov verejnej obchodnej súťaže vo výške 

8.650 € a bude zaplatená na účet predávajú-

ceho najneskôr do 7 dní odo dňa podpísania 

kúpnej zmluvy spolu s poplatkami súvisia-

cimi s prevodom nehnuteľností a daňovými 

poplatkami. 

 Cena stanovená v zmysle ZP č. 19/2010 zo 

dňa 13.5.2010 vyhotoveného Ing. Stanisla-

vom Hanulom je vo výške 7.900,00 €.

Uznesenie č. 2/B.7:

 MsZ v Krompachoch schvaľuje: zrušenie 

Uznesenia č. 33/E-12 zo dňa 19.10.2010 pre-

daj bytu č. 12 na treťom poschodí, ul. SNP 

č.1050/1 v Krompachoch, stojaceho na par-

cele KN 2848, zapísaného v LV č.1 p. Helene 

Vyšnickej, rod. Podrackej, nar. 14.5.1939,  

bytom Rázusova 13, Krompachy.

Kúpna cena je stanovená na základe vý-

sledkov verejnej obchodnej súťaže vo výške 

8.700 € a bude zaplatená na účet predávajú-

ceho najneskôr do 7 dní odo dňa podpísania 

kúpnej zmluvy. 

 Cena stanovená v zmysle ZP č. 19/2010 zo 

dňa 13.5.2010 vyhotoveného Ing. Stanisla-

vom Hanulom je vo výške 7.900,00 €.

Uznesenie č. 2/B.8:

 MsZ v Krompachoch schvaľuje:

zrušenie Uznesenia č. 33/F-6 zo dňa 

19.10.2010 ukladá prednostovi MsÚ zabez-

pečiť vypracovanie kúpnej zmluvy podľa 

Uznesenia č.33/E-12 do 31.12.2010.

Uznesenie č. 2/B.9:

 MsZ v Krompachoch schvaľuje  :

prenájom reklamnej plochy – tabuľka o veľ-

kosti 1,1 x 2,5 m – umiestnených na bočnej 

ľavej strane objektu Domu kultúry, s.č. 965, 

parcela KN-C 25 spoločnostiam na základe 

výsledkov Verejnej obchodnej súťaže zo dňa 

19.11.2010:

- KINREJAM s.r.o., SNP 67, Krompachy,

- ELEKTROSET ,s.r.o., Okolie 6, 

 Spišské Vlachy,

- PILVIT, Pavol Adamkovič, 

 Víťaz – Dolina 340,

- Branislav Kušnirak – ABA Taxi, 

 Stará cesta 1, Krompachy,

- Janka Cukerová, Salón Úsmev, 

 Lorencova, Krompachy,

- Kromsat s.r.o., Poštová 2, Krompachy,

- MOON, reklamné štúdio, Martin Lukáč,

 Štúrova 5, Krompachy,

- Petro, s.r.o., Námestie slobody č. 2, 

 Krompachy,

- KĹUD s.r.o., Jaklovce,

- EUROnline, s.r.o., Jarná 4, Spišské Vlachy,

- Chata Čarda, Alexander Klein, 

 Krompachy,

- Autoservis KOSKOM, Kopčan Július, 

 Šturova 2, Krompachy,

- Marcel Lesňák, Námestie slobody č. 2, 

 Krompachy,

- Kapol, Karol Ondov, Kolinovce,

- KORK Jaroslav Rychnavský, Maurerova 1, 

 Krompachy,

- Penzión Plejsy, Ján Bandžuch, Sadová 14, 

 Krompachy,

- MEDREA s.r.o., Štúrova 6, Krompachy,

 za cenu, ktorá bola ponúknutá jednot-

 livými spoločnosťami v rámci súťaže: 

- por. č. 1,2,4,7,8,9,11,12,13,14,15,16,17 za 

 cenu 35 €/m2/rok,

- por. č. 3 za cenu 34 €/m2/rok,    

- por. č. 5 za cenu 36 €/m2/rok,

- por. č. 6 za cenu 40 €/m2/rok,

- por. č. 10 za cenu 34,50 €/m2/rok,

Minimálna výška nájomného bola stanovená 

na základe VZN č. 2/2008, ktorým sa sta-

novuje min. výška nájomného pri prenájme 

pozemkov a nebytových priestorov vo vlast-

níctve Mesta Krompachy vo výške 34 €/m2/

rok. 

Uznesenie č. 2/B.10:

 MsZ v Krompachoch schvaľuje  :

uzatvorenie dodatkov k nájomným zmluvám, 

ktorých platnosť skončila 31.12.2010:

- Nájomné zmluvy na prenájom nebytových 

 priestorov v Dome kultúry

- Nájomné zmluvy na priľahlé záhradky 

 k rodinnému domu na Starej Maši

- Nájomná zmluva na prenájom nebytových 

 priestorov – PVPS a.s. Stará cesta

- Nájomná zmluva – byt p. Kopanec

ktorých predmetom bude predĺženie doby 

nájmu na dobu určitú – 31.12.2011

Uznesenie č. 2/B.11:

 MsZ v Krompachoch schvaľuje  :

a) zámer predaj časti pozemkov v k.ú. Krom-

pachy, na ul. SNP, - časť parcely č. 2355/1, diel 

1 – zastavané plochy o výmere 38 m2, a časť 

parcely č. 2356/1, diel 2 – zastavané plochy 

o výmere 16 m2  zapísané v liste vlastníctva 

č. 1, v zmysle geometrického plánu č. 24/2010 

zo dňa 1.9.2010, vyhotoveného Štefanom 

Gondom, geodetom, Lorencova 5, Krompa-

chy, IČO: 40359298 p. Viktorovi Majstrenko-

vi a manželke Miriam Majstrenkovej, bytom 

SNP 135, Krompachy, za účelom rozšírenia a 

ohradenia pozemku, ktorý hraničí s pozem-

kom vo vlastníctve žiadateľov.  

b) spôsob predaja majetku uvedeného v bode 

1. tohto návrhu (podľa zák. č.138/1991 Zb. o 

majetku obcí v platnom znení) formou verej-

nej obchodnej súťaže za cenu 5 €/m2.

Uznesenie č. 2/B.12:

 MsZ v Krompachoch schvaľuje  :

vyradenie majetku mesta k 31.12.2010 v cel-

kovej hodnote 15.870,08 €

Uznesenie č. 2/B.13:

 MsZ v Krompachoch schvaľuje  :

predaj pozemku v k.ú. Krompachy, na ul. Lo-

rencovej, - parcela č. 980/53 – zastavané plo-

chy o výmere 23 m2, ktorá vznikla z parce-

ly č. 980/1 zapísanej v liste vlastníctva č. 1,  v 

zmysle geometrického plánu č. 504/2010 zo 

dňa 2.12.2010, vyhotoveného AGROGEO-

REAL-om, Eleonóra Hlaváčková, Spišská 

Nová Ves, IČO: 35320656 p. Rudolfovi Čias-

nohovi, nar. 1.9.1947, bytom Lorencova č. 5, 

Krompachy,  za účelom majetkovo – právne-

ho vysporiadania pozemku zastavaného ga-

rážou.  

