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KROMPACHY

Z obsahu čísla vyberáme:
Z obsahu čísla vyberáme:
- Ščítanie obyvateľov, domov 
 a bytov
- Medzinárodný rok lesov 2011 
- Festival tanca 2011 s podporou KSK
- Správa o činnosti MŠK POKROK 
 Krompachy
- Poskytnuté dotácie z rozpočtu 
 mesta 

 Máje sú známe ako symbol ochrany pred 
zlými duchmi a chorobami. Mládenci v minu-
losti (a niekde aj teraz) stavali dievčatám máje 
ako symbol zelene, života, aby boli dievčence 
pekné, štíhle a zdravé. Niekedy to bolo aj zna-
kom vážneho záujmu o dievča.
- v prvom prípade postavil mládenec máj 
 len tomu dievčaťu, o ktoré sa uchádzal;
- v druhom boli máje spoločným darom 
 mládencov všetkým dospelým 
 dievčatám obce;
- tretí variant bol ten, že máj dostalo síce 
 každé dievča, no ak malo svojho mládenca, 
 jej máj bol iný 

Súčasťou stavania mája bola obchôdzka mlá-
dencov s muzikou po domoch, kde postavili 
máj, tancovanie s dievčatami, spev príležitost-
ných piesní, pohostenie a obdarovanie mlá-
dencov (naturáliami, neskôr peniazmi), hry, 
súťaže a spoločná zábava.

 V tomto duchu sme sa snažili priblížiť tra-
dičné zvyky stavania mája aj v našom meste. 
Členovia FS KROMPAŠAN a FS KROM-
PAŠANČEK za doprovodu ľudovej hudby 
postavili v predvečer prvého mája krásny 
vysoký „máj“ ozdobený farebnými stužkami 
na Námestí slobody a nechýbal ani kultúrny 
program pri tejto príležitosti.

 Škoda len, že poniektorí obyvatelia nášho 
mesta sa ani len „očkom“ nepozreli, čo sa to  
v našom meste 30.apríla večer dialo...alebo 
možno použiť aj iný výraz, a to: ...“ že kultúra 
síce stojí peniaze, ale nekultúrnosť a nezáujem 
o kultúru ešte viac...“

Bc.Adriána Kočanová

MÁJ, MÁJ, ZELENÝ.....
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JUBILANTI 
96-ročná 
 Magrita  Blaščakievičová

92-ročná 
 Ľudmila Böhmerová

75 roční 
 Ján Zeman 
 Cyril Poštek 
 Mária Katová 
 Ladislav Hvizdoš

70 ročná
 Katarína Soľaková

BLAHOŽELÁME JUBILANTOM

NARODENIA V APRÍLI 2011
Jozef Butvin
Ondrej Dirda
Anna Mária Girgová
Patrícia Girgová
Matej Palic
Martin Segľa

ÚMRTIA V APRÍLI 2011
Jarmila Bognárová  
  1953-2011
Gertrúda Kodičová  
  1942-2011
Štefan Polaček   
  1948-2011
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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 nájomnej 
zmluvy, ktorou vyhlasovateľ prenajme:
• Predmet prenájmu:

areál skládky priemyselného odpadu Halňa 
o celkovej výmere 92.740 m2 po ich rekultivácii:
 - parcela č. 3559/1 – ostatné plochy o výmere 16415 m2

 - parcela č. 3553 – ostatné plochy o výmere 10624 m2

 - parcela č. 3555 – ostatné plochy o výmere 54886 m2

 - parcela č. 3556 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1837 m2

 - parcela č. 3557 – ostatné plochy o výmere 7423 m2

 - parcela č. 3564 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1555 m2

Parcely sú vo výlučnom vlastníctve vyhlasovateľa súťaže, zapísané na Správe katastra v Spiš-
skej Novej Vsi v liste vlastníctva č. 1 pre k.ú. Krompachy.
•  Minimálna požadovaná výška nájomného:
Minimálna výška nájomného je určená v závislosti od účelu využitia, podľa platného 
VZN č. 2/2008, ktorým sa stanovuje minimálna výška nájomného pri prenájme pozemkov 
a nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Krompachy  vo výške 5 €/m2/rok
• Podmienky verejnej obchodnej súťaže:
1. Vyhlásenie súťaže: 3.5.2011
 Obchodná verejná súťaž sa začína dňom jej zve-

rejnenia na úradnej tabuli, internetovej stránke 
mesta Krompachy www.krompachy.sk a v regio-
nálnej tlači.

2.  Ukončenie predkladania návrhov súťaže 3.6.2011, 
o 12.00 hod.

3.  Súťaže sa môžu zúčastniť fyzické aj právnické 
osoby .

4.  Súťažné návrhy musia byť písomné a vyhotovené 
v slovenskom jazyku a musia obsahovať tieto ná-
ležitosti:

 - označenie navrhovateľa,
 - číselné vyjadrenie navrhovanej ceny nájomné-

ho, ktorá nesmie byť nižšia ako minimálna cena 
nájomného,

 - spôsob a termín splatnosti navrhovaného ná-
jomného

 - návrh musí byť podpísaný a datovaný,
 - súhlas s podmienkami súťaže,
5.  Prílohou návrhu u právnických osôb a podnikate-

ľov bude výpis z príslušného registra nie staršieho 
ako 3 mesiace.

6.  Navrhovateľ môže predložiť najviac jeden návrh. 
Ak podá navrhovateľ viac návrhov, budú všetky 
zo súťaže vylúčené.

7.  Navrhovatelia môžu meniť, dopĺňať svoje návrhy 
a odvolať ich do ukončenia lehoty na predklada-
nie ponúk, t.j. do dňa 3. júna 2011, do 12.00 hod. 
Po uplynutí tohto termínu možno návrh dopĺňať 
len na základe výzvy vyhlasovateľa a v ním stano-
venej lehote.

8. Návrhy, ktorých obsah nebude zodpovedať pod-
mienkam súťaže, alebo budú doručené po termí-

ne stanovenom podmienkami súťaže, nebudú do 
súťaže zaradené.

9. Vyhlasovateľ po ukončení súťaže vyhodnotenie 
návrhov súťaže písomne oboznámi všetkým 
účastníkom najneskôr do 10 dní od schválenia 
prenájmu v mestskom zastupiteľstve.

10. Návrh po termíne určenom na jeho predloženie 
nemožno odvolať, navrhovateľ je viazaný návr-
hom až do 15 dní po schválení výsledku súťaže 
Mestským zastupiteľstvom mesta Krompachy.

11. Výsledok súťaže podlieha schváleniu mestským 
zastupiteľstvom. Termín uzatvorenia nájomnej 
zmluvy je najneskôr do 15 dní odo dňa schválenia 
prenájmu víťazovi súťaže Mestským zastupiteľ-
stvom mesta Krompachy. V prípade, že do 10 ka-
lendárnych dní od vyzvania na uzatvorenie zmlu-
vy víťaz súťaže neuzatvorí túto zmluvu v zmysle 
podaného návrhu, stráca nárok na uzatvorenie 
nájomnej zmluvy.

12. Náklady spojené s účasťou v súťaži vyhlasovateľ 
navrhovateľom nehradí.

13. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všet-
ky predložené návrhy, súťaž zrušiť, meniť pod-
mienky súťaže, ukončiť súťaž ako neúspešnú alebo 
predĺžiť lehotu na predkladanie ponúk, predĺžiť 
lehotu na vyhlásenie výsledku súťaže. Pri formál-
nych nedostatkoch návrhu, ktoré nemenia jeho 
obsah, vyhlasovateľ si vyhradzuje právo vyzvať 
navrhovateľa na doplnenie a vykonanie opravy.
Zmena podmienok súťaže sa vykoná spôsobom 
a  prostriedkami tak ako bola vyhlásená.

14. Bližšie informácie k obchodnej verejnej súťaži po-
dáva prednosta MsÚ v Krompachoch Mgr. Emil 
Muľ, tel. 053/4192232.

• Miesto predkladania návrhov: 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 – OVS – Prenájom Halňa“
• Vyhodnotenie návrhov
1. Poverený zamestnanec mesta vyznačí na obálke: poradie návrhu, dátum a čas prijatia návrhu.
2. Na otváranie a vyhodnotenie súťažných návrhov bude primátorkou mesta Krompachy vymenovaná najmenej trojčlenná komisia. Účasť 
navrhovateľov pri otváraní, čítaní a vyhodnotení súťažných návrhov je vylúčená.
3. O otváraní obálok a vyhodnotení súťaže sa spíše protokol, do ktorého sa uvedú mená a sídla navrhovateľov, ponúkané ceny a výsledok 
hodnotenia. Členovia vyhlásia poradie návrhov.
V Krompachoch, 2.5.2011          Ing. Iveta Rušinová, v.r., primátorka mesta
Zverejnené na úradnej tabuli od 3.5.2011 do 3.6.2011, zverejnené na www.krompachy.sk dňa 3.5.2011

 Blahoželanie
Dňa 24.5. sa naša teta

 

Mária Skurková, rod. Poláková 
dožíva krásnych 90 rokov. 

Pri tomto vzácnom životnom jubileu 
veľa zdravia a spokojnosti praje 

neter Irena 
a synovec Juraj 

s rodinami
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21. máj 2011
 Tento dátum nie je nijako zvláštny, až na to, že týmto dňom sa 
začne sčítanie ľudu nielen na Slovensku, ale aj v Európskej únii.
 Podľa encyklopédií: sčítanie obyvateľstva = jednotná štatistická 
akcia organizovaná z rozhodnutia štátnych orgánov, ktorej vý-
sledky slúžia pri sledovaní a usmerňovaní rôznych stránok rozvoja 
spoločnosti, poskytuje dôležité údaje o dosiahnutej životnej úrovne 
obyvateľstva, dáva možnosť podrobnejšieho triedenia, než aké vy-
plýva z bežnej evidencie, atď.
 Nie je to výmysel novovekých byrokratov. Existujú dôkazy, že 
v starovekých Aténach i v Ríme sa niečo podobné konalo už pred 
našim letopočtom. Znalci Nového zákona Biblie iste poznajú Evan-
jelium podľa Lukáša, kde sa píše „V tých dňoch cisár Augustus vydal 
príkaz vykonať súpis ľudu na celom svete. Tento prvý súpis sa konal, 
keď v Sýrii vládol Kyrenios. A všetci sa šli dať zapísať – každý do 
svojho mesta. Vybral sa aj Jozef z galilejského mesta Nazareta, lebo 
pochádzal z domu a rodu Dávida, aby sa zapísal so svojou snúbeni-
cou Máriou, ...” Známy je prvý súpis majetku v Anglicku v r. 1068, 
ktorý nariadil kráľ William II. Výsledky boli podchytené v knihe s 
názvom „Domesday Book” (Kniha posledného súdu). Súpisy obyva-
teľstva v tých časoch slúžili na to, aby štát zistil počet osôb schopných 
vojenskej služby a na určenie daňovníkov.
 Prvé sčítanie ľudu v Uhorsku sa konalo počas panovania cisárov-
nej Márie Terézie v r. 1784/1785, pokračovali aj počas vládnutia jej 
syna, cisára Jozefa II. Treba poznamenať, že neboli kompletné, lebo 
šľachta nebola pojatá do sčítania (dať si zapísať seba a svoj majetok 
pocítili ako urážku). Získavanie údajov z nich bol veľmi kompliko-
vaný a niekedy trval aj niekoľko rokov. Aby sa údaje dali porovnávať, 
museli určiť určitú periodicitu a tak určili, že najvhodnejším časo-
vým obdobím je desať rokov. 
 V Uhorsku veľké sčítanie obyvateľstva, vrátane šľachty, sa chys-
talo v r. 1850, teda po revolúcii v r. 1848/1849. Rakúsky cisársky 
dvor, podľa vzoru západných štátov, chcela získať prehľad o všetkých 
obyvateľov ríše, aby ich kedykoľvek mohla kontrolovať. V tom roku 
ešte trval výnimočný stav a začína režim neoabsolutizmu, ktorého 
základnou ideu bolo vzniesť a udržiavať poriadok vždy a všade. Na-
koniec sčítanie ľudu sa vykonalo v r. 1869. Štát vytvoril aj adminis-

