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Oslávili sme MDD
V lone prekrásnej prírody na Štadióne pod
Okruhliskom, ktorý sme slávnostne minulého roku otvorili, sa aj v tomto roku prvú
júnovú sobotu zabávalo a oslavovalo.. .Svoj
sviatok oslavovali deti nášho mesta, ale aj
z blízkeho regiónu. Mesto Krompachy a CVČ
PRIMA v Krompachoch nazvalo tohtoročné
oslavy Medzinárodného dňa detí Dňom detských snov a radostí.
4. júna 2011 sa niečo pred štrnástou hodinou
začali presúvať malí aj veľkí z mesta smerom na
Kúpeľnú ulicu. Tam totiž v tento deň samotný
štadión zmenil svoj šat. Zelený trávnik hrdo
poskytol priestor pre nafukovacie atrakcie –
Šmýkalku Aladína a Pirátsku loď, ale aj pre
trampolínu, či bazén, v ktorom sa mohli deti
vyšantiť vo vodných bublinách.
Pracovníčky CVČ PRIMA pripravili pre deti
rôzne stanovištia – kolky, skákanie vo vreci,
hod na terč, maľovanie na tvár, chodule a pod.
Na podujatí si mohli návštevníci zakúpiť
TOMBOLU, v ktorej boli veľmi zaujímavé
ceny, ako napr. bicykel, kolieskové korčule,
kolobežka a pod., ktoré zabezpečilo CVČ
PRIMA.
Detská nadácia tiež pripravila na tento deň
akciu: „ DETI DEŤOM“. Členky detskej nadácie predávali výrobky (ručné práce) žiakov
ZUŠ v Krompachoch a Spišských Vlachoch
a výťažok z predaja poputoval na účet Detskej nadácie mesta Krompachy.
Šou strýka Baltazára, vystúpenie kúzelníka,
ale aj vystúpenie mažoretiek a roztlieskávačiek dotvorilo nezabudnuteľnú atmosféru
tohto dňa.
Bc. Adriána Kočanová

Z obsahu čísla vyberáme:
- Významné osobnosti Krompách
- Úspešní gymnazisti v Houstone
- V nemocnici budú zrušené
dve oddelenia
- Európsky rok dobrovoľníctva
- Pozvánka na DONEBAFEST 2011

číslo

UZNESENIE č. 5.
zo zasadania Mestského zastupiteľstva v Krompachoch, zo dňa 30. mája 2011
UZNESENIE Č. 5/A.1:
MsZ v Krompachoch volí návrhovú komisiu
v zložení: predseda - Ing. Alžbeta Perháčová
členovia - Ing. Lívia Kozlová, Vladislav Puchala
UZNESENIE Č. 5/B.1:
MsZ v Krompachoch súhlasí s presunom
finančných prostriedkov z položky oprava
detských ihrísk v čiastke 10 000,- €
UZNESENIE Č. 5/C.1:
MsZ v Krompachoch schvaľuje rozpočtové
opatrenie č. 1 podľa predloženého návrhu.

UZNESENIE Č. 5/C.2:
MsZ v Krompachoch schvaľuje :
rozpočtové opatrenie č. 2 podľa predloženého návrhu.
UZNESENIE Č. 5/D.1:
MsZ v Krompachoch berie na vedomie:
informáciu o rekonštrukcii tried ZŠ Zemanská ulica v Krompachoch
V Krompachoch, 30. mája 2011
Ing. Iveta RUŠINOVÁ,
primátorka mesta

VÁŽENÍ SPOLUOBČANIA!
TOUTO CESTOU SI VÁS DOVOĽUJEME POŽIADAŤ A POPROSIŤ,
aby ste komunálny odpad vysypávali z vriec a tašiek a nevhadzovali
celé vrecia a tašky s odpadom do kontajnerov.
Dovoľujeme si Vás tiež požiadať o to, aby tam, kde sú umiestnené
prístrešky, ste komunálny odpad vyhadzovali do kontajnerov
v prístrešku a nie ho nechávali pred prístreškami!
JEDINE TAKÝMITO OPATRENIAMI ZABRÁNITE ZNEČISTENIU
OKOLIA OKOLO KONTAJNEROV, ALE AJ CELÉHO MESTA.
ĎAKUJEME ZA POCHOPENIE
Ing. Iveta Rušinová, primátorka mesta a pracovníci MsÚ
UPOZORNENIE
Upozorňujeme čitateľov mestskej knižnice, že z dôvodu konania inventarizácie
knižného fondu knižnica bude od 4.7.2011 do konca prázdnin zatvorená.