Kúpna cena je stanovená dohodou vo výške 5 

€/m2, t.j. 115,00 € za celý pozemok a bude za-

platená najneskôr do 3 dní odo dňa podpísa-

nia kúpnej zmluvy vrátane poplatkov spoje-

ných s návrhom na vklad vlastníckeho prá-

va do katastra nehnuteľností a daňovými po-

platkami. 

Uznesenie č. 2/B.14:

 MsZ v Krompachoch schvaľuje  :

predaj pozemku v k.ú. Krompachy, na ul. 

Veternej, - časť parcely č. 1130/12, diel 1 – 

zastavané plochy o výmere 3 m2, zapísanej v 

liste vlastníctva č. 1,  v zmysle geometrického 

plánu č. 62/2010 zo dňa 3.11.2010, vyhotove-

ného Jánom Zemanom, geodetom, Lorenco-

va 11 Krompachy, IČO: 37176528 p. Antonovi 

Kaščákovi, nar. 8.6.1955, a manželke Irene 

Kaščákovej rod. Michalkovej, nar. 22.5.1955, 

obaja bytom Hlavná 37, Krompachy, za úče-

lom majetkovo – právneho vysporiadania 

časti pozemku zastavaného garážou.  

Kúpna cena je stanovená dohodou vo výške 5 

€/m2, t.j. 15,00 € za časť pozemku a bude za-

platená najneskôr do 3 dní odo dňa podpísa-

nia kúpnej zmluvy vrátane poplatkov spoje-

ných s návrhom na vklad vlastníckeho prá-

va do katastra nehnuteľností a daňových po-

platkov. 

Uznesenie č. 2/B.15:

 MsZ v Krompachoch schvaľuje: nájom 

skladových priestorov v areáli hnedého prie-

myselného parku na Hornádskej ulici – stroj-

ná údržba (parcela KN-C 1889/48, výmera 

335 m2) a bulharská hala (parcela KN-C 

1889/46 výmera 492 m2) spoločnosti HA-

SMA, s.r.o. Hornádska č. 1, Krompachy na 

dobu určitú do 30.6.2011 najdlhšie do doby 

asanácie predmetných objektov.

 Cena je stanovená dohodou vo výške 9 €/

m2/rok. 

Uznesenie č. 2/B.16:

MsZ v Krompachoch schvaľuje  :

a) že skutočnosť – predĺženie doby nájmu pri 

ročných nájomných zmluvách, ktorých 

platnosť skončila 31.12.2010 na dobu urči-

tú na 1 rok uvedená v časti 1a. tohto návr-

hu na uznesenie je prípad hodný osobitné-

ho zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e/ záko-

na SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v 
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znení neskorších predpisov.

b) že uzatvorenie nájomnej zmluvy pre spo-

ločnosť HASMA, s.r.o. , Hornádska č. 1, 

Krompachy na dobu určitú do 30.6.2010 

uvedená v časti 1b. tohto návrhu na uzne-

senie je prípad hodný osobitného zreteľa 

podľa § 9a ods. 8 písm. e/ zákona SNR č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení ne-

skorších predpisov.

Uznesenie č. 2/B.17:

 MsZ v Krompachoch schvaľuje  :

Plán výkonov verejnoprospešných prác v 

roku 2011 v tejto výške a v tomto členení:

 Názov položky rok 2011/€ s DPH

 Čistenie mesta a MK 51 257

 Zimná údržba 40 000

 Verejná zeleň 33 798

 Verejné osvetlenie 32 500

 VPS spolu 157 555 € s DPH

Uznesenie č. 2/B.18:

 MsZ v Krompachoch schvaľuje:

 Ceny za zber , odvoz a zneškodňovanie 

objemového odpadu a odpadov z čistenia 

mesta, verejnej zelene , rodinných a bytových 

domov, podnikateľských a nepodnikateľ-

ských subjektov, veľkoobjemových kontaj-

nerov a  separovaný zber, podľa predloženej 

„Zmluvy č. 001/21/11-RZ o zneškodňovaní 

komunálneho odpadu z mesta Krompa-

chy na rok 2011“, v celkovej sume podľa 

tabuľky č.1.

 Tabuľka č. 1:

Názov položky Plán r.2010 Plán r. 2011

Ostatný KO 

z mesta
230 000 € 232 000 €

Separovaný 

zber
11 620 €  10 500 €

Poplatok za KO 11 620 €  11 620 €

Uznesenie č. 2/C.1:

MsZ v Krompachoch konštatuje: 

a) že predĺženie doby nájmu pri ročných 

nájomných zmluvách, ktorých platnosť 

skončila 31.12.2011 na dobu určitú na 1 

rok a pri ktorých si nájomca plní všetky 

svoje záväzky voči mestu, prispeje k efek-

tívnejšiemu a flexibilnejšiemu uzatvára-

niu dodatkov k nájomným zmluvám čo je 

z časového hľadiska pre Mesto Krompachy 

racionálnejšie, nakoľko zadania MsZ sú v 

širšom časovom horizonte. 

b) že uzatvorenie nájomnej zmluvy na prená-

jom 2 výrobných hál tvoriace areál Hne-

dého priemyselného parku na dobu určitú 

do 30.6.2011 spoločnosti HASMA s.r.o. je 

pre Mesto nevyhnutné nakoľko v decem-

bri 2010 sa Mesto Krompachy stalo vlast-

níkom celého areálu a spoločnosť ich do-

posiaľ využívala na sklady. Bez nájomnej 

zmluvy mesto nemá nárok na nájomné.   

Uznesenie č. 2/D.1:

 MsZ v Krompachoch berie na vedomie :

správu o kontrole uznesení Mestského zastu-

piteľstva v Kro mpachoch k 19. januáru 2011.

Uznesenie č. 2/D.2:

MsZ v Krompachoch berie na vedomie :

správu o vybavovaní sťažností a podnetov 

občanov, došlých na Mestský úrad v Krom-

pachoch za rok 2010.

Uznesenie č. 2/D.3:

 MsZ v Krompachoch berie na vedomie :

informáciu o výsledku kontrol.

Uznesenie č. 2/D.4:

 MsZ v Krompachoch berie na vedomie:

rozsudok  Krajského súdu v Košiciach, kto-

rý potvrdzuje rozsudok Okresného súdu 

Spišská Nová Ves  v právnej veci žalobkyne  

Aleny Šándorovej,  bytom Bystrany, č. 263.

Uznesenie č. 2/E.1:

MsZ v Krompachoch odvoláva:

členov komisií Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch:

Sociálna, zdravotná a bytová:

 MUDr. Ján RUŽIAK

 Jarmila BOGNÁROVÁ

 Oľga DZIMKOVÁ

 Mária LONSKÁ

 Viera REPASKÁ

 Božena SLIVKOVÁ

 Izabela SLOBODNÍKOVÁ

Životného prostredia a ochrany prírody:

 Ing. Juraj SKURKA

 Pavol OLŠAVSKÝ

 Ing. Ľuboš WEIGNER, CSc.