tratívnu organizáciu, ktorá mala spracovať získané údaje: štatistický 
úrad. V Uhorsku o výsledkoch sčítania ľudu vydávali v dvoch kni-
hách formátu A4 s hrúbkou asi 6 cm!
 Tohtoročné sčítanie obyvateľstva sa začne s tým, že každý byt alebo 
dom navštívi sčítací komisár, donesie potrebné formuláre a vysvetlí 
postup. Novinkou je, že sčítací formulár sa dá vyplniť aj elektronicky. 
Vo svete za neposkytnutie údajov sú tresty (napr. v Českej republike 
až desaťtisíc korún). Aj slovenské zákony určujú občanom Slovenska 
povinnosť odpovedať na otázky, ale nezmieňujú sa o sankciách. 
 Počas rakúsko-uhorskej monarchie bola problémom šľachta 
a  teraz budú problémom bezdomovci. Podľa Z. Štukovskej zo Šta-
tistického úradu SR: V Slovenskej republike v súčasnosti neexistuje 
žiadny právny predpis, ktorý by takúto definíciu obsahoval.
 Pravidelné sčítanie ľudu v Československu sa vykonávalo 
od  r. 1921 každých desať rokov, posledné sčítane ľudu na Slovensku 
bolo v r. 2001.
 Ako to vyzerá s počtom obyvateľstva v Krompachoch podľa 
niektorých prameňov?
 V r. 1787 – 1601,  1828 – 1767, 1837 – 1858, 1846 – 1892, 1851 – 1858, 
1869 – 2141, 1880 – 1998,  1890 – 1805, 1900 – 4723, 1910 – 6368, 
1921 – 5575, 1930 – 4272, 1940 –  4251,  1948 – 3313, 1961 – 6099, 
1970 – 6250, 1980 – 6927, 1989 – 8091, 2001 – 8812 obyvateľov. 
 Treba ešte poznamenať, že v r. 1880 a 1890 už zarátali aj obyvateľov 
Zemianskeho riadku.
 Výsledky tohtoročného sčítanie obyvateľstva určia aj to, koľko 
financií nám pridá Európska únia na rôzne projekty či investície. Ak 
teda štát vykáže nekvalitné alebo nekompletné údaje, môžeme prísť 
o peknú sumu peňazí.
 Čo by ste mali hlavne vedieť ?  Budete musieť odpovedať spolu na 
52 otázok na troch formulároch. Neverte falošným sčítacím komisá-
rom! Sčítací komisári musia sa preukázať s poverením, ktoré vydala 
primátorka mesta alebo príslušný orgán štátnej správy. A sčítací ko-
misár bez vášho vyzvania nesmie vstúpiť do vášho bytu alebo domu! 
Nefalšujte údaje a rozmyslite si, čo napíšete, budete mať nato čas do 
29. mája.                 L. Dulai

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov sa vykoná na území celej Sloven-
skej republiky k 21. máju 2011. Rozhodujúcim okamihom sčítania je 
polnoc z piatka 20. mája 2011 na sobotu 21. mája 2011. Sčítanie upra-
vuje zákon č. 263/2008 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 
2011. V zmysle uvedeného zákona nariadila vláda SR sčítanie obyva-
teľov, domov a bytov v roku 2011 v čase od 13. mája do 6. júna 2011.
Údaje sa budú zaznamenávať na sčítacích tlačivách:
• v listinnej forme v období od 21. mája do 6. júna 2011
• v elektronickej forme v období od 21. mája do 29. mája 2011
Kto je povinný poskytnúť údaje?
• každý obyvateľ okrem cudzinca požívajúceho diplomatické výsa-

dy a imunitu; cudzinec, ktorý má pobyt na území Slovenskej re-
publiky kratší ako 90 dní, poskytuje údaje v obmedzenom rozsahu

• vlastník domu alebo správca domu alebo nájomca domu za každú 
budovu určenú na bývanie alebo inú budovu, ktorá je obývaná 
v rozhodujúcom okamihu sčítania

• vlastník bytu alebo správca bytu alebo nájomca bytu alebo podná-
jomník pri sčítaní bytov

Kto bude vykonávať sčítanie?
Sčítací komisár, ktorého po jeho súhlase vymenuje primátorka mes-
ta. Činnosť sčítacieho komisára môže vykonávať štátny občan SR 

starší ako 18 rokov, ktorý je bezúhonný a spôsobilý na právne úkony.
Povinnosti sčítacieho komisára:
1. preukazovať sa počas výkonu činnosti osobitným poverením od pri-

mátorky mesta,
2. vykonávať sčítanie v čase sčítania v určenom sčítacom obvode,
3. ak ho požiadajú, vyplní sčítacie formuláre podľa pokynov obyvateľa,
4. prevezme vyplnené tlačivá od obyvateľov, overí úplnosť vyplnenia 

a odovzdá ich obci,
5. chráni vyplnené sčítacie tlačivá pred stratou, zničením, poškodením 

alebo zneužitím a zachováva mlčanlivosť o údajoch, s ktorými sa 
oboznámil.

Povinnosti obce:
1. vytvára nevyhnutné podmienky na prípravu, priebeh a vykonanie 

sčítania na svojom území,
2. zriaďuje mestskú komisiu, ktorá zabezpečuje úlohy spojené 

so sčítaním,
3. predkladá návrh obvodnému úradu na vytvorenie sčítacích obvodov,
4. zabezpečuje v spolupráci so Štatistickým úradom informačnú a pro-

pagačnú kampaň,
5. zabezpečuje výber a činnosť sčítacích komisárov na svojom území,

SČÍTANIE OBYVATEĽOV, DOMOV A BYTOV

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2011

pokračovanie na nasledujúcej strane
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Zoznam sčítacích komisárov a náhradníkov
Číslo sčít.
obvodu

Ulica, orientačné číslo domu Meno sčítacieho 
komisára

Adresa

810 121 Stará cesta 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34; 
SNP 60 - 91, 96, 98, 135,  Družstevná 2,  Rázusova 2 - 38;

Eduard Hinďoš Krompachy, Mlynská 6

810 122 Družstevná 16 - 68; Ivo Hinďoš Krompachy, Hlavná 1
810 123 SNP 93, 95, 97, 99 - 126; kpt. Nálepku 1 - 24, Rázusova 39 - 72, Družstev-

ná 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 133;
Mária Ondášová, Ing. Krompachy, Cintorínska 15

810 142 Slovinská 6, 7, 8, 13; Mária Jendruchová Krompachy, Mlynská 8
810 146 Mlynská 6, 7, 8, 10, 11; Lucia Džačovská Krompachy, Mlynská 6
810 151 Slovinská 3, 4, 5; Anna Rybárová, Mgr. Krompachy, Slovinská 4
810 179 Slovinská 1; Mlynská 1, 2, 3, 5, 9; Alena Ivančová Krompachy, Slovinská 3
810 186 Zemanská 1 - 41; Lesnícka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11;  

Banícka štvrť 2 - 20;
Marcel Bendík Krompachy, Mlynská 9

810 189 Maurerova 55 Božena Brutvanová  Krompachy, Trangusova 2
810 192 Stará cesta 1, 2, 3;  Maurerova 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10;  SNP 5, 7; Mária Čipkárová Krompachy, SNP 5
810 194 RO Plejsy 3; Božena Brutvanová Krompachy, Trangusova 2
810 196 Cigánska osada 28; Nám. slobody 20, 22, 24, 30, 32, 33;  

M. Šprinca 2, 3, 21; Banská 3 - 55; Slovinská 23, 25, 27; 
J.B. Ivana 1, 2, 4, 6, 8, 9;

Eva Ondriová Krompachy, Banská 25

810 201 Maurerova.11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 45, 46, 47, 48, 49, 50; Janka Skurková Krompachy, Štúrova 19
810 202 SNP 1;  Poštová 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;  Hlavná 11, 12; Magdaléna Tašková Krompachy, Hlavná 24
810 203 Hlavná 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 35, 36, 37, 38, 39, 41; Božena Brutvanová Krompachy, Trangusova 2
810 204 Cintorínska 1, 2;  Murerova 34, 35;  

Hlavná 22, 23, 24, 30, 31, 32, 33, 34;
Ivana Jendruchová Krompachy, Mlynská 8

810 206 Maurerova 20 - 28, 30 - 33, 36 - 44, 51; Ľudmila Horváthová Krompachy, Slovinská 8
810 207 Stará cesta 5, 6, 7, 11, 13, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 28;  

Robotnícka 1 - 42;  Veterná 1 - 47;
Marta Slovinská Krompachy, Lorencová 10

810 209 Hornádska 2 - 48; Alena Kalafutová, Mgr. Krompachy, Lorencova 5
810 211 Hornádska 1, 50 - 78;  29. augusta 4, 8; Anna Straková Krompachy, Maurerova 32
810 213 Partizánska 1 - 16;  Cintorínska 3 - 32;  Sadová 1 - 21; 

Horská 1 - 5; Turistická 1 - 22; 
Anna Cichá Krompachy, Slovinská 4

810 214 Dolina 1 - 48; Anna Mosinová Krompachy, Slovinská 4
810 215 Lorencova 1 - 4;  Kúpeľná 1 - 4, 10 - 16, 18, 21; Ivana Brutvanová Krompachy, Lorencova 2
810 216 Kúpeľná 5, 6 , 17; Božena Brutvanová Krompachy, Trangusova 2
810 217 Lorencova 5, 6 ,7; Ján Kokavec Krompachy, Lorencova 8
810 218 Lorencova 8, 9, 10, 12; Marta Kočanová, Mgr. Krompachy, Lorencova 10
810 219 prázdny Ľubica Holdová Krompachy, Lorencova 4
810 220 Hlavná 1, 2, 6, 7, 8;  Lorencova 11, 44, 46;  Trangusova 2, 4; Daniela Stanislavová Krompachy, Trangusova 2 
810 246 Nám. slobody 1 Mária Šomšáková, Bc. Slovinky 171
810 298 Trangusova 13 - 21;  Stará Maša 6 - 62; Eva Ondriová, Krompachy, Banská 25
810 299 Štúrova 1 - 47;  J. Jesenského 1 - 19;  

Trangusova 11, 24, 25, 29, 30, 31; SNP 4, 8 - 58; 
Mária Šoltésová Krompachy, Štúrova 10

810 304 prázdny Božena Brutvanová Krompachy, Trangusova 2
810 315 prázdny Božena Brutvanová  Krompachy, Trangusova 2
810 318 Banícka štvrť 1 (nemocnica) Ivana Jendruchová Krompachy, Mlynská 8
náhradník Jana Kandriková Krompachy, Slovinská 8
náhradník Anna Mikelová Krompachy, Banská 31
náhradník Vladimír Taška Krompachy, Hlavná 24

6. zabezpečuje distribúciu a zber sčítacích formulárov v spolupráci 
s obvodným úradom,

7. vytvára primerané technické podmienky umožňujúce elektronické 
sčítanie obyvateľov mesta.

Výnimočnosť sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2011:
• pri sčítaní v roku 2011 sa bude po prvý raz zisťovať okrem trvalého 
pobytu aj obvyklé bydlisko, teda miesto, na ktorom sa obyvateľ zdržia-
va väčšiu časť roka, kde najčastejšie trávi denný a nočný odpočinok.
• podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady ( ES ) č. 763/2008 
sa uskutoční prvý raz v histórii vo všetkých členských štátoch EÚ na-
raz pri využití rovnakých, respektíve podobných definícií zisťovaných 
údajov.