JUBILANTI
90 ročná
Anna Tarbajová
85 ročná
Anna Benišová
80 ročná
Mária Hlaváčová
75 roční
Emília Fľaková,
Zuzana Jenčová,
Jiřina Jakubkovičová,
Mária Šaršanová
70 roční
Július Kopčan,
Ladislav Budzik,
Pavol Vaľko,
Jolana Hlavácsová
BLAHOŽELÁME
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JUBILANTOM

Ďakujeme za porozumenie.
V rámci zmien, ktoré sa dejú vo všetkých slovenských nemocniciach budú
od 1.7.2011 zrušené 2 oddelenia. V nemocnici Krompachy bude zrušené
doliečovacie a kožné oddelenie. Bude zrušených 41 lôžok.
Od 1.7. nedôjde k zmenám v počte pracovníkov, bude im ponúknutá práca
na iných oddeleniach, podľa potreby oddelení.

POĎAKOVANIE

POĎAKOVANIE

Touto cestou ďakujeme
všetkým príbuzným, priateľom
a známym, ktorí spolu s nami
odprevadili na poslednej ceste
nášho drahého

Dotĺklo srdce, zostalo prázdne miesto pri spoločnom stole. Zostanú len spomienky na spoločne prežité
chvíle života. Odišiel človek blízky, láskavý.
Dovoľte, poďakovať všetkým, ktorí prišli na poslednej ceste odprevadiť nášho milovaného zosnulého

PAVLA ĎURICU.

Zároveň ďakujeme za prejavené slová sústrasti
a kvetinové dary, ktorými ste sa snažili zmierniť náš
hlboký žiaľ.
Smútiaca rodina

ŠTEFANA GLONEKA.
Ďakujeme zároveň
za kondolencie a kvetinové
dary, ktorými sa snažili
zmierniť náš žiaľ.
Smútiaca rodina.
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Naše úprimné poďakovanie patrí primárovi
MUDr. Jánovi Latkaničovi a celému personálu
oddelenia OAIM v NsP Krompachy za vzornú starostlivosť a láskavý prístup k nášmu drahému zosnulému.
Ďakujeme
Smútiaca rodina

NARODENIA V MÁJI 2011
Sandra Böhmerová
Gabriel Gábor
Sebaqstián Kuruc
Júlia Pačanová
Lukáš Štec
Alex Tulej
ÚMRTIA V MÁJI 2011
Ján Bublák

1952-2011

Štefan Glonek 1954-2011
Peter Maras

1958-2011

Ján Pokuta

1949 – 2011

Jozef Valenčín 1961 -2011
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číslo

- Oddelenie UP, prípravy investícií a verejného obstarávania
- Oddelenie výstavby, ŽP a technických služieb
5. Vznikol nový útvar primátora mesta

Mestský úrad
informuje
Primátorka mesta Krompachy na základe
ustanovenia § 13 ods. 4 písm. d) zákona SNR
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov vydala nový Doplnok
č. 7 k Organizačnému poriadku Mestského úradu v Krompachoch s účinnosťou od
1.4.2011.Tento Doplnok č.7 k Organizačnému poriadku MsÚ spolu so schémou organizačnej štruktúry MsÚ bol zverejnený na web
stránke mesta Krompachy.
Z dôvodu viacerých požiadaviek občanov
nášho mesta, aby sme zverejnili Organizačnú štruktúru MsÚ aj v Krompašskom spravodajcovi, lebo nie každý občan má prístup
k internetu. Veľmi radi túto požiadavku občanov plníme aj s podrobným komentárom
a vysvetlením.
Primátor mesta
Útvar primátora
mesta
- Sekretárka - 1
- Vodič - 1
- Príprava projektov,
regionálny rozvoj
a cestovný ruch - 1

Oddelenie
organizačno-správne
a sociálnych vecí
Vedúci oddelenia
- Referát sociálnych vecí - 1,5
- Referát právny, personálny
a podnikateľskej agendy - 2
- Referát správnej agendy -1,5
- Doručovanie – 0,8 (CHP)
- Archív - 0,5
- Matričný úrad - 2
- Informátor, vrátnik -1 (CHP)
- Upratovanie - 2
- Opatrovateľská služba
- Sociál. zariad. Maška - 3 (2-CHP)
- Terénna sociálna práca - 6