 Ing. Ivan HRITZ

 Mgr. Milan GMUCA

Pre rómsku komunitu:

 PaedDr. Janka RODÁKOVÁ

 Slávka ŠMÍDOVÁ

 Karin PUSTAYOVÁ

 Mgr. Alena CIFROVÁ

 Magdaléna ČATLOŠOVÁ

 Soňa KOČANOVÁ

 Jana ŠUMJACIOVÁ

Finančná a majetková:

 Ing. Štefan KLEIN

 Ing. Dionýz DARVASI

 Ing. Martin UHRÍN

 Andrej MIKULA

 Františka JEŽEKOVÁ

 Jozef ZAVADA

Školstva a mládeže:

 Mgr. Anna PUSTAYOVÁ 

 Anna TKÁČOVÁ

 Iveta GENGEĽOVÁ

 Libuša PAVLÍKOVÁ

 Katarína SLOBODNÍKOVÁ

 Rudolf PETROVSKÝ

Kultúry a športu:

 Ján LŐRINC

 Ľudovít MIKULA

 Mgr. Martin HOLEČKO

 Ondrej ŽELASKO

 Soňa KOČANOVÁ

 Pavol VAĽKO

 Rudolf ŠTANCEL

Podnikateľská:

 Daniel DUBIŇÁK

 Marek KANDRIK

 Ján PRIBIČKO

 Jaroslav MATÚŠ

 Ing. Juraj LOVÁS

 Ing. Marcel FERENCZ

 Veronika JERGOVÁ

Výstavby a územný plán:

 Igor CUKER 

 Ing. Branislav CUKER

 František MIKEL

 Ing. Ján KAROĽ

 Ing. Otto STETTNER

  Ing. Anna MNÍCHOVÁ

 Ing. Peter GOJDA

Regionálny rozvoj, cestovný ruch 

a propagácia mesta:

 Ing. Ján HORVÁTH

 Ing. Ján PODRACKÝ

 Ing. Peter ŤAPÁK

 Ing. Dušan TŐRŐK

Verejný poriadok:

 Ing. Martin UHRÍN

 JUDr. František PUŠKÁR

 Miroslav KUNDRÁT

 Miroslav ULIČNÝ

 Vladislav PROBALA

 Pavol KAČUR

 Gabriela ČATLOŠOVÁ

Ústredná inventarizačná komisia:

 Ing. Štefan KLEIN

 Ing. Dionýz  DARVASI

 Ing. Martin UHRÍN

 Františka JEŽEKOVÁ

 Ing. Jozef KRAK

 Andrej  MIKULA

 Mgr. Marko SKURKA

 Ing. Erika BALÁŽOVÁ

Vyraďovacia komisia:

Františka JEŽEKOVÁ  

 Július  MACULA

 Anna  KRAKOVÁ  

 Kristián KRAK

 Igor  JENDRUCH

Škodová komisia:

 Ing. Ľuboš ONTKO   

 Ing. Eva DERDÁKOVÁ

 Samuel ČIASNOHA  

 Rudolf  ČIASNOHA

 Miloslav MASARYK

V Krompachoch 19. januára 2011 

 Ing. Iveta RUŠINOVÁ

primátorka mesta

Znenie celeho Uznesenia najdete na web 

stránke mesta
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Oznam pre žiakov 5. a 9. ročníka 
základných škôl a ich rodičov

 V školskom roku 2011/2012 otvorí Gymnázium v Krompachoch, 

Lorencova 46, dve triedy:

PRE ŽIAKOV 9. ROČNÍKA ZÁKLADNÝCH ŠKÔL  

otvára 1 triedu 4-ročného štúdia. 

 Žiaci nebudú robiť prijímacie skúšky. 

Pri prijímaní žiakov sa budú zohľadňovať:

• výsledky celoštátneho testovania v predmete slovenský jazyk 

a literatúra a matematika v 9. ročníku základnej školy;       

• prospech počas štúdia na základnej škole (výročné hodnotenie 

v 6., 7., 8. ročníku a polročné hodnotenie v  9. ročníku);

• výsledky v predmetových súťažiach na základnej škole. 

 30 prijatých uchádzačov v rámci školského vzdelávacieho progra-

mu počas 3 rokov preberie základné učivo a v maturitnom ročníku 

sa už venuje príprave na vysokoškolské štúdium. 

PRE ŽIAKOV 5. ROČNÍKA ZÁKLADNÝCH ŠKÔL

 otvára 1 triedu 8-ročného štúdia. 

 Do 1. ročníka osemročného štúdia s rozšíreným vyučovaním 

cudzích jazykov bude prijatých 20 žiakov základných škôl.

Pri prijímaní žiakov sa budú zohľadňovať:

• prospech počas štúdia na základnej škole (výročné hodnotenie 

v  3. a 4. ročníku a polročné hodnotenie v 5. ročníku );

• výsledky v predmetových súťažiach na základnej škole. 

 Na základe doručených prihlášok na štúdium budú do 1. ročníka 

8-ročného štúdia prijatí bez prijímacej skúšky tí uchádzači, ktorí na 

výročnom vysvedčení v 3. a 4. ročníku a na polročnom vysvedčení 

v 5. ročníku neboli v predmetoch klasifikovaní známkou horšou ako 

dobrý a umiestnia sa do 20. miesta. Žiaci, ktorí boli klasifikovaní 

v predmetoch na výročnom vysvedčení v 3. a 4. ročníku a na pol-

ročnom vysvedčení v 5. ročníku známkami dostatočný alebo nedo-

statočný, v prípade záujmu o štúdium musia robiť prijímacie skúšky 

zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky.

Prvé kolo prijímacích skúšok sa uskutoční 9.5. a 12.5.2011.

SPOLOČNÉ USTANOVENIE PRE ZÁUJEMCOV 

O 4-ROČNÉ A 8-ROČNÉ ŠTÚDIUM

 Zákonný zástupca maloletého uchádzača o 4-ročné a 8-ročné štú-

dium podáva prihlášku riaditeľovi základnej školy do 10. apríla 2011. 

 Presné kritériá pre prijatie na štúdium v školskom roku 

2011/2012 budú zverejnené na webovej stránke školy www.

gymkromp.edu.sk/ Prijímačky.

POĎAKOVANIE 
Touto cestou sa chcem poďakovať za príkladnú starostilovsť 

Rýchlej zdravotnej pomoci a celému personálu na čele 

s primárom MUDr. Latkaničom a internému oddeleniu 

MUDr. Böhmerovej.

Justína Hoľková, Krompachy, Maurerova 6

ZÁPIS ŽIAKOV 
DO PRVÉHO ROČNÍKA

 V sobotu 22.1.2011 sa v Základnej škole na Maurerovej ulici konal 

Zápis žiakov do prvého ročníka. Zápisu sa zúčastnilo 40 detí.

  Deti pod vedením učiteliek prvého stupňa vypracovali Pracovný 

list budúceho prváka. Pracovný list bol zameraný na zisťovanie škol-

skej zrelosti detí v oblasti komunikácie, úrovni reči, matematických 

predstáv a jemnej motoriky. Po vyhodnotení  pracovných listov sme 

zistili, že predškoláci sú šikovné, komunikatívne deti, ktoré sú na 

školu dobre pripravené. 