• prvý raz v histórii sčítania si obyvatelia Slovenskej republiky budú 
môcť vybrať, či vyplnia sčítacie formuláre v listinnej podobe alebo 
v elektronickej forme prostredníctvom pripravovanej internetovej 
stránky.
 Údaje zistené pri sčítaní sú chránené zákonom a slúžia pre štatistic-
ké potreby. Sú jedinečné a v Slovenskej republike sa nedajú získať inak 
len v spolupráci s obyvateľmi.
 Výsledky zo sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 sa budú 
zverejňovať priebežne, komplexné výsledky budú známe najneskôr 
v marci 2014.
 Informácie o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 nájdte
na stránke Štatist. úradu SR, alebo na stránke www.scitanie2011.sk.

pokračovanie z predchádzjúcej strany
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2011
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Dotácie  z rozpočtu mesta za roky 2006 až  2010, schválené 2011

P. č. Organizácia Názov projektu
2006 2007 2008 2009 2010 Požiadavka  

2011
Schválené 

2011
€ € € € € € €

1. Rímskokatolícka cirkev Šprincové Krompachy 0 0 0 332 0 0 0   

2. Rímskokatolícka cirkev Maľovanie interieru 
kostola 0 0 0 332 0 1 500 1 500   

3. Rímskokatolícka cirkev Opravy, rekonštrukcie 0 0 0 996 0 3 000 1 440   
4. SZPFB Činnosť ZO 200 200 200 332 250 430 300   
5. Ľudia a perpektíva Zvyšovanie kvality života  0 2 656 1 992 1 992 1 980 2 000 300   
6. FK POKROK Aktivácia mládeže 15 037 17 493 19 916 26 552 25 381 26 000 19 545   
7. SZZP Činnosť ZO 66 664 664 664 500 900 550   
8. Basketbalový klub Podpora šport. aktivít 4 980 13 278 11 618 10 954 8 700 8 000 6 500   
9. Matica slovenská Rozvoj duch. hodnôt 498 498 498 996 1 000 2 315 1 000   

10. Dobrovoľný hasičký zbor Odborná príprava 2 058 929 498 498 500 1 160 600   
11. Slovenský skauting Dajme mladým nádej 0 1 261 664 664 300 1 410 300   

12. JOHANIDES/CANTICA 
CHR.

Činnosť Cantica 
Christiana 0 1 328 996 996 800 1 500 800   

13. Dychová hudba Činnosť dychovej  hudby 996 1 328 1 328 996 1 100 1 700 1 100   
14. FS KROMPAŠAN Činnosť súboru 996 1 328 996 996 1 100 1 700 1 100   

15. Triatlon-duatlon-
maratón Rozvoj telesnej kultúry 1 162 1 992 1 992 1 992 1 400 2 000 0   

16. Pravoslávna cirkev Rozvoj duch. hodnôt 0 664 0 664 700 1 900 700   

17. Pravoslávna cirkev Mládež - budúčnosť 
spoloč. 0 0 0 0 0 890 500   

18. Pravoslávna cirkev Podajme pomocnú ruku 0 0 0 0 0 2 300 500   

19. Jednota dôchodcov Slov. Činnosť Jednoty dôch. 
Slov. 66 0 0 320 300 445 400   

20. MŠK POKROK Všestr.rozvoj športu 0 2 689 2 058 8 962 7 300 10 000 5 000   

21. MŠK POKROK STO Stolnotenisový a tenisový 
klub 0 0 0 0 0 3 240 2 000   

22. MŠK Krompachy Turistický prechod 0 0 0 300 200 380 200   
23. MŠK Krompachy Cyklist.preteky do vrchu 0 0 0 0 0 300 300   
24. MŠK Krompachy Kromp.turist.pelotón 0 0 0 664 800 1 300 800   
25. Unia žien Slovenska Činnosť súboru 0 0 0 332 300 440 400   
26. Cirkevný zbor ECAV Oprava interiéru 0 0 0 0 1 000 1 500 6 500   

27. ADOS VIA s.r.o. Ošetrovanie ťažko chorých 
- ods. 0 0 0 0 500 0 0   

28. Gymnázium Krompachy Európsky mládežnícky 
seminár 0 0 0 0 170 175 175   

29. Robotnický spevokol Činnosť kolektívu 0 0 0 0 0 500 500   

30. Klub mažoretiek Činnosť kolektívu 
mažoretiek 0 0 0 0 0 1 700 1 090   

SPOLU: 26 059 46 308 43 420 60 534 54 281 78 685 54 100   
31. Plaváreň Prevádzka 0 0 0 0 45 581 50 000 50 000   
32. Zimný štadión Prevádzka 0 0 0 0 11 081 21 500 21 500   
33. Špor. poduj. mestské 0 0 0 0 4 351 4 000 4 000   

SPOLU: 26 059 46 308 43 420 60 534 115 294 154 185 129 600   

Krompachy,  11.4.2011
Spracoval Ing. Jozef Krak                        Ing. Iveta Rušinová
Schválené MsZ Krompachy dňa 20. 4. 2011 uznesením č. 4/D.22 primárorka mesta     
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bol vyhlásený OSN rezolúciou č. 
61/196 z 20. novembra 2006. Hlavný 
slogan: „Forest for People“ – „Les pre 
ľudí“ zdôrazňuje prepojenie človeka 
s lesom, zviditeľňuje dôležitú úlohu 
človeka pri ochrane a udržateľnom 
rozvoji lesov. Cieľom je teda zvýšiť 
povedomie a posilniť trvalo udržateľ-
né obhospodarovanie lesov, ochranu 
prírody a rozvoj všetkých typov 
lesov tak, aby mohli byť využívané 
aj budúcimi generáciami. Aktivity 

Medzinárodného roka lesov 2011 sú určené ako odbornej tak i ši-
rokej verejnosti. Predstavuje jedinečnú výzvu prezentovať lesníctvo, 
poskytnúť odborné informácie v celosvetovom meradle.
 Oficiálne otvorenie Medzinárodného roka lesov 2011 sa konalo 
v sídle OSN v New Yorku v dňoch 2. a 3. februára 2011 počas 9. za-
sadnutia Fóra OSN o lesoch. OSN pripravilo oficiálne logo, webovú 
stránku http://www.un.org/en/events/iyof2011 a vyzvalo jednotlivé 
štáty organizovať podujatia na oslavu  Medzinárodného roka lesov 
2011 a tak posilniť ich dôležitosť v každodennom živote.
 Medzinárodný rok lesov 2011 nadväzuje na predchádzajúci rok, 
ktorý bol vyhlásený UNESCO ako Medzinárodný rok biodiverzity 
a jeho hlavným cieľom bolo rozšírenie všeobecného povedomia 
o problematike biodiverzity na rôznych úrovniach spoločnosti.
 V priebehu roku 2011 budú lesníci na celom svete pripravovať 
mnoho akcií a materiálov pre verejnosť o lesoch a lesníctve, podobne 
ako to robia v rámci podujatí Lesníckych dní. Hlavným koordináto-
rom týchto aktivít je Národné lesnícke centrum - Ústav lesníckeho 
poradenstva a vzdelávania Zvolen.

MEDZINÁRODNÝ ROK 
LESOV 2011

EKO AKTIVITA
 30 zamestnancov spoločnosti Panasonic AVC Networks Slovakia 
s.r.o, so sídlom na Hornádskej ulici v Krompachoch sa 29.4.2011 
zúčastnilo na Eko aktivite, kde sme spoločne s Ing. Michalom 
Tkáčom a jeho dvoma zamestnankyňami vysadili 1500 ks strom-
čekov. Na jeseň by sme sa chceli spoločne podielať pri čistení lesov 
a potokov.       Ing. Andrea Jánošiková

 Študenti Gymnázia v Krompachoch sa aktívne zapojili do čistenia 
lesov. Dôkladne vyčistili celý Líščí vrch a v piatok - 6. mája 2011 v čase 
od 11,00 -13,00 hod. na Námestí slobody pri pamätníku oslobodite-
ľov pripomenli obyvateľom mesta, že rok 2011 je Medzinárodným 
rokom lesov-  vytvorením veľkého obrazu – výjavu z prírody, ktorý 
pozostával z plastových vrchnákov (3 vrecia).

GYMNAZISTI ČISTILI LES

     28.05. o 19,00 hod.    RODINKA           VSTUPNÉ: 2,- €
rodinná komédia, Česká republika, 2010, Réžia: Dušan Klein
Hrajú: Jana Štěpánková, Daniela Kolářová, Jaromír Hanzlík, Petr Forman, Lenka Vlasáková, Veronika Svobodová, Radek Zima, Markéta 
Frosslová, Lucie Vondráčková, Josef Polášek, Naďa Konvalinková, Tereza Kostková, Agáta Zimová, Petr Kostka
Film RODINKA režiséra Dušana Kleina je voľným pokračovaním seriálu Taková normální rodinka, ktorá sa vracia ku svojim divákom 
po viac ako 30-tich rokoch. Tak ako kedysi, tak aj dnes je centrom diania RODINKY hala a kuchyňa. Tu sa všetci stretávajú a riešia so 
svojráznym humorom všetky problémy a smiešne i vážne kolízie, prežívajú rodinné chvíle.

Predpredaj:  1 hod. pred premietaním filmu ! 

KINO SLÁVIA KROMPACHYKINO SLÁVIA KROMPACHY
MÁJ 2011
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UZNESENIE č. 4. 
zo zasadania Mestského zastupiteľ-
stva v Krompachoch, konaného dňa 

20. apríla 2011
Uznesenie č. 4/A.1:
 MsZ v Krompachoch volí návrhovú komi-
siu  v zložení:
 predseda   -  Ing. Lívia KOZLOVÁ
 členovia  -  Oľga DZIMKOVÁ
      Vladislav PROBALA
Uznesenie č. 4/A.2:
 MsZ v Krompachoch volí:
Oľgu DZIMKOVÚ za členku správnej rady 
Detskej nadácie mesta Krompachy.
Uznesenie č. 4/A.3:
 MsZ v Krompachoch volí:
Annu MOSINOVÚ  za člena komisie MsZ 
v  Krompachoch sociálnej, zdravotnej, byto-
vej  a pre rómsku komunitu.
Uznesenie č. 4/A.4:
 MsZ v Krompachoch volí:
Ing. Juraja SKURKU za člena komisie MsZ 
v  Krompachoch výstavby územného plánu, 
ŽP a ochrany prírody.
Uznesenie č. 4/B.1:
 MsZ v Krompachoch berie na vedomie:
Správu o plnení uznesení Mestského zastu-
piteľstva v Krompachoch k 20. aprílu  2011.
Uznesenie č. 4/B.2:
 MsZ v Krompachoch berie na vedomie:
Dodatok k správe o sťažnostiach v roku 2010.
Uznesenie č. 4/B.3:
 MsZ v Krompachoch berie na vedomie:
správu o výsledku inventarizácie majetku 
mesta Krompachy k 31.12.2010.
Reálna hodnota majetku mesta Krompachy 
k 31.12.2010 je vo výške  28.239.664,76  €
Uznesenie č. 4/B.4:
 MsZ v Krompachoch berie na vedomie:
stanovisko hlavného kontrolóra mesta k záve-
rečnému účtu mesta Krompachy za rok 2010.
Uznesenie č. 4/B.5:
 MsZ v Krompachoch berie na vedomie:
správu nezávislého audítora z overenia roč-
nej účtovnej závierky mesta Krompachy za 
rok 2010.  
Uznesenie č. 4/B.6:
 MsZ v Krompachoch berie na vedomie:
správu hlavnej kontrolórky o výsledku násled-
nej finančnej kontroly čerpanie fin. prostried-
kov z fondu sociálneho, rezervného, rozvoja 
bývania za obdobie od 1.1. do 31.12.2010.
Uznesenie č. 4/B.7:
 MsZ v Krompachoch berie na vedomie:
zánik členstva Jarmily BOGNÁROVEJ 
v  komisie MsZ v Krompachoch sociálnej, 
zdravotnej, bytovej a pre rómsku komunitu 
z dôvodu úmrtia.
Uznesenie č. 4/B.8:
 MsZ v Krompachoch berie na vedomie:
zánik členstva Jarmily BOGNÁROVEJ 
v správnej rade Detskej nadácie mesta Krom-
pachy z dôvodu úmrtia.