Oddelenie ekonomické

Mesto Krompachy k 1.6.2011 zamestnáva
82 zamestnancov a dvaja funkcionári mesta:
- primátorka mesta
- zástupca primátora
Mesto Krompachy využíva možnosť čerpania príspevkov na podporu zamestnanosti z UPSVaR v zmysle zák. č. 5/2004 Z. z.
o službách zamestnanosti v platnom znení.
§ 50i - Príspevok na podporu regionálnej
a miestnej zamestnanosti
celkom 6 zamestnancov na dobu určitú –
9 mesiacov.

Vedúci oddelenia

Vedúci oddelenia
- Referent kultúry - 1
- Mestská knižnica - 2,5
- Správa ihrísk - 1

Vedúci oddelenia
- SOÚ - 1,5
- Referát výstavby,
živ. prostredia, dopravy
a správy budov - 3,5
- Sociálny podnik - 8
- Aktivačná činnosť
- Protipovodňové opatrenia
(§ 50j zák. 5/2004 Z.z.) - 8

§ 55
Chránená dielňa a chránené pracovisko
§ 56 - Príspevok na zriadenie chránenej
dielne alebo chráneného pracoviska

Vedúci oddelenia
- Referent - 1

(CHP) – chránené pracovisko (§ 55 zákona č. 5/2004 Z. z.)

Ako už bolo vyššie uvedené primátorka mesta Ing. Iveta Rušinová vydala Doplnok č.7
k Organizačnému poriadku MsÚ v Krompachoch . Cieľom zmeny Organizačného poriadku je zlepšenie efektivity riadenia a výkonu práce na jednotlivých oddeleniach MsÚ.
Realizované zmeny v Organizačnom poriadku MsÚ od 1.4.2011:
1. znížený pracovný úväzok na 0,6 – zástupca primátora mesta
2. zníženie počtu príslušníkov MsP na 6 príslušníkov
3. Spoločný školský úrad bol zlúčený s oddelením školstva, kultúry a športu
4. Oddelenie výstavby, UP a ŽP bolo rozdelené na dve oddelenia:

§ 52a
Príspevok na aktivačnú činnosť formou
dobrovoľníckej služby
Dobrovoľnícku službu v meste Krompachy
vykonávajú 3 UoZ z toho
- opatrovateľská služba – 2 UoZ
- donáška obedov, liekov a nákupy – 1 UoZ

§ 60 - Príspevok na úhradu
prevádzkových nákladov chránenej dielne
§ 50j - Príspevok na podporu
alebo chráneného pracoviska a na úhradu
nákladov na dopravu
zamestnancov
Mestské zastupiteľstvo
Mesto Krompachy má zriadené
celkom 4 CHP, kde zamestnáZástupca primátoKomisie mestského
ra mesta
zastupiteľstva
va ľudí so zníženou pracovnou
Mestská polícia
schopnosťou nasledovne:
Hlavný kontrolór
Doručovanie písomnosti - 1
Náčelník MsP
zamestnanec
- Mestský policajt - 6
Vrátnik informátor MsÚ
Upratovanie
0,5
Mestský úrad
- Kamerový systém
- 1 zamestnanec
- 4/0,5 (CHP)
Hlavný kontrolór
Útulok „Maška“
– 2 zamestnanci
Oddelenie výstavby,
Oddelenie ÚP, prípravy inOddelenie školstva,
Kamerový
systém
životného prostredia
vestícií a verejného
kultúry a športu
– 4 zamestnanci s úväzkom 0,5
a technických služieb
obstarávania obstarávania

- Referát rozpočtu
a účtovníctva - 1
- Referát daní, poplatkov
a miezd - 2,5
- Referát majetku - 1,5
- Pokladňa - 1

Schéma organizačnej štruktúry

zátorov AĆ je podmienený počtom schválených
UoZ na aktivačnú činnosť UPSVaR Spišská
Nová Ves. V súčasnosti mesto zamestnáva 2
organizátorov AĆ na dobu určitú.