 Pozitívne k tomu prispieva aj návšteva predškolských zariadení, 

kde podľa nového vzdelávacieho programu rozvíjajú vedomosti 

a zručnosti detí. Samozrejme, že veľký prínos pre budúceho prváka 

je starostlivá rodina, v ktorej dieťa získava najviac podnetov pre svoj 

ďalší rozvoj.

 V budúcom školskom roku plánuje škola otvoriť dve triedy prvé-

ho ročníka. Žiaci sa budú vzdelávať podľa Školského vzdelávacieho 

programu pre primárne vzdelávanie.

Mgr. Michaela Micherdová, ZŠ Maurerova ul.

26.2. o 19.00 hod.  TAJOMSTVO MÚMIE   Vstupné 2,- EUR

dobrodružný, akčný, fantasy, Francúzsko, 2010, Réžia: Luc Besson, Hrajú: Louise Bourgoin, Mathieu Amalric, Gilles Lellouche, Philippe 

Nahon, Jean-Paul Rouve

 Záľuba režiséra v ženských neohrozených hrdinkách nadobúda v tomto filme novú podobu. V dobovom akčnom snímku zo začiatku 

20. storočia predstavuje Indiana Jonesa v sukni – svojráznu, pôvabnú reportérku Adéle. Bessonovi sa tak po desiatich rokoch podarilo 

splniť si sen a uviesť na plátno postavy klasických komiksov Jacquesa Tardiho.

Predpredaj:  1 hod. pred premietaním! 

KINO SLÁVIA KROMPACHYKINO SLÁVIA KROMPACHY
FEBRUÁR 2011
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AUTOBUSY 2011

VLAKY 2011

4:40 X Žst.
05:22 c Žst.
05:25 X Žst.
05:30 Žst.
05:31 X Žst.
05:41 X Žst.
05:52 X Kluknava-Margecany

-Mníšek nad Hnilcom
06:06 b Richnava-Hrišovce
06:10 X  Kluknava-Víťaz-Široké
06:13 6 Kluknava-Víťaz
06:13 + Kluknava
06:52 c Richnava-Hrišovce
07:15 c Žst.
07:21 c Štefanská Huta
07:25 Xw Žst.
07:28 c Žst.
07:30 c  Žst.
07:55 Žst.
08:12 X Richnava-Hrišovce
08:15 X Žst.
09:12 + Kluknava
09:25 Žst.
09:46 X Žst.
10:06 X Kluknava-Ovčie-Víťaz

6       Kluknava
10:26 X Gelnica
11:20 X Kluknava-Víťaz-Široké
11:25 6      Žst.
11:40 + Žst.

12:10 X Kluknava-Ovčie

-Hrabkov, Víťaz
12:16 a Kluknava-Víťaz-Široké
13:14 Žst.
13:20 X Žst.
13:40 c Richnava-Hrišovce
14:15 c Kluknava-Víťaz-Široké
14:16 Xw Klulnava-Víťaz-Široké

X Helcmanovce
14:17 X Kluknava
14:19 a Kluknava-Víťaz-Široké, 

Ovčie
14:20 c Richnava
14:22 a Richnava-Hrišovce
14:32 X Kluknava-Víťaz-Ovčie-

Hrabkov
X Richnava-Hrišovce

14:54 a Žst.
14:59 X Žst.
15:15 c Richnava-Hrišovce

X Gelnica
16:03 Žst.
16:16 X Kluknava-Víťaz-Široké
16:35 X Žst.
17:16 X Kluknava-Víťaz-Široké
17:44 Žst.
18:20 Kluknava-Víťaz-Široké
19:34 Žst.
21:24 Žst.
22:13 X Kluknava-Víťaz-Široké

a Kluknava-Víťaz-Široké.

Vysvetlivky:

a premáva So, N, 22.IV., 25.IV., 5.VII., 

29.VIII., 1.IX., 15.IX., 1.XI. A 17.XI.

b premáva Po - So, nepremáva 22.IV., 

25.IV., 5.VII., 29.VIII., 1.IX., 15.IX., 

1.XI. a 17.XI.

c premáva v dňoch školského vyučovania

w premáva v dňoch školských prázdnin

6 premáva So

+ premáva N, 22.IV., 25.IV., 5.VII., 

29.VIII., 1.IX., 15.IX., 1.XI. A 17.XI.

X premáva Po - Pi, nepremáva 22.IV., 

25.IV., 5.VII., 29.VIII., 1.IX., 15.IX., 

1.XI. a 17.XI.

05:33   X   07:40   c 09:33   X 12:34   c

05:36   X 08:05   c 10:35   b 13:31   X

06:36   g 08:30      11:29   X 13:38   X

06:44   X 09:04   X 11:34   X 13:51   c

07:09   X 09:23   X 12:29 Xw 14:24   X

Zostavil: L. Dulai

SPOJE Z NÁMESTIA K NEMOCNICI

VLAKY Z KROMPÁCH NA ZÁPAD 

04:55 Os 7822 L.Mikuláš

05:23 Os 7743

príchod vlaku do Krompách 

z Nálepkova cez Margecany, F!

v Poprade o 05:59, o 06:45 prípoj do Bra-

tislavy (IC 502 resp. IC 10502F!

06:01 Os 7800  Poprad

F! 

v Spiš. Novej Vsi o 06:45, o 07:04 prípoj do 

Bratislavy (R 602)

08:12 Os 7802 Poprad
v Spiš. Novej Vsi o 08:45, o 09:04 prípoj 

do Bratislavy (R 604)

09:12 Os 7804 Vrútky
v Poprade o 10:18, o 11:25 prípoj do Bra-

tislavy (R 606)

12:12 Os 7806 Žilina
v Spišskej Novej Vsi o 12:45, o 13:04 prí-

poj do Bratislavy (R 606)
15:18 Os 7808 Ružomberok

15:45 R 760 Poprad

Ide iba v prac. dňoch !

v Poprade o 16:25, o 17:25 prípoj do Bra-

tislavy (R 612)
16:22 R 1504  Bratislava F!

16:57 Os 7810 Poprad

v Poprade o 18:01, o 18:40 prípoj do Brati-

slavy (IC 500 resp. IC 10500) F!

zo Spiš. Novej Vsi o 19:04, z Popradu 

o 19:25 prípoj do Prahy (R 440)
18:50 Os 7812 Ružomberok F!