Uznesenie č. 4/B.9:
 MsZ v Krompachoch berie na vedomie:
informáciu komisie MsZ školstva, kultúry, 
mládeže a športu o kapacitných možnostiach 
MŠ v Krompachoch.
Uznesenie č. 4/B.10:
 MsZ v Krompachoch berie na vedomie:
informáciu predsedu komisie na ochranu 
verejného záujmu o podaných majetkových 
priznaniach poslancov MsZ a primátorky 
mesta Krompachy. 
Uznesenie č. 4/C.1:
 MsZ v Krompachoch ruší : 
uznesenie MsZ v Krompachoch č. 2/J.11 
v ktorom sa ukladá prednostovi MsÚ zabez-
pečiť prepracovanie Všeobecne záväzného 
nariadenia mesta Krompachy č. 2/2010 o ná-
hradách za úkony vykonávané orgánmi a za-
riadeniami mesta Krompachy schváleného 
mestským zastupiteľstvom dňa 16.3.2010 tak, 
aby bolo v súlade so zákonom a ostatnými 
všeobecne záväznými právnymi predpismi.
Uznesenie č. 4/C.2:
 MsZ v Krompachoch ruší: 
Všeobecne záväzné nariadenie MsZ v Krom-
pachoch č. 3/2003 ktorým sa upravujú 
niektoré podmienky držania psov  schválené 
uznesením MsZ č. 5/F-1 zo dňa 26. 8. 2003.
Uznesenie č. 4/C.3:
 MsZ v Krompachoch ruší: 
Všeobecne záväzné nariadenie MsZ v Krom-
pachoch č.3/2004 o čistote mesta schválené 
uznesením MsZ č. 13/F-2 zo dňa 27. apríla 
2004 vrátane doplnkov č.  1, 2 a 3.
Uznesenie č. 4/C.4:
 MsZ v Krompachoch ruší: 
uznesenie MsZ č. 24/E zo dňa 7. júla 1994, 
ktorým bolo prijaté VZN č. 3/1994 o zása-
dách používania mestského erbu, mestskej 
vlajky, vlajky primátora, mestských insígnií 
a udeľovania ceny mesta a ceny primátora 
mesta.
Uznesenie č. 4/C.5:
 MsZ v Krompachoch ruší: 
uznesenie MsZ č. 3/H-1 zo dňa 27. 4. 1999, 
ktorým bolo prijaté VZN č. 1/1999 o  trho-
vom poriadku príležitostného trhu v Krom-
pachoch BURZA v DOME KULTÚRY a Do-
plnok č. 1.
Uznesenie č. 4/D.1:
 MsZ v Krompachoch schvaľuje:
predaj bytu č. 7 na druhom poschodí, ul. SNP 
č.1050/1 v Krompachoch, stojaceho na parce-
le KN 2848, zapísaného v LV č.1 p.  Gašpar 
Hajdu, bytom Stará cesta č. 798/2, Krompa-
chy.
 Kúpna cena je stanovená na základe vý-
sledkov verejnej obchodnej súťaže vo výške 
9.600 € a bude zaplatená na účet predávajú-
ceho najneskôr do 7 dní odo dňa podpísania 
kúpnej zmluvy spolu s poplatkami súvisiaci-
mi s prevodom nehnuteľností. 
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. 4/D.2:
 MsZ v Krompachoch schvaľuje:
predaj bytu č. 12 na treťom poschodí, ul. 
SNP č.1050/1 v Krompachoch, stojaceho 
na parcele KN 2848,  zapísaného v LV č.1 
p.  Denise Mertinkovej, bytom Slnečná č. 1, 
053 61 Spišské Vlachy.
Kúpna cena je stanovená na základe vý-
sledkov verejnej obchodnej súťaže vo výške 
10.000 € a bude zaplatená na účet predávajú-
ceho najneskôr do 7 dní odo dňa podpísania 
kúpnej zmluvy spolu s poplatkami súvisiaci-
mi s prevodom nehnuteľností. 
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. 4/D.3:
 MsZ v Krompachoch schvaľuje :
uzavretie darovacej zmluvy medzi Mestom 
Krompachy ako obdarovaným a pani  Pav-
línou Štecovou, bytom Maurerova 4, 053 42 
Krompachy ako darkyňou na nehnuteľnosti 
stojace na Starej Maši v Krompachoch, zapí-
sané v liste vlastníctva č. 302 pre k.ú. Krom-
pachy:
- parcela KN-C 1255, zastavané plochy a ná-
dvoria o výmere 31 m2

- dom s.č. 1337 stojaci na parcele KN-C 1255.
Uznesenie č. 4/D.4:
 MsZ v Krompachoch schvaľuje:
predaj pozemku v k.ú. Krompachy, na ul. 
Veternej, - parcela č. 2690 – zastavané plo-
chy o výmere 21 m2, ktorá vznikla z parcely 
č.  90967/2 zapísanej v liste vlastníctva č.  1, 
v  zmysle geometrického plánu č. 9/2011 
zo dňa 10.03.2011, vyhotoveného Jánom Ze-
manom, geodetom, Lorencova č. 11, Krom-
pachy, IČO: 37176528 p. Milošovi Baluchovi, 
bytom Poštová 918/7, Krompachy, za účelom 
majetkovo – právneho vysporiadania po-
zemku 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 pod-
písania kúpnej zmluvy vrátane poplatkov 
spojených s návrhom na vklad vlastníckeho 
práva do katastra nehnuteľností. 
Uznesenie č. 4/D.5:
MsZ v Krompachoch schvaľuje: 
predaj pozemku v k.ú. Krompachy, na ul. 
Lorencovej, - parcela č. 980/55 – zastavané 
plochy o výmere 24 m2, ktorá vznikla z par-
cely č. 980/1 zapísanej v liste vlastníctva č. 1,  
v zmysle geometrického plánu č. 11/2011 zo 
dňa 4.3.2011, vyhotoveného Ľudovítom Pik-
lom, geodetom, Lipová 10, Spišské Vlachy, 
IČO: 11955724 p. Ing. Pavlovi Bandžuchovi, 
bytom SNP č. 371/43, Krompachy,  za účelom 
majetkovo – právneho vysporiadania po-
zemku zastavaného garážou.  
Kúpna cena je stanovená dohodou vo výške 
5 €/m2, t.j. 120,00 € za celý pozemok a bude 
zaplatená najneskôr do 3 dní odo dňa pod-
písania kúpnej zmluvy vrátane poplatkov 

pokračovanie na strane 13
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 Celoslovenská súťaž v tanci electro dance 
sa dočkala prvej oficiálnej súťaže Vertifight. 
Krompachy, považované symbolicky za ko-
lísku tanca electro dance na Slovensku, tak 
v posledný aprílový týždeň privítali na pôde 
športovej haly SSOŠ SEZ tanečníkov zo Slo-

venska aj zo zahraničia. Čerešničkou na torte 
bola exkluzívna porota z Talianska. Naše po-
zvanie prijali tanečníci svetovej úrovne Vanix 
z La Energique a Johnny z Ywae. Na stoličku 
rozhodcov sa posadili aj zástupcovia Sloven-
ska Marek Hojstrič (zakladateľ Electro Dance 
Generation, hlavný iniciátor 
súťaže, zakladateľ KR electro), 
Daša Lučanská (víťazka ženskej 
kategórie z roku 2009 a 2010) 
a  Martin Kapusta (tanečník 
street dance z BDS Crew, Spiš-
ská Nová Ves). 
 Vertifight súťaže sú celosveto-
vo uznávané. Asociácia Electro 
Dance Generetion získala licen-
ciu, ktorá oprávňuje Slovensko 
zúčastňovať sa oficiálne celosvetovej súťaže 
Vertifight a zastupovať tak Slovenskú repub-

liku. Podmienkou získania licencie je do roka 
zorganizovať štyri národné tanečné súťaže 
Vertifight. Ďalšia Vertifight sa bude konať 
v lete v Košiciach, s podtitulom 
street (pouličný, pozn. red.).
 Súťaž prebiehala v troch ka-
tegóriách (male, female, junior). 
Zúčastnilo sa jej 25 tanečníkov 
z celého Slovenska a z Čiech, 
ktorí v battle (súboj, pozn. red.), 
za hudobnej podpory Djs Oliver 
Oliveris & Jiro  a moderátora 
podujatia, fantastického An-
nieho z Čiech, predviedli svoje 

tanečné majstrovstvo. Porota hodnotila štýl 
tanca, prevedenie tanečných prvkov, vníma-
nie hudby a následné prispôsobenie tanca  
elektronickým beatom a celkový umelecký 
dojem tanečníka.
 Samotnému Vertifight predchádzal piat-
kový workshop, ktorý viedli aj talianski 
tanečníci. V sobotu okrem tanečných battle  
predviedli  exhibičné vystúpenia aj tanečníci 
z KR Electro (SR), Heroes of Vertifight (ČR), 
zahraniční hostia Vanix a Johnny a štýl po-
ppin predstavilo duo Dancedepend. Celú ak-
ciu podporilo približne dvesto divákov, ktorí 
prispeli k jedinečnej atmosfére. 
 K zorganizovaniu tejto akcie prispeli 
finančne a organizačne Asociácia Electro 
Dance Generation v  spolupráci s Centrom 
voľného času PRIMA v Krompachoch, mes-
tom Krompachy a Amavet klubom č. 889. 
 Naše poďakovanie patrí všetkým, ktorí 
sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na tejto 
súťaži či už finančne, organizačne alebo me-
diálne.

Fotogalériu a zoznam partnerov podujatia 
nájdete na www.electrodance.sk.

Mgr. Veronika Bekešová 

Výsledky 1. Vertifight:
Kategória MALE:
 1. Kamil Kicka
 2. Adam Juhár
 3. Matej Valach
Kategória FEMALE:
 1. Zuzana Koščová
 2. Šárka Stříbrná
 3. Petra Lizáková
Kategória JUNIOR:

 1. Zuzana Gadušová
 2. Dávid Lenárt
 3. Michal Krahulec

DARINA4
 hnojivo 21. storočia, 

živá voda pre rastliny.

Na slovenskom trhu je dostupné hnojivo 
vyrobené výlučne z prírodnej suroviny 
- z jazerného sapropelu pod názvom DARI-
NA 4. Pochádza z ďalekých severných jazier
v Rusku a vznikol v dobe ľadovej. Sapropel sa 
vytváral tisíce rokov v dnových vrstvách tzv. 
mŕtvych jazier na severe Ruska a v menšej 
miere aj v Kanade. Vytváral sa v jazerách, 
ktoré nemajú žiaden prítok ani z nich nič 
nevyteká. Jeho špecifické vlastnosti spôsobil 
fakt, že sa vytváral pri konštantnej teplote 
a vrstva bahna ho chránila pred škodlivým 
vplyvom slnečného žiarenia. Obsahuje 
mikroorganizmy, mäkkýše, hmyz, vodné 
rastlinstvo a iné živé organizmy rozložené 
prírodným rozkladom na jednotlivé zložky 
užitočné ako aminokyseliny, stopové prvky, 
humínové kyseliny a iné látky.
 Záhradkári používajú veľký sortiment 
hnojív chemického alebo organického pôvo-
du. DARINA 4 je však výnimočná, pretože 
nielen zvyšuje úrodu, ale zároveň aj rege-
neruje pôdu a chráni rastliny pred ťažkými 
kovmi, zbytkami pesticídov a inými znečis-
teniami výnimočným spôsobom, reaguje 
s nimi na zlúčeniny nerozpustné vo vode. 
Tým zabraňuje škodlivým látkam vstupovať 
do rastlín a na rozdiel od chemických hnojív 
chráni nielen pôdu, rastlinstvo, ale aj vodné 
zdroje.
 S ohľadom na požiadavky rastlín je DA-
RINA 4 obohatená o dusík fosfor a draslík 
na prírodnom princípe a je vhodná do eko-
logického pestovania. Pri používaní hnojiva 
DARINA 4 sa urýchľujú reakcie v rastlin-
ných bunkách, čo prispieva k ich odolnosti 
a vedie k:
- zvýšeniu klíčivosti semien až o 100%
- lepšej životaschopnosti presádzaných 
 rastlín
- zvýšeniu odolnosti voči mrazom, chladu, 
 vysokej vlhkosti, suchu, horúčave, 
 chorobám a škodcom
- k zvýšeniu účinnosti využitia výživných 
 látok z pôdy a hnojív
- k zrýchleniu dozrievania plodov 
 a zvýšeniu úrody
- k zlepšeniu vonkajšieho vzhľadu, 
 chuťových vlastnosti a k zlepšeniu 
 skladovacích vlastnosti ovocia a zeleniny 
 všetkých druhov
- k zlepšeniu tvorby kvetov u dekoratívnych  