zamestnanosti na realizáciu opatrení
na ochranu pred povodňami a na riešenie
následkov mimoriadnej situácie
Od 1.4.2011 mesto zamestnáva 8 zamestnancov na dobu určitú do 30.9.2011.
§ 51 - Príspevok na vykonávanie
absolventskej praxe
Na mestskom úrade vykonávali absolventskú
prax 4 absolventi stredných škôl.
§ 52 - Príspevok na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec
Mesto Krompachy využíva v dostatočnej miere
tieto MOS. Počet UoZ vykonávajúcich AĆ sa
mení a aktualizuje na základe schválenej dohody s UPSVaR Spišská Nová Ves. Počet organi-

Mesto Krompachy v rámci
projektu:
Zlepšenie kvality života osôb
ohrozených sociálnym vylúčením v Meste Krompachy
prostredníctvom
sociálnej
práce v komunitách.
Zamestnáva:
2 sociálnych pracovníkov
a 4 asistentov sociálnych
pracovníkov.
Dvaja asistenti sociálnych pracovníkov sú
v zmysle schváleného projektu financovaní
z rozpočtu mesta.
Prenesený výkon štátnej správy:
Spoločný obecný úrad, Spoločný školský
úrad, Matričný úrad
Mesto Krompachy poskytuje opatrovateľskú službu pre občanov mesta v zmysle zák.
448/2008 Z. z. o sociálnych službách v platnom znení. Počet zamestnancov sa mení
podľa potreby poskytovania opatrovateľskej
služby. 5 opatrovateliek na plný úväzok
3 opatrovatelia na čiastočný úväzok
Mgr. Emil Muľ, prednosta MsÚ
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VASÁRNAPI KÖNYV
1913, 7. füzet
(týždenník NEDEĽNÁ KNIHA,
ročník 1913, 7. zošit)