20:15 Os 7814 Svit

v Spiš. Novej Vsi o 20:48, prípoje 

do Prahy o 22:01 (EN 444),  

o 22:38 (EN 420) a o 23:08 (R442)

21:37 Os 7789
príchod vlaku do Krompách  z Č. Skaly 

cez Margecany

VLAKY Z KROMPÁCH NA VÝCHOD 

03:59 Os 7801 Košice

v Margecanoch o 04:10, 

o 04:37 prípoj do Bratislavy 

(R 600)  F!
04:52 Os 7803 Košice

05:54 Os 7805 Košice

v Margecanoch o 06:06, 

o 06:37 prípoj do Bratislavy 

(R 602)
06:31 Os 7744 Č. Skala   cez Margecany

08:08 Os 7807 Košice

v Margecanoch o 08:19,  

o 08:37 prípoj do Bratislavy  

(R 604)

11:53 Os 7809 Košice

v Margecanoch o 12:04, 

o 12:37 prípoj do Bratislavy 

(608)

14:52 Os 7811 Košice

v Margecanoch o 15:03, 

o 15:30 prípoj do Bratislavy 

cez Červenú Skalu (R810)
16:31 Os 7813 Košice
18:40 Os 7815 Košice

19:50   R 1505 Humenné 
z Bratislavy, mimo Kysak, 

cez Prešov   F!  
19:56 Os 7817 Košice

22:19 Os 7762 Nálepkovo 

cez Margecany

v Margecanoch o 22:32, 

o 22:37 prípoj do Prahy 

(R 442)

23:48 Os 7821 Margecany

v Margecanoch o 23:59, 

o 00:37 prípoj do Bratislavy 

(614) F!

Poznámka: značka F! znamená: Vlak má obmedzenie, pozri cestovný poriadok!

Cestovný poriadok platí do 10. decembra 2011.

Cestovný poriadok platí do 10. decembra 2011
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Plán aktivít

JDS Krompachy
 Mestská organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska Krompachy 

predkladá informáciu o pláne aktivít. 

 Výbor MO -JDS Krompachy predkladá svojim členom plán aktivít 

na rok 2011 nasledovne : 

Január • Zúčastniť sa pietnej spomienky 66. výročia 

  oslobodenia mesta Krompachy. 

 • Dňa 27. 1. 2011 Fašiangové posedenie 

  v reštaurácii CENTRUM pri   hudbe s občerstvením. 

Február • 9. 2. 2011 o 14.00.hod. 

  Zdravotná prednáška na tému cievne ochorenie, 

           prevencia a liečenie. 

 • Pietna spomienka 90. výročia Krompašskej vzbury.                                                                               

Marec • Okresné podujatie poézie a prózy 

  v ZO JDS Sp. Vlachy. 

 • 9. 3. 2011 posedenie v reštaurácii CENTRUM 

  pri príležitosti MDŽ.    

Apríl  • 27. 4. 2011 o 14.00 hod. 

  Zhodnocujúca členská schôdza. 

Máj • Zúčastniť sa pietnej spomienky 8. 5. 

  Deň víťazstva nad fašizmom. 

 • Letné prechádzky prírodou a to v týchto dňoch : 

  7. 5., 11. 6., 9. 7., 13. 8., 10.9. 2011 o 8.00 hod.

  zraz účastníkov pri MsÚ 

Jún • Dňa 28. 6. 2011 zájazd na kúpalisko Vrbov. 

  Plánovaný odchod z autobusového nástupišťa

  o 8.00 hod., poplatok 4 € 

 • 11. 6. 2011 zájazd do Nového Targu, 

  odchod o 5.00 hod. z autobutobusového  nástupišťa. 

  Poplatok 5 € pre členov a 6 € pre nečlenov.    

Júl • 21. 7. 2011 návšteva ZOO Košice. Odchod o 8.00 h.

  autobusového nástupišťa, poplatok 3,50 € 

August  • 10. 8. 2011 Letné posedenie v prírode pri guláši 

  na Požiarnej zbrojnici Krompachy. 

 • Zúčastniť sa pietnej spomienky 67. výročia SNP. 

September • Zdravotná prednáška / ORL alebo z odd. TaRCH / 

  Divadelné predstavenie podľa ponuky Divadla 

  Sp. Nová Ves. 

Október  • Ľudová slovesnosť prezentovaná baladou, piesňou 

  a povesťou Spiša. (Okresná akcia)

November  • Zájazd zameraný na historické pamiatky 

  s možnosťou nákupu v Poľsku. 

 • Prednáška z Regionálneho úradu zdravia 

  – Mám 65 a viac. 

December • Záverečné posedenie členov výboru 

  s dôverníkmi JDS.

Poznámka: Pravidelná starostlivosť o hroby padlých obetí 

 krompašskej vzbury.

   Veríme,že naši členovia sa budú do týchto činnosti zapájať zodpo-

vednejšie, čo nám pomôže splniť stanovený plán. Tešíme sa na Vás 

pri realizácii našich aktivít.

Výbor  MO JDS

Rez ovocných stromov. 
 Február je mesiac, keď už pri oteplení nad nulu môžeme začať s 

rezom ovocných drevín. Poznáme jarný a letný rez. Povieme si niečo 

o jarnom reze, ktorý je aktuálny v tomto období. 

 Jarný rez poznáme výchovný, udržiavací a zmladzovací. Rez ovoc-

ných stromov je jedným z najdôležitejších a najúčinnejších pestova-

teľských opatrení. Tvarujeme ním korunu a významne ovplyvňujeme 

rodivosť a kvalitu ovocia. Rezom redukujeme reprodukčné organy 

(kvetné puky) a aktivizujeme rastové procesy. Skorý jarný rez výraz-

ne podporí bujný rast stromu počas krátkeho obdobia na začiatku 

vegetácie. Rezom konárov, rodivého obrastu, alebo jednoročných 

výhonkov, prípadne ich častí v podstate odstraňujeme kvetné puky. 

Redukciou kvetných pukov šetríme sily stromu a zabraňujeme mu 

dostať sa do vyčerpanosti. 

 Výchovný rez uplatňujeme pri mladých stromčekoch na tvarova-

nie požadovanej koruny. Súčasne sa snažíme doviesť stromček čím 

skôr do rodivosti. K tomu je potrebné dodržať určité zásady. Strom-

čeky by mali byť vysadené na vzdialenosti podľa typu podpníka 

a naštepeného kultiváru. Neprehnojujeme dusíkom. Až do začiatku 

rodivosti režeme menej, alebo vôbec, aby sme dosiahli čím skoršiu 

a bohatšiu rodivosť. V maximálnej miere šetríme terminálne púčiky. 

Uprednostňujeme letný rez na úkor rezu v období vegetačného poko-

ja. V korune nezapestovávame nadmerný počet kostrových konárov. 

Stromy s hustou korunou majú málo slnka vo vnútri koruny a trpia 

hubovými chorobami. Na urýchlenie rodivosti môžeme použiť na-

kláňanie, ohýbanie konárov, zárezy, škrtenie a pod. Rez vrcholového 

terminálu využívame ak potrebujeme udržať strom v určitých hrani-

ciach čo do výšky a šírky. 

 Udržiavací rez aplikujeme na stromoch v plnej rodivosti. Odstra-

ňujeme prebytočné letorasty, bujne rastúce výhonky tzv. vlky, redu-

kujeme nadmerný počet kvetných pukov, presvetľujeme, korunu. 

Do konca júna aplikujeme hĺbkové hnojenie na zabezpečenie úrody 

v budúcom roku. Neskoršie hnojenie už nezabezpečí diferenciáciu 

kvetných pukov v nasledujúcom roku.