CVČ PRIMA hostilo talianskych tanečníkov záhradkárska 
poradňa

pokračovanie na nasledujucej strane
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Hlavným cieľom je poukázať na práva pa-
cientov. Deň 18. apríl bol v roku 2002 vyhlá-
sený za podpory Európskeho parlamentu 
a Európskeho hospodárskeho sociálneho 
výboru za Európsky deň práv pacientov.
Štrnásť základných práv pacienta
 Spoločným zámerom je zaistiť vysokú úro-
veň ochrany ľudského zdravia, aby sa zabez-
pečila vysoká kvalita služieb poskytovaných 
v systéme zdravotníckych služieb daného 
štátu. Musia byť chránené na celom území 
Európskej únie.
 Práva súvisia s povinnosťami a zodpoved-
nosťou. Vzťahujú sa na všetkých jednotlivcov 
rovnako, berúc na vedomie, že rozdiely ako je 
vek, pohlavie, vierovyznanie, spoločenské a 
ekonomické postavenie, gramotnosť... môžu 
ovplyvniť potrebu individuálnej zdravotnej 
starostlivosti. Charta upravuje práva tak ako 
platia v súčasných systémoch zdravotníctva 
v Európe. 
 Každý článok Charty = jedno právo
Právo na prevenciu – mali by sme všetci dbať 
na svoje zdravie a pravidelne navštevovať 
lekára vo svojom vlastnom záujme (preven-
tívne prehliadky).
 Právo na prístup k zdravotníckym služ-
bám – zdravotnícke služby musia zaručovať 
rovnaký prístup každému, bez diskriminá-
cie na základe finančných možností, miesta 

bydliska, druhu choroby alebo doby prístupu 
k zdravotníckej starostlivosti. Všetci máme 
právo na primerané služby, bez ohľadu na to, 
či bol prijatý pacient do veľkej, malej nemoc-
nice alebo kliniky a máme právo aj bez po-
trebného povolenia na pobyt, na rýchlu alebo 
nevyhnutnú ambulančnú alebo nemocničnú 
starostlivosť.
 Právo na informácie – máme právo vedieť 
všetko týkajúce sa nášho zdravotného stavu, 
zdravotníckych služieb a ich využívania. 
Pacient má právo na priamy prístup k svojej 
dokumentácii a lekárskym záznamom, môže 
si z nich vyhotoviť fotokópie, dávať otázky 
týkajúce sa ich obsahu. Nemocniční pacienti 
majú právo na priebežné a úplné informácie.
 Právo vyjadriť súhlas – každý jednotlivec 
má právo na prístup k všetkým informáciám, 
ktoré by mu umožnili aktívnu spoluúčasť  pri 
rozhodovaní o svojom zdraví. Pacient má 
právo odmietnuť liečbu alebo lekársky zá-
krok, zmeniť svoj názor počas liečby, odmiet-
nuť jej pokračovanie a má právo odmietnuť 
informácie o svojom zdravotnom stave.
Právo slobodného výberu – pacient, ktorý 
nedôveruje svojmu lekárovi, má právo si zvo-
liť podľa svojho výberu akéhokoľvek iného 
lekára.
 Právo na súkromie a zachovanie dôver-
ného prístupu – každý jednotlivec má na to 
právo a bez jeho vedomia nemôže lekár po-
skytnúť o jeho stave žiadne informácie.
Právo na rešpektovanie pacientovho času 
– lekári musia venovať svojim pacientom 
dostatočný čas, vrátane času určeného na 
poskytovanie informácií.
 Právo na dodržiavanie úrovne kvali-
ty – každý jednotlivec má právo na prístup 
k zdravotníckym službám vysokej kvality na 
základe špecifikácie a dodržiavania presne 
stanovených noriem.
 Právo pacienta na bezpečnosť  – každý jed-
notlivec má právo neutrpieť škodu spôsobenú 
nedostatočným fungovaním zdravotníckych 
služieb, zanedbaním lekárskej starostlivosti 
a chýb, a právo na prístup k zdravotníckym 
službám, ošetreniu a liečbe, ktoré spĺňajú 
vysoko stanovené bezpečnostné normy. Ne-
mocnice a zdravotnícke služby, ktoré to chcú 
zaručiť, musia sústavne sledovať rizikové 
faktory a zaistiť, aby sa elektronické lekárske 
zariadenia riadne udržiavali a aby bol obslu-
hujúci personál riadne zaškolený. Všetci od-
borní pracovníci v zdravotníctve musia niesť 
plnú zodpovednosť za bezpečnosť pacienta 
vo všetkých etapách a súčastiach lekárskeho 
ošetrenia a liečby. Lekári musia vedieť pred-
chádzať rizikám napr. aj priebežnými škole-
niami. Pracovníci poskytujúci zdravotnícku 

 a parkových rastlín
- k ozdraveniu pôdy a rastlín od ťažkých 
 kovov a rádionuklidov.
 Doterajšie poznatky poukazujú, že hnoje-
nie hnojivom DARINA 4 spôsobuje zvýše-
nie úrod o 30 - 70%.V 5 litroch DARINA 4 
je toľko huminových látok ako v 60 tonách 
maštaľného hnoja !!
 Použitie hnojiva DARINA 4 je na: príprava 
pôdy na sadenie, namáčanie semien, namá-
čanie koreňov priesad pred zakorenením, 
namáčanie koreňov rastlín pred sadbou, 
hnojenie priesad, hnojenie dospelých rast-
lín, postrekovanie pre zvýšenie odolností 
voči nepriaznivým podmienkam chorobám 
a škodcom. Použiť môžeme hociktorý z uve-
dených spôsobov. Používam toto hnojivo už 
niekoľko rokov a z vlastnej skúsenosti môžem 
potvrdiť jeho vynikajúce vlastnosti. Odporú-
čam ho záhradkárom, ktorým sa prestáva 
dariť pestovanie na záhradke. Pri  dodržaní 
doporučovaných pokynov určite budí spo-
kojní.     Ján Milo

starostlivosť, ktorí nahlásia existujúce riziká 
svojim nadriadeným alebo kolegom, musia 
byť chránení pred možnými negatívnymi 
následkami.
 Právo na inovácie – každý jednotlivec má 
prístup k inovovaným metódam, vrátane di-
agnostických metód, v zmysle medzinárod-
ných noriem a nezávisle od ekonomických 
alebo finančných okolností.

 Právo predchádzať zbytočnému utrpeniu 
a bolesti – pokiaľ je to len možné, všetci 
máme právo predchádzať utrpeniu a bolesti 
vo všetkých etapách svojej choroby. Zdra-
votnícke služby sa musia zaviazať, že príjmu 
všetky opatrenia prospešné na dosiahnutie 
tohto cieľa, ako je poskytovanie utišujúcich 
prostriedkov a zjednodušenie prístupu pa-
cientov k nim.
 Právo na liečbu zohľadňujúcu osobné 
potreby – všetky diagnostické a liečebné 
programy treba čo najviac prispôsobiť osob-
ným potrebám pacienta.
 Právo podávať sťažnosti – má každý jed-
notlivec, keď utrpí škodu a má právo dostať 
odpoveď alebo inú formu spätnej väzby.
 Právo na náhradu škody – má právo na do-
statočnú náhradu škody v primerane krátkej 
lehote, vždy keď utrpí telesnú alebo morálnu 
a psychickú ujmu spôsobenú ošetrovaním 
alebo liečbou pri poskytovaní zdravotníckej 
služby.
 Občania Slovenskej republiky majú svoje 
práva ako pacienti zakotvené v Charte práv 
pacientov Slovenskej republike. Prijala ju 
vláda SR 11. apríla 2001. Už v Preambule sa 
uznáva, že "zdravie je jednou z najdôležitej-
ších hodnôt." Nasleduje definícia zdravia tak, 
ako ju chápe Svetová zdravotnícka organizá-
cia (WHO). Podľa nej "zdravie je stav úplnej 
telesnej, duševnej a sociálnej pohody a nielen 
neprítomnosť choroby alebo postihnutia." 
Charta práv pacientov v Slovenskej republike 
sa skladá z Preambuly a 10 článkov. 

Mgr. Andrea Beňová, 
tlačová hovorkyňa a PR manažérka, AGEL SK a.s.

EURÓPSK Y DEŇ PRÁV PACIENTOV

pokračovanie z predchádzajúcej strany

DARINA4
 hnojivo 21. storočia, 

živá voda pre rastliny.
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Gymnázium, Lorencova 46, Krompachy

Úspechy žiakov Gymnázia v Krompa-
choch v školskom roku 2010/2011

Karin Pustayová, Tomáš Mihók, VI.O
 postup na I-SWEEEP – USA Florida
Peter Oeser, III. B       
   1. miesto v regionálnom kole SOČ
 1. miesto v krajskom kole SOČ – postup na celoštátne kolo
 2. miesto v krajskom kole geografickej olympiády 
  – postup na celoštátne kolo – úspešný riešiteľ
Kristína Uličná, V. O a Miroslava Horváthová,  VI. O   
 1. miesto v regionálnom kole SOČ
 2. miesto v krajskom kole SOČ – postup na celoštátne kolo
Daša Gardošíková, V. O          
 2. miesto v krajskom kole dejepisnej olympiády
Hans – Joachim Kuhlmann,  III.O           
 4. miesto v celoslovenskom kole olympiády 
 v nemeckom jazyku
Bibiana Ondášová,  IV. B 
 3. miesto v krajskom kole olympiády v anglickom jazyku
Mária Hedvigová, Janka Tureková, Tomáš Mihok, VI.O
 3. m. v diecéznom  kole biblickej olympiády
Timea Bileková,  II. B
 4. miesto v celoslovenskom kole olympiády 
 v slovenskom jazyku
Dominik Garai,  III.O 
 2. miesto v okresnom kole matematickej olympiády
Denisa Nováková,  III. B 
 1. miesto v celoslovenskom kole Junior Internet text 
Lenka Novotná,  III. B 
 Špeciálna cena v celoslovenskom kole Junior Internet text
  PaedDr. Martina Balogová

POHĽAD SPÄŤ
alebo i toto sa udialo v našej farnosti:

Dňa 25. marca sme si pripomenuli  
Deň počatého dieťaťa 

i v našej farnosti. Za pomoci Erka – kresťanského hnutia detí a ich 
materiálov a tiež vďaka žiakom na ZŠ Zemanská, ktorí za pomoci 
p. katechétky Mgr. Anny Rybárovej zdobili hrude občanov mesta 
bielymi stužkami  sme sa i tento rok stali hlasom nenarodených 
detí, na ktoré nikdy nesmieme zabudnúť. 
 Sila spoločnosti sa nemôže merať len počtom štadiónov, 
infovekom na školách, počtom superstár. Sila spoločnosti a jej 
úroveň je i v tom, nakoľko sa dokáže zastať slabých a bezbran-
ných, ktorí možno nemajú hlas ale právo na život majú rovnako 
ako každý z nás. 
  Šokuje nás holokaust, zabíjanie civilistov v nezmyselných 
vojnách. Ako to, že civilizovaného človeka 21. storočia nešokuje 
zákon, ktorý umožňuje vraždiť nenarodené deti .Len v minulom 
roku sa na Slovensku potratom zavraždilo v nemocniciach vyše 
13 000 detí. Kde je svedomie človeka nášho storočia? Ako to chce-
me obhájiť , aby sme sa nemuseli hanbiť?
 Naša mládež v tento deň ozdobená balónmi smelo vykračovala 
ulicami mesta a povzbudzovala ľudí, aby si pripnutím bielej stuž-
ky uctili počatý život a uznali jeho práva narodiť sa. Dievčatá mali 
veľa zážitkov. I také, ktoré ich zarazili ale našťastie uvítania sa im 
od ľudí dostalo viac, než odmietnutia. 
 Matka Tereza pri preberaní Nobelovej ceny  povedala: 
„Ak je tu medzi vami žena, ktorá nechce svoje dieťa, nech ho dá 
mne. Potrat to je ako keď ja zoberiem zbraň a zabijem teba. Nie 
je v tom nijaký rozdiel..“             Pripravila Anna Rybárová

Deň Zeme
 Aj v tomto školskom roku sme si pripravili jarné upratovanie 
súvisiace so sviatkom Deň Zeme. Enviromentálnu výchovu na 
škole koordinuje pani učiteľka Kukurová.
 Žiaci prvého a druhého stupňa upratovali areál školy. Pria-
lo im aj počasie a areál školy bol očistený od odpadkov, ktoré 
nám tu nechajú víkendoví návštevníci. Plastové fľaše a papiere 
putovali do koša. Deviataci tiež prispeli k ochrane životného 
prostredia. Vyčistili od odpadkov Bačov vrch. Akcia sa veľmi 
vydarila a ochrane životného prostredia sa budeme  venovať nie 
len na Deň Zeme. 

Koordinátor ZŠ Maurerova

PRANOSTIKY NA MÁJ
Máj - pôjdem v háj.
Máj, chleba daj!
Májová kvapka za dukát stojí.
Májová tráva moc úžitku dáva.
Májové blato - pre hospodára zlato.
Májové mrazy a zimy pochovajú sejby.
Májový dážď zlato padá.
Na Krížové dni sadená fazuľa bude mať veľa strukov.
Na mokré Turíce nasledujú pošmúrne Vianoce.
O svatém Duše choď ještě v kožiše.
Studený máj, v stodole raj.
V máji večerná rosa chladná sľubuje veľa vína a sena.
V máji vlhko, chladno, bude vína na dno.
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Jarné upratovanie 
 Dňa 7.4.2011 žiaci 
8. a 9. ročníka ŠZŠ 
v  Krompachoch pris-
peli k skrášleniu svojho 
okolia. Pod vedením 
svojich vyučujúcich, 
Mgr. Marty Belejovej 
a Mgr. Sylvii Semano-
vej upratali Líščí vrch, 
z ktorého vyzbierali 
plastové fľaše po ne-
zodpovedných návštevníkoch tohto 
miesta. Aj takýmto spôsobom získa-
vajú kladný vzťah k prírode, ktorú je 
nutné chrániť pre ďalšie generácie. 
Možno práve oni zabránia vzniku 
nového požiaru, alebo nebudú spolu-
účastníkmi pri vyrezávaní stromov v 
našich lesov. 