Spiš

Spiš sa rozprestiera na najsevernejšej časti našej vlasti v úpätí Vysokých
Tatier. Jeho územie vo väčšej časti
pokrývajú hory: Vysoké Tatry, Magura, Spišsko-gemerské rudohorie,
Branisko a Levočsko-ľubovnianske
pohorie. Z nich najvyššie sú Vysoké
Tatry, ktoré sú aj najvyšším horstvom
celého Uhorska. Územie Spiša pretínajú tri bystré rieky: Poprad, Hornád
a Hnilec. Poprad pramení v Tatrách
a cez Spiš tečie k hraniciam. Ostatné
dva rieky, Hornád a Hnilec, pramenia na úbočí Kráľovej holi, kde sa
stretávajú župy Spiš, Gemer a Liptov.
Severnú hranicu Spiša omýva na
krátkom úseku rieka Dunajec bohatá
na pstruhov.
Aj Spiš, tak ako ostatné hornaté
časti Uhorska, je plná prírodnými
krásami. Je medzi nimi aj niekoľko
takých, ktoré sú známe aj vo svete.
Samotné Vysoké Tatry sú najnádhernejšou prírod-nou krásou celej krajiny. Cez leto a na jeseň ich vyhľadávajú viacerí zo zahraničia, aby sa mohli
kochať v ich romantických údoliach,
plesách, vodopádoch alebo vyhľadávajú oddych a liečbu v tatranských
kúpeľoch. Z dvadsiatich siedmich
spišských kúpeľov sú najznámejšie:
Starý Smokovec, Tatranská Lomnica, Tatranské Matliare, Tatranská
Kotlina, Novoveské kúpele, Čiernohorské kúpele a Gánovce. Ľubica je
známa so sírnatou vodou, Baldovce
a Slatvina zase rozosielajú svoje minerálne vody do celého sveta.
Známou pozoruhodnosťou je prielom
Dunajca. Táto hraničná rieka Spiša tečie
v tiesňavách Pienín z časti medzi lesnatými
svahmi a z časti medzi vysokými, zväčša
holými skalnými stenami. Je zvykom túto
tiesňavu prejsť na pltiach, ktoré poľské pltníci
iba pomocou jednej dlhej tyče veľmi zručne
riadia na rýchlom toku rieky.
Podobnou krásou sa môže chváliť aj Hornád, ktorý dvakrát si robí cestu pre seba
medzi vyso-kými horami a strmými bralami:
prvý krát pri Hrabušiciach, druhý krát pri
Margecanoch, na hraniciach Spiša a Šariša.
V horách pri Hrabušiciach niekde je tak stlačený medzi skalnými stenami, že vedľa neho
už niet miesta na chodník.Okrem toho celé
okolie tohto prielomu je plný radom prírodných krás.
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Od prielomov Hornádu je známejšia Stratenská dolina. Je to časť údolia Hnilca, pri
Stratenej, na hranici Spiša a Gemera, leží
v susedstve Dobšinskej ľadovej jaskyne. Návštevníci Ľadovej jaskyne zvyčajne vyhľadajú
aj túto dolinu. Údolie rieky Hnilec očarí cestujúceho radom prekrásnych pohľadov.
Spiš je hornatý, leží oveľa vyššie ako naše
nížiny. Preto je jeho podnebie dosť nevľúdne
a má málo obrobiteľnej pôdy a ani tá nie je
úrodná. Poľnohospodárska pôda tvorí len
jednu tretinu rozlohy Spišskej župy. Pšenicu
sotva vidieť, ale tunajší roľníci skôr pestujú
ovos, jačmeň a raž. Najhlavnejšími produktmi Spiša nie sú obilniny, ale zemiaky.
Strukovinám sa dobre darí a spišský hrach je
veľmi chýrny a bohato sa z neho dostane aj do
zahraničia. Je poľutovaniahodné, že pestovanie ľanu, ktoré bolo veľmi rozšírené, doslova
úplne zaniklo. Oproti orniciam je o to väčšia
rozloha lesov. Bezmála polovicu Spiša pokrývajú lesy, zväčša ihličnaté.
Z užitočných domácich zvierat chovajú
na Spiši hlavne ovce. Ich mlieko spracujú na
syr – to je chýrny karpatský syr – a na tvaroh,
ktorý v obchodoch predávajú pod názvom
liptovský tvaroh, ale na Spiši sa nazýva bryndzou. Tretinu tohto tvarohu posielajú do
Rakúska a Nemecka.
Dosť významné je baníctvo Spiša. Krajom
spišských baní je Spišsko-gemerské rudohorie a v nich údolie Hnilca. Tu sú staré chýrne
banské mestá Spiša: Gelnica (najstaršia zo
všetkých), Mníšek nad Hnilcom, Švedlár,
Nálepkovo a Smolník.. Tieto mestá vďačia
baníctvu za svoj vznik, ktoré časom – tak asi
pred 400 rokmi – významne rozrástlo a prinieslo ich obyvateľom veľký blahobyt. vtedy
okrem železnej rudy ťažili vo väčšom množstve aj striebro, meď a ortuť a ktoré spracúvali
v spoločných hutách. Od tých čias baníctvo
upadlo v celom kraji a ním aj obyvateľstvo aj
ich blahobyt. Gelnica mala dávno viac ako
5000 obyvateľov, teraz nemá ani 4000; Smolník mal v minulom storočí aj 5000 obyvateľov, teraz má 2400; v Mníšku nad Hnilcom
úplne zaniklo predtým rozkvitajúce baníctvo.
V spišských horách sa dnes ťaží hlavne železná ruda. Najhodnotnejšie bane sú v rukách
cudzích spoločností, ktoré vyťaženú železnú
rudu posielajú do zahraničia, hlavne do Sliezska. Známejšie bane: Nižné a Vyšné Slovinky,
Roztoky, Prakovce. Žakarovce, Smolnícka
Huta, Bindt a Rudňany.
S baníctvom súvisí aj to, že Spiš má rozvinutý železiarsky priemysel. Najväčšou
železiarňou je obrovská továrenská osada
Pohornádskej uhorskej železiarskej účastinnej spoločnosti v Krompachoch, ktorá
zamestnáva približne 2000 robotníkov.
Spoločnosť má bane v Nižných a Vyšných
Slovinkách, odkiaľ praženú rudu do továrne
dopravujú lanovkou. V údolí Hnilca je celý
rad železiarni, z ktorých najväčšie sú v Prakovciach a Stratenej. V Gelnici je v prevádzke