 Zmladzovací rez je veľmi dôležitý z hľadiska kvality ovocia. Pre-

starnuté ovocné stromy rodia bohato, ale nekvalitné tzv. brakové 

ovocie. Pri zmladzovaní likvidujeme previsiace konáre a hlbším re-

zom presvetľujeme korunu. Redukujeme aspoň 50 percent drobného 

rodivého obrastu. Ak nám nevyhovuje daný kultivár, je výhodnejšie 

starší strom preštepiť, ako ho vymeniť za mladý stromček. Dočkáme 

sa skôr a väčšej úrody na preštepenom strome. Prestarnuté stromy 

je dôležité každoročne prihnojovať s vyšším podielom dusíkatých 

hnojív. 

 Pri reze ovocných drevín nezabudnime rezné rany začistiť noží-

kom a zatrieť latexom, aby sme zabránili šíreniu drevokazných húb 

na otvorených ranách. 

 Kôstkoviny v predjarnom a jarnom období nerežeme, aby sme za-

bránili tvorbe glejotoku. Rez robíme v lete pri zbere ovocia, alebo na 

začiatku jesene. 

 S rezom egrešov a ríbezli už môžeme začať vo februári ak nám 

to počasie dovolí. Na egrešoch odstraňujeme okrem prestárlych 

konárov aj 2-3 koncové púčiky letorastov, na ktorých zvyknú prezi-

movávať spóry múčnatky egrešovej. Z ríbezli odstraňujeme 5 ročné 

a staršie konáre a z nových výhonkov ponecháme 3-4 najsilnejšie. 

Ríbezle TITANIE nerežeme ani neskracujeme letorasty, lebo by sme 

sa pripravili o úrodu. Odstraňujeme len staré 5 ročné konáre. 

Ján Miľo

záhradkárska poradňa
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Výhercovia v 1. kategórii – najlepší jednotlivci

Cena Výherca

Množstvo

vyzb.

papiera

1. notebook
Nikola 

Štefániková
4.B

ZŠ s MŠ 

Vagonárska 4 

Poprad 

Spišská Sobota

3 412 kg

2.
digitálny 

fotoaparát

Marko 

Jalowiczor
2.A

ZŠ s MŠ 

Komemského 

Poprad

2 682 kg

3.
MP3 

prehrávač

Vratislav 

Varga
2.A

ZŠ s MŠ 

Helcmanovce 
2 273 kg

Výhercovia v 2. kategórii – najlepšie triedy

Cena Triedy

Množstvo 

vyzb.

papiera

1. torta Okres Poprad 4.B

ZŠ s MŠ 

Vagonárska 4 

Poprad 

Spišská Sobota

3 736 kg

2. torta
Okres 

Spišská Nová Ves
2. trieda

ZŠ s MŠ Biele 

Vody 266 

Mlynky

2 942 kg

3. torta Okres Levoča 1. trieda
ZŠ 

Studenec
2 877 kg

4. torta Okres Gelnica 2. trieda
ZŠ s MŠ 

Helcmanovce
2 918 kg

Výhercovia v 3. kategórii – najlepšie školy

Cena Školy Množstvo vyzb. papiera na jedného žiaka

1.
Nákup podľa vlastného výberu 

v hodnote 555 Eur

Okres 

Poprad

ZŠ s MŠ Ulica Fraňa Kráľa 2 

Poprad- Veľká
52 kg

2.
Nákup podľa vlastného výberu 

v hodnote 555 Eur

Okres

Sp. Nová Ves

ZŠ s 1. – 4. ročníkom 

Matejovce nad Hornádom
143 kg

3.
Nákup podľa vlastného výberu 

v hodnote 555 Eur

Okres Levoča 

a Gelnica
ZŠ Studenec 244 kg

 Do súťaže sa zapojili školy z Krompách ako aj školy 

z blízkeho okolia a spolu vyzbierali nasledovné množstvá papiera.

Typ Ulica Obec/mesto
Množstvo vyzbiera-

ného papiera

Počet žiakov 

2010/2011

Množstvo 

vyzbieraného papiera 

na jedného žiaka

ZŠ Maurerova 14 Krompachy 3 790 kg 389 9,74 kg

Gymnázium Lorencova 46 Krompachy 2 140 kg 299 7,16 kg

ŠZŠ SNP 47 Krompachy 180 kg 199 0,90 kg

ZŠ – 1.-3. ročník Kaľava 5 Kaľava 70 kg 9 7,78 kg

ZŠ s MŠ Vojkovce 112 Vojkovce 480 kg 10 48 kg

ZŠ Komenského 6 Spišské Vlachy 9 930 kg 424 23,42 kg

Cirkevná spojená ZŠ Komenského 6 Spišské Vlachy 2 530 kg 292 8,66 kg

ZŠ SNP 13 Spišské Vlachy 520 kg 191 2,72 kg

 Víťazom srdečne blahoželáme. Touto cestou by sme sa chceli poďakovať žiakom ako aj rodičom, za zapojenie sa do zberu papiera, taktiež 

všetkým pedagogickým ako aj nepedagogickým zamestnancom škôl, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k úspešnej realizácii tejto súťaže. 

 Pre spoločnosť Brantner sa veľká odozva na vyhlásenú súťaž v zbere papiera stáva záväzkom i odhodlaním do nasledujúceho obdobia a 

preto pripravujeme jarné pokračovanie súťaže v zbere papiera, ktoré bude prebiehať v apríli a máji 2011.

Brantner Krompachy, s.r.o., Peter Olšavský, Ing. Zuzana Rimská

VEĽKÁ JESENNÁ SÚŤAŽ V ZBERE PAPIERA 2010
 Spoločnosť Brantner Poprad, s.r.o. v spolupráci s Brantner Krompachy, s.r.o. a Brantner Nova Spišská Nová Ves, s.r.o. vyhlásila minulú 

jeseň Veľkú jesennú súťaž 2010 v zbere papiera určenú pre základné školy v okresoch Poprad, Spišská Nová Ves, Levoča a Gelnica. Súťaž trvala 

od októbra do polovice novembra. Súťaž sa stretla s veľkým záujmom.  Zapojilo sa do nej 75 škôl s takmer 20 tisíc žiakmi. Súťaž prebiehala v 

troch kategóriách – najlepší jednotlivec, najlepšie trieda a najlepšia škola v danom okrese. Súťažilo sa o vecné ceny pre jednotlivcov, najlepšie 

triedy dostali chutnú tortu a školy, ktoré vyzbierali najviac papiera v danom okrese získali finančnú odmenu v hodnote 555 Eur. A ako to 

nakoniec dopadlo?
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MESTO KROMPACHY, Námestie slobody č. 1, 05342 Krompachy (ďalej len „vyhlasovateľ“) 

 Mesto Krompachy zastúpené primátorkou mesta Ing. Ivetou Rušinovou, na základe § 9a ods. 1 písm. a/ zákona SNR č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov s použitím § 281 a nasl. Obchodného zákonníka 

V Y H L A S U J E 
obchodnú verejnú súťaž na podávanie najvhodnejšieho návrhu 

na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj nehnuteľného majetku mesta Krompachy. 