Mgr. Marta Belejová, Mgr. Sylvia Semanová

Bezpečne do školy,

bezpečne domov...

 Dňa 29. apríla sa uskutočnila v priestoroch 
Špeciálnej základnej školy v Krompachoch  
akcia pod názvom: ,, Bezpečne do školy, bez-
pečne domov“....
 Aby sa predchádzalo úrazom a nehodám 
maloletých na cestách, vedieme žiakov 
k  osvojeniu si zásad bezpečného správania 
sa v cestnej premávke, ako chodec aj cyklis-
ta. Žiakov chceme  naučiť  pozorovať svoje 
okolie, vyhodnocovať situáciu z hľadiska 
bezpečnosti, rozvíjať zmyslové vnímanie 
pri dopravných situáciách, aplikovať návyky 
bezpečného správania sa v cestnej premávke. 
Pri týchto činnostiach nám pomáhajú aj ak-
cie s členmi OO PZ v Krompachoch, ktoré sú 
pre žiakov zaujímavejšie a  pútavejšie. Touto 
cestou členom policajného zboru ďakujeme!
                    Mgr. Anna Ondášová

Čisté okolie – „Žužo pašal“
 Stovky sloven-
ských škôl sa za-
pojili do akcie „Vy-
čistíme si Sloven-
sko“, ktorú vyhlásil 
Minister životného 
prostredia József  
Nagy pri príleži-
tosti Svetového dňa 
Zeme.
 Žiakom a uči-

teľom Špeciálnej základnej školy v Krompachoch 
záleží na čistote našej prírody a stave životného 
prostredia. Pod vlastným názvom „Žužo pašal“ sa 
tiež zapojili do tejto celoslovenskej akcie, a v termí-
ne od 18. 04. 2011 do 29. 04. 2011 sa postupne všetky 
triedy od najmenších prvákov až po tých násťroč-
ných zaktivizovali a čistili krompašské okolie.
 V okolitých lesoch, na lúkách a  v  povodí rieky 
Hornád pedagógovia a  žiaci vyzbierali nespočetné 

kilogrami odpadu. Po vyzbiera-
ní odpadu z okolitého prostredia 
bol hneď veselší pohľad na pred-
tým zanedbanú prírodu.
 Touto akciou sa však enviro-
mentálna snaha Krompašskej 
Špeciálnej základnej školy ne-
končí. O čistenie okolitej príro-
dy sa starajú už roky a plány do 
budúcnosti meniť nebudú. Prá-
ve naopak, svojími aktivitami 
budú pokračovať, aby tak zvyšo-
vali ekologocké povedomie seba 
i svojho okolia.

PaedDr. Veronika Kahanová

DEŇ HASIČOV

 Lesy sú našim bohatstvom, upevňujú a vra-
cajú nám zdravie. Z ekologického hľadiska 
plnia nenahraditeľnú funkciu. S príchodom 
teplých dní, vhodných na príjemný pobyt 
v  prírode, sa každoročne vytvárajú pod-
mienky pre zvýšené nebezpečenstvo vzniku 
požiaru. 
 Žiaci našej školy sa pri príležitosti Dňa hasi-
čov zúčastnili akcie: Deň otvorených dverí na 
Požiarnej zbrojnici v Krompachoch. Pozreli 
si interné priestory, ocenenia a diplomy, 
ktoré hasiči získali počas svojej práce. Na-
sledovala obhliadka hasičských áut, obozná-
mili sa s vybavením auta a radosť mali aj zo 
spustenia sirény a majáka. Mohli si osobne 
vyskúšať malú ručnú striekačku,  to bola ra-
dosť! V závere si vypočuli  krátku prednášku 
o tom, kde môžu v  prírode zakladať oheň , 
aby nedošlo k požiaru. Po príchode do školy 
žiaci vyjadrili svoje pocity kresbou.

Mgr. Darina Kandrová

DEŇ ZEME

 Každoročne si 22. apríla pripomíname 
Deň Zeme. Je to deň, ktorý patrí našej pla-
néte Zem. Zemi, ktorú by si mal každý z nás 
vážiť, a hlavne sa o ňu aj starať. Aspoň tento 
deň by sa mali ľudia odhodlať pre ňu niečo 
pekné, užitočné a prospešné urobiť. Aj my 
sme sa takto rozhodli a so žiakmi 3. B, 4. A, 
5.A, a 5.B. sme sa 29. 4. 2011 vybrali do blíz-
keho okolia školy, kde sme vyčistili znečis-
tené prostredie. Žiaci sa snažili vyzbierať čo 
najviac odpadkov, a tým zveľadiť našu kra-
jinu. Touto spoločnou aktivitou sme chceli 
prispieť k zlepšeniu životného prostredia 
v  našom meste a zároveň prehĺbiť ekologic-
ké cítenie žiakov na našej škole, pri pohľade 
na kopu smetí, ktoré sme vyprodukovali my 
všetci, svojou ľahostajnosťou a nezáujmom 
o svoje okolie. Snáď sa nám to aspoň trochu 
podarilo.

Mgr.Marta Kleinová

OKIENKO ŠPECIÁLNEJ ZÁKLADNEJ ŠKOLY

15. apríl - Deň narcisov 
 Počas tohto dňa stretnete v uliciach dob-
rovoľníkov Ligy proti rakovine, ktorí Vás 
oslovia, aby Vám pripli narcis – kvet sym-
bolizujúci Deň narcisov, ale zároveň symbo-
lizujúci spolupatričnosť a pomoc v boji proti 
rakovine.
 Jeho pripnutím podporíte myšlienku Dňa 
narcisov - jedinej verejno-prospešnej zbierky 
Ligy proti rakovine. 
 Rakovina je na celom svete najvážnejším 
zdravotným problémom. Počet ľudí, postih-
nutých touto zákernou chorobou, stále rastie. 
Liga proti rakovine organizuje každý rok 
finančnú zbierku, z ktorej potom zakupuje 
prístroje na včasnú diagnostiku rakoviny, 
stará sa o pacientov a ich rodiny. 
 Na našej škole sme si tento deň tiež pri-
pomenuli, porozprávali sme sa o zákernej 
chorobe, ktorou je rakovina, a pri tejto príle-
žitosti sme si pripli na oblečenie vlastnoručne 
zhotovený žltý narcis.

Mgr. Janka Čechová, Mgr. Lucia Sabolová
Mgr. Michal Salanci, as. uč. Janka Šumjaciová
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BESEDA SO SPISOVATEĽOM 
v Mestskej knižnici

   V pondelok 11. apríla sa priestory Mestskej 
knižnice v  Krompachoch zaplnili štvrtákmi zo 
základných škôl. Bolo ich takmer deväťdesiat. 
Všetci spoločne sme sa tešili na vzácnu návšte-
vu. Na besedu o svojich knihách pre deti prišiel 
spisovateľ 

PETER KARPINSKÝ
Pre deti napísal  
knihy:

AKO SME S ŤUKŤUKOM ŤUKŤUKOVALI
 Kniha získala významné ocenenie Najlepšia 
detská kniha na Slovensku - zima 2001.
 O tom, že sa kniha deťom páči svädčí aj to, že 
sa dožadovali jej pokračovania, no pán spisovateľ 

ich sklamal.

ROZPRÁVKY 
Z MÚZEA ZÁHAD 
A TAJOMSTIEV.
To je ďalšia kniha 
o ktorej sa deti roz-
právali s pánom spisovateľom.

No už teraz sa tešia na novú knihu, ktorá má vyjsť v 
júni, bude tak trochu strašidelná a bude mať názov:
Sedem dní v pivnici.
Ukážku z nej nám pán Karpinský prečítal.

Hodina Vlastivedy 
na Mestskom úrade

,,Čo počujem, to zabudnem .Čo vidím, to si zapamätám. 
Čo si vyskúšam, tomu rozumiem."                   Konfucius

 Vzdelávanie nemá byť len memorovanie z učebníc, 
ale aj priame pozorovanie toho, o čom sa učíme.
 Žiaci druhého ročníka ZŠ na Maurerovej ulici zažili 
zaujímavú hodinu Vlastivedy priamo na Mestskom 
úrade v Krompachoch. Oslovili sme Ing. Jána  Znanca, 
vedúceho Oddelenia školstva, kultúry, mládeže a športu, 
aby nás sprevádzal. Učivo Riadenie mesta si mohli pre-
brať prostredníctvom zaujímavej exkurzie.
 Ing. Znanec deti previedol celou budovou mestského 
úradu. Predstavil im všetky oddelenia, počnúc od mat-
riky až po kanceláriu pani primátorky. Deťom sa páčila 
hlavne zasadacia miestnosť. Tu mali možnosť prezrieť 
si obrazy , na ktorých boli zobrazené Krompachy v mi-
nulosti. Deťom bola predstavená problematika vedenia 
mesta, čomu sa jednotlivé oddelenia venujú.  Deti samo-
zrejme dostali priestor na svoje otázky. Zaujímalo ich, 
či bude obnovené letné kúpalisko, kto sa stará o bezpeč-
nosť mesta, či bude v meste viac detských ihrísk a kedy 
budeme mať v našej škole vymenené okná. Žiaci sa zau-
jímali aj o vybudovanie trasy pre cyklistov. Ing. Znanec 
im na všetko trpezlivo odpovedal, za čo mu ďakujeme. 
Na jeho otázku, či by sa deti  v budúcnosti chceli podieľať 
na vedení mesta odpovedali žiaci  kladne. Možno je me-
dzi našimi šikovnými žiačikmi budúci primátor, alebo 
primátorka mesta.

žiaci II. A a II.B , Mgr. Micherdová, ZŠ Maurerova ulica 

MESTO KROMPACHY A CVČ PRIMA Vás pozývajú na 

DEŇ DETSKÝCH SNOV A RADOSTÍDEŇ DETSKÝCH SNOV A RADOSTÍ
Štadión pod OKRUHLISKOM, 4.6.2011 od 14.00 hod

Vstup detí do 15 rokov je len v sprievode dospelej osoby.           Vstupné je 0,50 €. 
V cene je zahrnutý vstup na všetky atrakcie v areáli Štadióna pod Okruhliskom (vodné bubliny, nafukovacia pirátska loď, sumo, trampolíny a pod.)
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pokračovanie na strane 14

UZNESENIE č. 4. 