6

niekoľko továrni na náradie, reťaze a klince.
Tamtiež pôsobí odborná škola železiarskeho
priemyslu. Veľkolepá továrenská osada je
v Matejovciach, v údolí Popradu, kde vyrábajú smaltované nádoby. Továreň na reťaze
v Spišskom Podhradí už používa na zváranie
ôk reťazí elektrický prúd.
Okrem železiarskeho priemyslu je Spiš
známa aj textilným priemyslom – tkaním
plátna. Spiš-ské plátno má starú a chýrnu
minulosť, lebo v predchádzajúcich storočiach
v zahraničí bolo vyhľadávané pre svoju trvanlivosť. V tých časoch vyrábali plátno ešte
doma. Túto domácu výrobu teraz vystriedala
továrenská výroba, ale gazdinky ešte aj teraz
radi kupujú spišské plátno, ktorého výrobné závody sú v Kežmarku: štyri tkalcovské
a jedna čipková továreň. Najväčšou je továreň Wein, ktorá zamestnáva 1300 robotníkov
a väčšinu svojich výrobkov posiela do zahraničia, hlavne do štátov Balkánu. V Kežmarku
je jediná uhorská odborná škola tkáčska.
Kežmarok na Spiši okrem toho zaujal prvé
miesto na poli priemyslu a obchodu .Viac ako
sedemstoročné mesto, ktoré v minulosti bolo
výhradne cechovým a trhovým mestom, svoj
ráz doteraz zachovalo a väčšina viac ako 7000
duší rátajúceho obyvateľstva aj dnes sa zaoberá priemyslom a obchodom. A nemá len
veľký priemysel továrenskú, ale významný je
aj drobný priemysel, tunajšie týždenné trhy
navštevujú až z Haliča.
Dva veľké tabakové továrne Spiša sú v Spišskej Belej a Smolníku. Smolnícka továreň
zamest-náva 800 robotníkov a ročne vyrobí
40 miliónov cigár.
Najväčším a najmodernejším mestom Spiša je Spišská Nová Ves s 10.000 obyvateľmi.
Blízko neho leží sídlo župy, Levoča, ktorá má
8000 obyvateľov. Je to najzaujímavejšie mesto
Spiša. Staré hradby a brány, radnica, kostol
sv. Jakuba – ktorý osobe je doslovne múzeom
starožitností hodné pokladov – mnohé starobylé domy vyčaria pred návštevníka obraz
starého stredovekého mesta.
Aj ostané mestá sú starobylé: Ľubica, Spišská Belá, Spišské Vlachy – ktoré nemajú až
toľko obyvateľov, ale množstvo historických
pamiatok svedčí o ich minulosti. Vlastne je
málo takých žúp v Uhorsku akým je Spiš,
ktoré by boli také bohaté na umelecké pamiatky staré šesťsto – sedemsto rokov, a sotva sa nájde na Spiši mesto, v ktorom by nebolo k videniu viacero vzácnych historických
pamiatok.
Spiš obývajú Maďari, Nemci, Slováci a Rusíni, spolu 172 tisíc ľudí. Nemci – ktorých
bolo predtým najviac – sa prisťahovali sem
z časti zo Sliezska a z časti Bavorska a Rakúska, usadili sa tu v 12. a 13. storočí, tzn.
pred sedemsto rokmi. Od tých čias sa ich
počet znížil a dnes už polovicu obyvateľstva
tvoria Slováci.
Preklad bez jazykovej a štylistickej úpravy:
Ľudovít Dulai, Krompachy
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Noviny KOROMPA
Vojaci v Krompachoch

č. 21/1913
Obvyklý výjazd generálneho štábu tohto
roku bude v Hornom Uhorsku, Haliči
a Chorvátsku. V týchto dňoch tak sa dostali
do Krompách dvanásti dôstojníci generálneho štábu aj s príslušným personálom. Je ich
spolu bezmála päťdesiat zdržia sa tu niekoľko
dní.
č. 22/1913

Úmrtie

23. tohto mesiaca vo veku 49. rokov po
krátkom utrpení zosnul bývalý krompašský
pekár, Gyula Fayth. Pohrebu, ktorý sa konal
25. tohto mesiaca v Košiciach za veľkej účasti,
zúčastnili sa aj viacerí Krompašania.
č. 23/1913 Sobáš
3. tohto mesiaca o 5. hodine mali sobáš
v krompašskom kat. kostole pôvabná príbuzná krompaš-ského opáta-dekana Jánosa