 Predmet predaja na základe súťaže: 

3 x dvojizbový byt a 1 x jednoizbový byt na ul SNP č. 1 v Krompachoch, 
vrátane podielu na spoločných častiach a zariadeniach domu a spoluvlastníckeho podielu na zastavanom pozemku, konkrétne 

 – 2-izbový byt č. 7 na 2. poschodí 

 – 2-izbový byt č. 12 na 3. poschodí 

 – 2-izbový byt č. 35 na 7. poschodí 

 – 1-izbový byt č. 16 na 4. poschodí 

 Byty sú vo výlučnom vlastníctve vyhlasovateľa súťaže a sú zapísané na Správe katastra v Spišskej Novej Vsi v liste vlastníctva č. 2800 pre k.ú. 

Krompachy, parcela č. KN 2848. 

-  Dvojizbový byt pozostáva z dvoch izieb každá s loggiou, vstupnej predsiene s kuchynským kútom, kúpelne so sprchovacím kútom a WC. 

-  Jednoizbový byt pozostáva z jednej izby s loggiou, vstupnej predsiene, kúpelne so sprchovacím kútom a WC. Byt nemá odčlenený priestor 

 na varenie ani kuchynskú linku. 

 Minimálna požadovaná kúpna cena, za ktorú sa byty ponúkajú na predaj je stanovená s prihliadnutím na znalecký posudok č. 19/2010 zo 

dňa 13.5.2010, vyhotoveného znalcom Ing. Stanislavom Hanulom, Fr. Kráľa 1, Spišská Nová Ves 

  v celkovej výške 7.900 € pre 2-izbový byt 

  v celkovej výške 3.800 € pre 1-izbový byt 

Vyhlásenie súťaže : 01.02.2011. Obchodná verejná súťaž sa začína dňom jej zverejnenia na úradnej tabuli, internetovej stránke mesta Krom-

pachy www.krompachy.sk

Ukončenie predkladania návrhov súťaže 15.03. 2011, o 12.00 hod. Súťaže sa môžu zúčastniť len fyzické osoby.

Písomné súťažné návrhy je potrebné doručiť v zalepenej obálke na adresu vyhlasovateľa: 

Mestský úrad v Krompachoch 

Námestie slobody č. 1 

053 42 Krompachy 

s viditeľným označením – textom: 

„NEOTVÁRAŤ – OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ – BYTY SNP č. 1“ 

Bližšie informácie k obchodnej verejnej súťaži podáva prednosta MsÚ v Krompachoch Mgr. Emil Muľ, tel. 053/4192232. 

Podrobne podmienky suťaže su zverejnene na úradnej tabuli od 1.2.2011 do 15.3.2011, www.krompachy.sk dňa 1.2.2011

Fašiangový karneval
 „7. februára 2011-  veľkí, malí,

 pekne sme sa zabávali.

 Veď sa konal veľký bál,

 fašiangový karneval.“

 Fašiangy boli odjakživa symbolom zábavy, 

radosti a hodovania. K obdobiu fašiangov sa 

viaže aj deň, na ktorý sa teší každé dieťa, ale 

aj dospelý - karneval.

 Aj v našej škole sme spolu s našimi žiakmi 

pripravili fašiangový karneval. Žiaci 3.B, 5.A 

a 5.B. triedy si vopred na hodinách výtvarnej 

výchovy a pracovného vyučovania pripravili 

karnevalové masky a keď boli pripravené- 

karneval sa mohol začať. 

Hudba, tanec, masky a dobrá nálada – to  

všetko rezonovalo 7. februára v priestoroch 

Špeciálnej základnej školy v Krompachoch.

 

 

A tak, ako sa na poriadnom karnevale patrí, 

nechýbali ani fašiangové šišky s džemom, 

ktoré pripravili žiaci spolu s asistentkou uči-

teľa.

V závere karnevalu bola vyhodnotená naj-

krajšia maska a najlepší tanečníci , ktorí boli 

odmenení vecnými cenami.

Na túto krásnu, detskú, fašiangovú veselicu 

určite budú naši žiaci dlho spomínať.

Učiteľky ŠZŠ v Krompachoch

OKIENKO ŠPECIÁLNEJ ZÁKLADNEJ ŠKOLY
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 V posledných rokoch medzi vychytené suroviny v kuchyni patrí 
hliva ustricovitá. Stojí za to, aby sme niečo vedeli o tejto hube.
 Podľa odborníkov je hliva ustricovitá cudzopasná a drevokazná 

huba. Ale má zázračnú vlastnosť: živiny pre svoj rast získava z dreva. 

Drevo obsahuje množstvo látok, ktoré sú prospešné ľudskému orga-

nizmu, ale ľudské telo ich nedokáže spracovať. V tom nám pomáha 

hliva. Vo voľnej prírode sa vyskytuje hlavne na juhu a juhozápade 

Slovenska. Je chladnomilná, rastie totiž od októbra do decembra. 

Rastie v trsoch, neraz s 50 lupeňmi niekoľko rokov na tom istom 

mieste (kým všetky živiny nevyčerpá z dreva).

 Veľa hlív sa pestuje cielene, lebo ich pestovanie nie je náročné. Na 

pestovanie je potrebné čerstvo zre-zané listnaté drevo, očkovacia 

látka, štepársky vosk a fólia. Na Slovensku v poslednej dobe začali 

pesto-vať hlivy v starých banských štôlňach.

   Prečo je hliva taká zaujímavá?  Zvyšuje imunitu organizmu, má ur-

čité protinádorové a antialergické účinky, znižuje obsah cholesterolu, 

cukru a tuku v krvi, priaznivo ovplyvňuje krvný tlak, znižuje tuhnu-

tie svalov, čistí organizmus a regeneruje vnútorné orgány, reguluje 

pohyb čriev, priaznivo pôsobí pri zápa-loch, kožných a kĺbových 

ochoreniach, regeneráciou buniek spomaľuje starnutie. 

 V kuchyni je hliva všestranná: pri dusení mäsa, do polievok, omá-

čok a šalátov, pomletá do plniek a paštét, dá sa zavárať či sušiť, potom 

pomlieť a prášok použiť pri ochucovaní jedál.

 Tak vyskúšajte tých niekoľko jedál z mojej zbierky,  v ktorých hlav-

nú surovinu tvorí hliva ustricovitá.

DRŽKOVÁ POLIEVKA Z HLIVY

 Suroviny: 500 g hlivy, 60 g masti, 30 g múky, 3 strúčiky cesnaku, 

majorán, mletá červená paprika, čerstvo pomleté čierne korenie, soľ.

 Na prúžky pokrájanú hlivu podusíme na časti masti s cibuľkou. 

Keď hliva zmäkne, prilejeme horúcu vo-du, pretlačený cesnak zmie-

šaný so soľou, korením a privedieme k varu. 

 Medzitým si pripravíme paprikovú zápražku, na ktorú použijeme 

zvyšnú masť. Pridáme k hlive, nechá-me prevrieť a podľa potreby 

osolíme.