spojených s návrhom na vklad vlastníckeho 
práva do katastra nehnuteľností.
Uznesenie č. 4/D.6:
 MsZ v Krompachoch schvaľuje: predaj 
pozemku v k.ú. Krompachy, na ul. SNP:
- časť parcely č. 1604, diel 1 – trvalo trávne 
porasty o výmere 19 m2, odčlenená od par-
cely č. 93218/2 zapísanej v liste vlastníctva 
č. 2287 a 
- časť parcely č. 1604, diel 2 – trvalo trávne 
porasty o výmere 4 m2, odčlenená od parcely 
č. 93220/2 zapísanej v liste vlastníctva č. 2287,  
v zmysle geometrického plánu č. 5/2011 zo 
dňa 16.2.2011, vyhotoveného Štefanom Gon-
dom, geodetom, Lorencova 5, Krompachy, 
IČO: 40359298 p. Janke Brtáňovej, bytom 
Hlavná č. 31, Krompachy, za účelom majet-
kovo – právneho vysporiadania časti pozem-
ku zastavaného garážou.  
Kúpna cena je stanovená dohodou vo výške 
5 €/m2, t.j. 115,00 € za pozemok a bude zapla-
tená najneskôr do 3 dní odo dňa podpísania 
kúpnej zmluvy vrátane poplatkov spojených 
s návrhom na vklad vlastníckeho práva do 
katastra nehnuteľností. 
Uznesenie č. 4/D.7:
 MsZ v Krompachoch schvaľuje: 
predaj pozemku zastavaného garážou v k.ú. 
Krompachy, na ul. Lorencovej, - parcela 
č.  1102 – zastavané plochy a nádvoria o vý-
mere 20 m2, zapísanej v liste vlastníctva 
č.  1, p. Františkovi Garvoltovi, a manželke 
Daniele Garvoltovej, obaja bytom Lorencova 
č. 1099/9, 053 42 Krompachy, za účelom ma-
jetkovo – právneho vysporiadania pozemku 
zastavaného garážou.  
Kúpna cena je stanovená dohodou vo výške 
5 €/m2, t.j. 100,00 € za celý pozemok 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. 
Uznesenie č. 4/D.8:
MsZ v Krompachoch schvaľuje: predaj po-
zemku v k.ú. Krompachy, na ul. Veternej:
- časť parcely č. 2704/2, diel 3 – zastavané 
plochy o výmere 7 m2, odčlenená od parcely      
č. 90967/2 zapísanej v liste vlastníctva č. 1 a 
- časť parcely č. 2660/3, diel 4 – zastavané 
plochy o výmere 5 m2, odčlenená od parcely       
č. 90967/2 zapísanej v liste vlastníctva č. 1,  
v zmysle geometrického plánu č. 9/2001 zo 
dňa 7.8.2001, vyhotoveného Jánom Zema-
nom, geodetom, Lorencova 11, Krompachy, 
IČO: 37176528 p. Ing. Františkovi Spielma-
novi a manželke Ing. Darine Spielmanovej, 
obaja bytom Robotnícka 32, Krompachy, za 
účelom vysporiadania časti pozemku zasta-
vaného garážou.  
Kúpna cena je stanovená dohodou vo výške 
5 €/m2, t.j. 60,00 € 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. 
Uznesenie č. 4/D.9:
 MsZ v Krompachoch schvaľuje: 
kúpu nehnuteľností v k.ú. Krompachy, zapí-
saných v liste vlastníctva č. 177:
- parcela C-KN 2404, zastavané plochy o vý-
mere 793 m2 ;  - parcela C-KN 2405 záhrady 
o výmere 352 m2 ; - dom s.č. 388, stojaci na 
parcele C-KN 2404  od spoluvlastníkov:
- Alžbeta Belejová, bytom Lorencova 1091/1, 
Krompachy v podiele ¼ z celku;
- Miroslav Neubeller, bytom Veterná 855/34, 
Krompachy v podiele 1/12 z celku;
- Ladislav Tomečko, bytom sídl. Bysterec 23, 
Dolný Kubín v podiele 1/4 z celku;
- Erika Šmatláková, bytom Slovinská 6, 
Krompachy v podiele ¼ z celku;
- Vladimír Neubeller, bytom Mlynská 1122/8, 
Krompachy v podiele 1/12 z celku
- Monika Alexová, bytom Vernár č. 173 v po-
diele 1/12 z celku.
Kúpna cena je stanovená dohodou vo výške 
7 €/m2, t.j. spolu 8.015 € a bude zaplatená do 
30 dní od podpísania kúpnej zmluvy všetký-
mi zmluvnými stranami. 
Uznesenie č. 4/D.10:
 MsZ v Krompachoch schvaľuje 
predaj časti pozemkov v k.ú. Krompachy, na 
ul. SNP, - časť parcely č. 2355/1, diel 1 – za-
stavané plochy o výmere 38 m2, a časť parcely 
č. 2356/1, diel 2 – zastavané plochy o výme-
re 16 m2  zapísané v liste vlastníctva č. 1, 
v zmysle geometrického plánu č. 24/2010 zo 
dňa 1.9.2010, vyhotoveného Štefanom Gon-
dom, geodetom, Lorencova 5, Krompachy, 
IČO: 40359298 p. Viktorovi Majstrenkovi 
a  manželke Miriam Majstrenkovej, obaja 
bytom SNP 135, Krompachy.
Kúpna cena je stanovená na základe vý-
sledkov verejnej obchodnej súťaže vo výške 
5,00  €/m2, t.j. 270,00 € a bude zaplatená na 
účet predávajúceho najneskôr do 7 dní odo 
dňa podpísania kúpnej zmluvy spolu s po-
platkami súvisiacimi s prevodom nehnuteľ-
ností. 
Uznesenie č. 4/D.11:
 MsZ v Krompachoch schvaľuje:
a) predaj uvoľneného bytu vo vlastníctve 
Mesta Krompachy
Parc. Ulica Byt. dom Byt č. Pozn.
2848 SNP č. 1 1050 1 1 – izb. , 1. posch.
2848 SNP č. 1 1050 24 2 – izb., 5. posch.
2848 SNP č. 1 1050 32 2 – izb., 7. posch.
2848 SNP č. 1 1050 33 2 – izb., 7. posch.

 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 znaleckého posudku č. 19/2010 
zo dňa 13.5.2010 vyhotoveného Ing. Stani-
slavom Hanulom vo výške 7.900,00 € pre 
dvojizbový byt a vo výške 3.800,00 € pre jed-
noizbový byt.
Uznesenie č. 4/D.12:
MsZ v Krompachoch schvaľuje: 
uzavretie zmluvy o budúcej zmluve na zria-
denie vecného bremena a to zriadenie verej-
ného vodovodu pre stavbu: „Krompachy vo-
dovod, prekládka vodovodu ul. Robotnícka“ 
najneskôr do začatia kolaudačného konania 
na pozemkoch – parcela č. KN-C 2746/1, 
zapísanej v liste vlastníctva č.1 a parcela 
č. KN-E 90958/16, zapísanej v liste vlastníc-
tva č. 2287, obsahom ktorej bude povinnosť 
Mesta Krompachy ako povinného z vecného 
bremena:
• strpieť vodovodné potrubie, zachovať jeho 
pôvodné určenie, zdržať sa akýchkoľvek zá-
sahov do jeho stavby a užívania, nevykonávať 
stavby a prestavby, ktoré by tomuto účelu 
bránili. 
• strpieť vstup, prechod a prejazd oprávne-
ného na slúžiaci pozemok počas výstavby,  
prevádzky, údržby a opravách vodovodného 
potrubia;
• rešpektovať pásmo ochrany vodovodného 
potrubia v zmysle § 19 ods. 2 zák. č. 442/20021 
Z.z. o verejných vodovodoch a verejných ka-
nalizáciách;
v prospech Podtatranskej vodárenskej spo-
ločnosti, a.s. so sídlom v Poprade, Hraničná 
662/17, IČO: 36485250, zastúpenej Ing. Vla-
dimírom Pastorekom, predsedom predsta-
venstva a Ing. Jolanou Handzušovou, členom 
predstavenstva.
Uznesenie č. 4/D.13:
 MsZ v Krompachoch schvaľuje 
a) zámer prenajať pozemky v k.ú. Krompa-
chy, zapísaných v liste vlastníctva č. 1, tvo-
riace areál Skládky priemyselného odpadu 
– Halňa o celkovej výmere 92.740 m2 po ich 
rekultivácii:
- parc. č. 3559/1 – ost. plochy o vým. 16415 m2

- parc. č. 3553 – ost. plochy o vým. 10624 m2 
- parc. č. 3555 – ost. plochy o vým. 54886 m2

- parc. č. 3556 – zastavané plochy a nádvoria 
   o výmere 1837 m2

- parc. č. 3557 – ost. plochy o vým. 7423 m2

- parc. č. 3564 – zastavané plochy a nádvoria 
   o výmere 1555 m2

b) spôsob prenájmu majetku uvedeného 
v bode 1. tohto návrhu (podľa zák. č.138/1991 
Zb. o majetku obcí v platnom znení) formou 
verejnej obchodnej súťaže za cenu stanovenú 
podľa Všeobecne záväzného nariadenia Mes-
ta Krompachy č. 2/2008, ktorým sa stanovuje 
minimálna výška nájomného pri prenájme 
pozemkov vo vlastníctve mesta Krompachy 
je podľa § 4 ods 1 písm. h) stanovená vo výške 
5 €/m2/rok.

pokračovanie zo strany 7
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celé znenie uznesenia nájdete na web-stránke
mesta Krompachy  

c) podmienky obchodnej verejnej súťaže 
na podávanie najvhodnejšieho návrhu na 
uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom 
pozemkov v zmysle tohto uznesenia
1. súťažné návrhy musia byť písomné a mu-
sia obsahovať: označenie navrhovateľa, čísel-
né vyjadrenie navrhovanej ceny nájomného, 
spôsob využitia pozemku, súhlas s podmien-
kami súťaže;
2. výška nájomného minimálne 5 €/m2/rok;
3. vyhlásenie súťaže 2.5.2011, ukončenie sú-
ťaže 2.6.2011;
4. súťaže sa môžu zúčastniť fyzické aj práv-
nické osoby;
5. výsledok súťaže podlieha schváleniu mest-
ským zastupiteľstvom
6. vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmiet-
nuť všetky predložené návrhy, súťaž zrušiť, 
meniť podmienky súťaže, ukončiť súťaž ako 
neúspešnú alebo predĺžiť lehotu na predkla-
danie ponúk.
Uznesenie č. 4/D.14:
MsZ v Krompachoch schvaľuje: 
vedúcich kontrolných skupín preventívnych 
protipožiarnych kontrol v meste Krompachy 
na rok 2011:  
- Ing. Peter WOLF, Krompachy, Hlavná 41
- Jaroslav HLUBEŇ, Krompachy, Lorencova 7
- Karol WOLF ml., Krompachy, Hlavná 41 
- Ján MAJCHROVIČ, Krompachy, Maurerova 38
- Imrich SZEKELY ml., Krompachy, Sadová 21
- Juraj LUČANSKÝ, Krompachy, Lorencova 7
- Martin MIREK, Krompachy, Štúrova 24
- Ján DAŇKO, Krompachy, Maurerova 42
Uznesenie č. 4/D.15:
MsZ v Krompachoch schvaľuje: 
členov kontrolných skupín členov preventív-
nych protipožiarnych kontrol v meste Krom-
pachy na rok 2011:
- Ján HOLDA, Krompachy, Lorencova 7
- Imrich SZEKELY st., Krompachy, Sadová 21
- Jaroslav GMUCA, Krompachy, Mlynská 7
- Peter BALUCH, Krompachy, Lorencova 7
- Ľubomír SZEKELY, Krompachy, Sadová 21
- Bronislav KLACZ, Krompachy, Stará cesta 2
- Peter BANDŽUCH, Krompachy, Štúrova 24
- Peter PERHÁČ, Krompachy, Poštová 5
Uznesenie č. 4/D.16:
MsZ v Krompachoch schvaľuje: 
súhrnnú správu o výsledku hospodárenia 
škôl a školských zariadení  za rok 2010. 
Uznesenie č. 4/D.17:
MsZ v Krompachoch schvaľuje: 
Záverečný účet mesta Krompachy za rok 
2010 podľa ust. § 16 ods. 10 zákona
č. 583/2004 Z z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy a o zmene a doplnení          
niektorých zákonov  uzatvára ho týmto vý-
rokom:
a) celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez 
výhrad

Uznesenie č. 4/D.18:
MsZ v Krompachoch schvaľuje: 
prebytok hospodárenia vo výške 91 297,80 € 
zistený podľa § 2 písm. b) a c)  a § 10 ods. 3
písm. a) a b) zákona  č. 583/2004 Z.z. o roz-
počtových pravidlách územnej samosprávy  
v znení neskorších zmien a predpisov.
- v zmysle ustanovení § 16 ods. 6  zákona 
č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy v znení neskorších 
zmien a predpisov sa  nevyčerpané  účelovo    
určené prostriedky poskytnuté zo ŠR pri 
usporiadaní prebytku rozpočtu vylučujú, t.j.  
cudzie prostriedky účelovo viazané predsta-
vujú 438 302,47 €.
- zostatok z prebytku hospodárenia sa použi-
je na tvorbu peňažných fondov

Uznesenie č. 4/D.19:
MsZ v Krompachoch schvaľuje :
Rozdelenie prostriedkov  za rok 2010 do fon-
dov takto:
- 100% prostriedkov,   t. j. 91 297,80 € do re-
zervného fondu
Uznesenie č. 4/D.20:
MsZ v Krompachoch schvaľuje: 
 a) úrok vo výške 1,60 € za rok 2010 na účte 
sociálneho fondu ako ďalší príjem sociálneho   
fondu
 b) poplatok vo výške 56,46 €  za rok 2010 
na účte sociálneho fondu ako ďalší výdavok   
sociálneho fondu

UZNESENIE č. 4. 
pokračovanie zo strany 13

Doplnok č. 1

k Všeobecne záväznému nariadeniu 
Mesta Krompachy č. 1 /2005 

o chove zvierat v meste Krompachy

Mesto Krompachy, v zmysle § 6 ods. 1 záko-
na SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v platnom znení, vydáva tento doplnok:
 Všeobecne záväzné nariadenie Mesta 
Krompachy č. 1/2005 o chove zvierat v meste 
Krompachy , sa mení a dopĺňa takto: 
1 .V Článku 1, ods.2 znie:
Chov psov  je riešený   VZN č. 4/2011 , kto-
rým sa upravujú niektoré podmienky drža-
nia psov. 
2. Článok 9 znie: 
1. Porušenie ustanovení tohto nariadenia 

fyzickou osobou sa posudzuje ako priestu-
pok, na porušenie priestupku sa vzťahuje 
zákon  SNR č.372/1990 Zb. o priestupkoch 
v platnom znení .V blokovom konaní prie-
stupky prejednávajú príslušníci Mestskej 
polície v Krompachoch.  

2. Za porušenie ustanovení tohto nariadenia 
právnickou osobou alebo fyzickou osobou 
oprávnenou na podnikanie môže mesto 
uložiť pokutu do výšky  6 638,- eura  (§ 13 
ods.9, zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obec-
nom zriadení v platnom znení).

3. Výnos z pokút je príjmom rozpočtu mesta 
Krompachy.

3. Na tomto  Doplnku č.1  sa uznieslo  Mest-
ské zastupiteľstvo v Krompachoch  dňa 
20.  apríla 2011, uznesením 4/F.6. Tento 
Doplnok č.1 nadobúda účinnosť 15 dňom od 
vyvesenia na úradnej tabuli.

ďalej

Doplnok č. 1

k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta 
Krompachy č. 3 /2008 

o nakladaní s komunálnymi odpadmi 
a drobnými stavebnými odpadmi na území 

mesta  Krompachy

Mesto Krompachy, v zmysle § 6 ods. 1  záko-
na SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v platnom  znení , vydáva tento doplnok:
 Všeobecne záväzné nariadenie Mesta 
Krompachy č. 3/2008 o o nakladaní s komu-
nálnymi odpadmi a drobnými stavebnými 
odpadmi na území mesta Krompachy, sa 
mení a dopĺňa takto: 
 Mestské  zastupiteľstvo v Krompachoch 
v zmysle § 6 ods.1  zákona SNR č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v platnom znení 
a v zmysle § 39 ods.4  zákona SNR č. 
223/2001 Z.z. o odpadoch v platnom znení 
sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom 
nariadení  / ďalej len VZN/.
1. V § 6 odst.5 sa  vypúšťa  písmeno d).
2. V § 15 ods. 2 znie :
 Za priestupok  podľa ods. 1 písm. a) až d),  

možno uložiť pokutu do 165,96 eura (§ 80 
odst.2., písm. a) zákona SNR č 223/2001 
Z.z. o odpadoch v platnom znení ).

 V § 15 ods. 3. znie :
 Za priestupok podľa ods. 1., písm. e) 
 možno uložiť pokutu do 663,87 eura
 (§ 80 odst.2, písm. a) zák. SNR č . 223/2001 
 Z.z. o odpadoch v platnom znení).
 V § 15  ods. 4. znie :
 Za porušovanie ustanovení tohto naria-

denia právnickou osobou lebo fyzickou 
osobou oprávnenou na podnikanie môže 
mesto uložiť pokutu do výšky 6 638 eur 

 (§ 13 ods. 9 zákona SNR č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v platnom znení ).

3. Odstavce  v § 15 ods. 1, 5, 6, 7, 8, 9, ostávajú    
nezmenené.  

4. Na tomto Doplnku č.1 sa uznieslo Mest-
ské zastupiteľstvo v Krompachoch dňa 
20. apríla 2011, uznesením 4/F.7. Tento 
Doplnok č.1 nadobúda účinnosť 15. dňom 
od vyvesenia na úradnej tabuli.

V Krompachoch 30.03.2011      Ing. Iveta Rušinová v.r.
 primátorka mesta
Vyvesené na úradnej tabuli pred schválením 5. 4. 2011. 
Zvesené z úradnej tabuli pred schválením 20. apríla 2011. 
Vyvesené na úradnej tabuli po schválení 21. 4. 2011. Zvese-
né z úradnej tabuli po nadobudnutí účinnosti 6. 5. 2011
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 Pretekári TDM klubu dosiahli v roku 2010 významné úspechy na 
najvyšších športových podujatiach  konaných na Slovensku aj v za-
hraničí. 
 V  hodnotení  klubov v rámci Slovenského pohára v duatlóne za  
rok 2010,  dosiahol MŠK POKROK Krompachy historický úspech, 
keď obsadili celkove 2. miesto 
  
 KLUBY  počet bodov SPOLU
1.  TRIAXX TRIKLUB FTVŠ Bratislava   5 757
2.  MŠK POKROK Krompachy   4 057
3.  ŠK PEGAS Košice   3 909
4.  ŠK ATÓM Levice   3 518
5.  T.A.T. Martin   2 766
6.  REALIZ sport team Bratislava   1 864
7.  KBL ŠKP Martin   1 373
8.  TRIATLON team Trnava   1 151
9.  TO Dvory nad Žitavou  1 145
10.  TRIAN ŠK UMB Banská Bystrica   1 056
11. AQUAPARK triatlon Turčianske Teplice   874
12.  KPŠ NEREUS Žilina  722
13.  Slávia ŠŠ Trenčín  655
14.  SMTA Nitra  587
15.  MK Rajec  585
16.  AŠKP Žilina  577
17.  CVČ Zborov nad Bystricou 518
18.  TK Nové Zámky  420
19.  ŠK IGLOVIA Sp. Nová Ves 328
20.  J&T sportteam Bratislava  275
21.  ŠK PEGAS Partizánske  234
22.  ŠBR Piešťany  194
23.  TTK MR Skalica  157
24.  ŠK DELFÍN Nitra  128
25.  SUPERNOVA Humenné  90
 V súťaži jednotlivcov v celkovom hodnotení Slovenského pohára 
v duatlone  za rok 2010 obsadili pretekári MŠK POKROK Krompa-
chy nasledujúce umiestnenia.

MUŽI   počet bodov SPOLU
1. Karel Zadák  REALIZ sport team BA 800
2. Gregor Fotul ŠK PEGAS KOŠICE 730
3. Štefan Summerling MŠK POKROK Krompachy  665
11. Branislav Bocan MŠK POKROK Krompachy 395
19. Ľubomír Griger   MŠK POKROK Krompachy  298
51. Lukáš Harman   MŠK POKROK Krompachy  86
55. Peter Kukura   MŠK POKROK Krompachy  78

ŽENY   počet bodov SPOLU 
1. Kristína Lapinová T.A.T. Martin  400
2. Petra Fašungová TRIKLUB FTVŠ BA  345
3. Magda Fortunová MŠK POKROK Krompachy  301

JUNIORI   počet bodov SPOLU
1. Tomáš Gríger MŠK POKROK Krompachy  325
2. Patrik Žilka  Slávia ŠŠ Trenčín  290
3. Róbert Havlík ŠK ATÓM Levice  265
...
19. Lukáš Harman  MŠK POKROK Krompachy    52
21. Štefan Bardovič  MŠK POKROK Krompachy    45
22. Roman Lizák  MŠK POKROK Krompachy    42

VETERÁNI  40 až 49 rokov  počet bodov SPOLU
1. Michal Ivančo  TRIKLUB FTVŠ BA  400
2. Roman Švaňa   ŠK PEGAS Košice  317
3. Ivan Zeleňák  TO Dvory nad Žitavou  291
...
6. Ľubo Kollár  MŠK POKROK Krompachy  255
8. Ondrej Želasko  MŠK POKROK Krompachy  195
11. Kristián Krak  MŠK POKROK Krompachy  101

VETERÁNI  50 až 59 rokov  počet bodov SPOLU
1. František Bernáth  TO Dvory nad Žitavou  365
2. Imrich Holečko   MŠK POKROK Krompachy  355
3. Ján Holiga   KBL ŠKP Martin  221
...
6. Július Lupták   MŠK POKROK Krompachy  122
8. Ľubomír Guspan  MŠK POKROK Krompachy  120

Z majstrovstiev Slovenska sa so ziskom medaily v roku 2010 
môžu pochváliť.
V kategórii mužov 
Štefan Sumerling: 2.miesto v šprint duatlone
 3. miesto v krátkom duatlone
V kategórii žien 
Magdaléna Fortunová:   3. miesto v akvatlone

V kategórii juniorov:
Tomáš Griger:  1. miesto v šprint duatlone
V kategórii veteránov od 40 do 49 rokov. 
Ondrej Želasko: 3. miesto v šprint duatlone
 3. miesto v krátkom duatlone

V kategórii veteránov od 50 do 59 rokov.
Imrich Holečko:   1. miesto v šprint duatlone
 1. miesto v dlhom triatlone
 2. miesto v šprint triatlone
 3. miesto v krátkom duatlone 
Ľubomír Guspan:  3.  miesto v šprint duatlone

Spolu získali pretekári Triatlón–duatlón– maratón klubu  11 medaily 
z podujatí majstrovstiev Slovenska z toho: 3 x zlaté, 2 x strieborné, 
6 x bronzové   

ÚSPECHY NA MEDZINÁRODNEJ ŠPORTOVEJ SCÉNE
 Na medzinárodnej športovej scéne dosahoval významné športové 
úspechy Martin Holečko.

 Na medzinárodných triatlonových pretekoch v Klagenfurte, 
Kärten Ironman (3,8 km plávanie; 180 km cyklistika; 42 km beh), 
ktorých sa zúčastňujú poprední európsky a svetový pretekári,  sa vy-
nikajúcim výkonom (čas 9 hod. 4 min.) kvalifikoval na Majstrovstvá 
sveta v  Ironman triatlone, ktorý sa každý rok koná na Havajských 
ostrovoch v meste Kona.  

 Počas 30 ročnej histórie týchto pretekov sa stal prvým pretekárom 
z klubu východného Slovenska, ktorý si účasť na týchto pretekoch 
vybojoval.

 Ďalším úspechom Martina Holečka bolo 3. miesto na Bratislavskom 
maratóne, keď pred ním pribehli do cieľa iba zahraniční pretekári. 

SPRÁVA O ČINNOSTI MŠK POKROK KROMPACHY, 
ODDIEL TRIATLÓN–DUATLÓN– MARATÓN ZA ROK 2010
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 Uzávierka Krompašského spravodajcu 
je vždy 25. v mesiaci

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

mesiaci.

INZERCIA

• Predám záhradu – stavebný pozemok 10ár 
v Hrabkove. Všetky I.S. Cena dohodou.
Tel.kontakt: 0918 106 825, 0914 188 226

• Hľadám šikovnú kaderníčku, ktorá chce 
a má chuť pracovať. Hlavná ul. 74 v Krompa-
choch - KADERNÍCTVO NOEMI, 
tel. kontakt: 0905200772

Slovenské príslovie: 
„ Starí ľudia zle chodia... /dokončenie v tajničke/

KALERÁB, KAMENE, KANAVA, KANKÁN, KANVA, KAPCE, 
KAPELA, KAPSA, KARETA, KASTA, KASTELÁN, KAUZA, 
KELŇA, KLAPKA, KLUBOVŇA, KMOTRA, KOALA, KOBALT, 
KOHÚT, KOKOS, KOLESO, KOLÓNA, KOMINÁR, KOMPA, 
KONTO, KOPEC, KOSTI, KOTLINA, KOTOL, KOTVA, KRA-
VA, KRETÉN, KROTITEĽKA, KRUPICA, KRUŽIDLO, KUPEC, 
KUPOLA, KUVIK, KVETINÁČ.

Autorka: Ružena Andrašovská
Zo správnych odpovedí z minulého čísla KS 04/2011 
sme vyžrebovali Jána Tomašova, Mlynská 5, Krompachy. 
Výhru si môže prevziať v pokladni MsÚ (na prízemí).

CUKRÁRENSKÁ VÝROBACUKRÁRENSKÁ VÝROBA
 

Kúpeľná č.3, Krompachy. 
Ponúkame zákusky, drobné sladké i slané pečivo, atypické torty na rôzne príležitosti. 

Pečieme podľa starých tradičných receptúr.
Tel. kontakt: 0915 319 375

K O T L I N A K A R Á N I M O K
R M K Ú L K R U Ž I D L O E O R
A D O A H U A P M O K O B B K O
V T P T P O K O A L A Á A I O T
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U A V L K T R K A A A K A P S A
L U Ň O D O É Á I K K A U Z A A
K A S T E L Á N Č Á N I T E V K
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• Česky hovoriaca 85-ročná babička, 
žijúca v Nemecku, hľadá pomocníčku 
bez záväzkov pri každodennom živote 
(varenie, nákupy, upratovanie, pomoc 
pri obliekaní atď). Nemecký jazyk 
a  opatrovateľský kurz nie sú povin-
nosťou. Plat 700,- € / mesačne, stravu 
a ubytovanie zabezpečí babička. 
Tel. kontakt: 0049 863 885 791

VÝHODNÉ HYPOTEKÁRNE A SPOTREBNÉ

Ú V E R Y
ÚČELOVÉ AJ BEZÚČELOVÉ
nájdeme pre vás ten správny

a najvýhodnejší spôsob
Kontaktujte nás 0918 539 567

pre všetkýchpre všetkých