DUSENÉ HOVÄDZIE NA HLIVE

 Suroviny: 4 plátky hovädzieho stehna, 200 g hlivy, 80 g masti, 20 

g hladkej múky, 1 cibuľa, 300 ml hovädzieho vývaru, 3 PL kečupu, 

čerstvo mleté čierne korenie, soľ.

 Plátky hovädzieho naklepeme, posolíme a prudko opečieme na 

1 PL masti. Na zvyšku masti osmažíme cibuľu, pridáme k nej hlivu 

a 10 minút dusíme. Potom dusenú hlivu pridáme k mäsu, zaprášime 

hladkou múkou a na malom plameni opečieme. Prilejeme vývar, po-

solíme, okoreníme a dusíme do mäkka. Nako-niec pridáme kečup 

a ešte krátko povaríme. Podávame s ryžou.

HLIVOVÁ OMÁČKA

 Suroviny: 600 g čerstvých hlív, olej, 2 mrkvy, 1 veľkú cibuľu, 400 ml 

kyslej smotany, mleté čierne korenie, mletú červenú papriku, mletú 

rascu, bobkový list, podľa chuti soľ, sójovú omáčku, worchester.

 Cibuľu nakrájame, udusíme na oleji. Hlivu umyjeme, necháme 

odkvapkať, nakrájame na malé kúsky a pridáme k cibuli. Podlejeme 

vodou tak, aby voda zakryla hlivy, ochutíme koreninami, varíme  na 

slabom ohni. Nastrúhame mrkvu na najmenších dierkach strúhadla 

a pridáme do hrnca. Keď je už hliva mäkká, prilejeme smotanu a va-

ríme ešte 5 minút.  Výborne chutí s varenými cestovinami..                                              

HLIVOVÝ PERKELT 

 Suroviny: 400 – 500 g hlivy ustricovitej, 1 väčšia cibuľa, 3 – 4 PL 

oleja, 1 – 2 paradajky (v zime 1 PL kečupu), mletá červená paprika, 

čierne korenie, 1 PL horčice, 1 PL hladkej múky, 1 PL kyslej smotany, 

Vegeta, soľ.

 Hlivu umyjeme, očistíme a pokrájame na menšie kúsky. Posolíme 

a necháme  20 minút postáť. Na oleji speníme cibuľu, pridáme hli-

vu a na miernom ohni 15 – 20 minút dusíme. Posypeme červenou 

paprikou, trochou čierneho korenia, pridáme paradajky (prípadne 

kečup) a ešte 5 minút dusíme. Nakoniec posy-peme hladkou múkou, 

pridáme kyslú smotanu a horčicu a zriedime asi jedným decilitrom 

vody tak, aby vznikla hladká omáčka. Dochutíme Vegetou a krátko 

povaríme. Doporučujem podávať s ryžou.

HLIVOVÝ ŠALÁT

 250 g hlivy, 100 g šalotky, 20 g soli, 20 g cukru, 20 g majonézy, 100 

ml vody, ocot, čerstvo pomleté čierne korenie, soľ.

 Hlivu v celku povaríme vo vode, nakrájame nadrobno, premieša-

me s najemno posekanou šalotkou a zalejeme nálevom z vody, cukru, 

soli a majonézy. Podľa chuti môžeme dochutiť octom. Necháme dve 

hodiny postáť.  Podávame ako prílohu

Dobrú chuť Vám praje L. Dulai

RECEPTÁR

CENNÍK - KRYTÁ PLAVÁREŇ SSOŠ SEZ Krompachy
 jedna hodina dve hodiny tri hodiny

Deti do 6 rokov voľný vstup voľný vstup voľný vstup

Mládež od 7 do 18 rokov 1,- € 1,40 € 1,70 € 

Dospelí 1,50 € 2,00 € 2,50 € /

ZŤP (doprovod vstup voľný) 1,- € 1,30 € 1,70 € 

Otváracie hodiny:
Pondelok  - Piatok:     16 : 00 – 20 : 00 h

Sobota - Nedeľa:     15 : 00 – 20 : 00 h

tel.č. 053/4452518

Niečo nové v kuchyni

 Plávanie je športom pre každého. Ponúka relax, regeneráciu svalstva a zá-

bavu. Je jedným z najbezpečnejších a zároveň najúčinnejších športov, pretože 

sa pri ňom zapájajú všetky svaly okrem čeľustných (vo vode sa neodporúča 

rozprávať).  

 Ľudia vyhľadávajú pohodlie a vyhýbajú sa každej telesnej námahe, a neuve-

domujú si, že práve pohyb dáva človeku duševnú a telesnú silu, jasnú myseľ, 

pracovnú energiu a čo je najhlavnejšie, posilňuje a upevňuje zdravie. A preto 

plávaniu patrí jedno z najdôležitejších miest medzi formami rekreačnej akti-

vity. Dobrý telesný stav prispieva i k pocitu životného šťastia a spokojnosti.  

Preto využime možnosť plávať na našej plavárni.                Kristián KRAK 

Pozvánka na plaváreň – pre zdravie, krásu a pohodu



KALERÁB, KAMENE, KANAVA, KAN-

KÁN, KANVA, KAPCE, KAPELA, KAPSA, 

KARETA, KASTA, KASTELÁN, KAUZA, 

KELŇA, KLAPKA, KLUBOVŇA, KMOT-

RA, KOALA, KOBALT, KOHÚT, KOKOS, 

KOLESO, KOLÓNA, KOMINÁR, KOMPA, 

KONTO, KOPEC, KOSTI, KOTLINA, KO-

TOL, KOTVA, KRAVA, KRETÉN, KROTI-

TEĽKA, KRUPICA, KRUŽIDLO, KUPEC, 

KUPOLA, KUVIK, KVETINÁČ.
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Slovenské príslovie: 

„ Starí ľudia zle chodia... /dokončenie

v tajničke/

 Uzávierka Krompašského spravodajcu 
je vždy 25. v mesiaci

Krompašský spravodajca bude 
v predaji vždy po 10. dni v príslušnom 

mesiaci.

INZERCIA

Predám rodinný dom na Štúrovej ul. 

v Krompachoch. Tel. kontakt: 0915 20 98 18

Cena dohodou

RUŽENA ANDRAŠOVSKÁ

Zo správnych odpovedí z minulého čísla KS 

01/2011 sme vyžrebovali Pavla JENDRU-

CHA, Lorencova 6, Krompachy. Výhru si 

môže prevziať v pokladni MsÚ.
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CHATA ČARDACHATA ČARDA
Ponúkame slovenské špeciality ako halušky a pirohy,

domáce lángoše, plnené lángoše, mäsové lángoše,

pizzu aj pizzu z celozrného cesta. 

 donáška na tel. čísle   09018 148 038

www.chata-carda.skO
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ŠTADIÓN POD OKRUHLISKOM na Kúpeľnej ulici v Krompachoch.  

 Vstupné:  0,50 €

Prevádzková doba:
 pondelok – piatok: 16,00 -  20,00 hod.

 sobota – nedeľa: 14,00 -  20,00 hod.

 KLZISKO
pre širokú verejnosť