OSOBNOSTI
KROMPÁCH
VIKTOR LORENC
Sme hrdí na žijúcich rodákov, ktorých
meno preslávilo naše mesto. Radi ich tu
vítame, potľapkávame po pleci, udeľujeme
cenu, slovom - pýšime sa nimi. Neviem však,
či venujeme dostatočnú pozornosť aj tým,
ktorí rodákmi neboli, napriek tomu prežili
tu celý svoj život, Krompachy preslávili a sú
tu aj pochovaní. A na to by som chcela ako
občan nášho mesta upriamiť pozornosť.
Jednou z týchto osobností je inžinier Viktor
Lorenc, rodák z Moravy - strojný inžinier
Krompašských železiarní, zanietený horolezec, úžasný človek. Očarený okolím
nášho mesta, chcel na našom – ako ho radi
ľudovo voláme - Fuksíbli vybudovať slnečné
kúpele. Do ich budovania vložil celý svoj
majetok. Takého človeka, ktorý by to urobil,

Beliczkého, Mariska Beliczká a riaditeľ
obvodnej robotníckej pobočky v Gelnici,
Kálmán Bucsegh. Svedkami boli Lajos
Tihanyi a Dr. Vladimir Muttnyánszky.

do Nemecka. Takýto uspokojivý stav nie je
u obvodného notárstva krompašského okolia, lebo odtiaľ sa vysťahovalo 19 osôb, ktorá
hľadajú lepšiu vlasť.

č. 21/1914 Krádeže s vlámaním
Minulého týždňa až do troch domov sa
vlámal akýsi zloduch. Vylámal zámky dverí,
odlomil visiace zámky na dverách komôr a
chlievov a vzal odtiaľ všetky hnuteľné veci,
ktoré mu prišli pod ruku. Žan-dári z páchania podozrievajú jednu viackrát trestanú
osobu, ktorú už aj zatkli.

č. 24/1914 Ľúbostná dráma
26-ročný továrenský robotník János
Frenka sa zamiloval do peknej dcéry svojho
spolupracovníka. Frenkovi rodičia zlostne sa
pozerali na lásku svojho syna a využili každý spôsob, aby zabránili sobášu zaľúbencov.
Minulú sobotu poobede okolo 4. hodiny
mladí sa prechádzali na brehu Hornádu v kolinovskom chotári a nad niečím sa po-hádali,
Frenka odbehol do blízkeho lesa a strelil si do
srdca a spánku. Zaľúbená dievčina na zvuk
výstrelu bežala za Frenkom a vydesená od
hrozného pohľadu hodila sa do Hornádu.
Dievča v bezvedomí zachránili Cigáni. Pohreb Jánosa Frenku bol 8. tohto mesiaca za
obrovskej účasti.
Preložil L. Dulai

č. 23/1914 Vysťahovalectvo
Radosťou môžeme konštatovať, že tohto
roku v meste Krompachy sa znížila chuť na
vysťahovanie sa, nakoľko doteraz iba štyria
žiadali a dostali cestovné pasy, z nich traja
šli do Ameriky a jeden na študijnú cestu

nepoznám zo súčasnosti, ale ani z minulosti.
Ojedinelý skvost ľudskosti! Zostala po ňom
pamiatka v podobe vybudovaných chodníkov a lesných cestičiek, ktoré nám ho dodnes
pripomínajú. Prechádzame sa po nich v lete
i v zime a vychutnávame si čaro ich zákutí.
Hoci on sám do svojho projektu investoval
celý svoj kapitál a prišiel o všetko, my nie
sme schopní sa postarať ani o jeho hrob a vybudovať mu nový pamätník. Viktor Lorenc
je pochovaný pri svojej prvej manželke na
našom cintoríne, v bývalej evanjelickej časti
dnešného cintorína, na najvyššom mieste,
odkiaľ sa týči jeho obelisk. Je tak pochovaný
na mieste, odkiaľ má nádherný výhľad na
svoje milované miesto, na Fuksíbel, kam s
láskou chodieval. Hrob tohto významného
človeka by mal byť pýchou nášho mesta. No
opak je pravdou. Nebyť malej kovovej tabuľky, na ktorej je jeho meno a ktorú tam ešte
počas svojho života pripevnil dnes už nebohý
pán Skrak, ani by sme nevedeli, čí je to hrob.

Nebojím sa otvorene povedať -hanba. Kým
na budovanie chodníkov v meste zháňame
peniaze z rôznych fondov ako diví, veď sú to
chodníky pre nás a budú slúžiť nám a teraz
(a hlavne je ich vidno!), pre zháňanie financií
na pomník takej osobnosti, akou bol Viktor
Lorenc, nepohneme prstom. Pomenovali
sme po ňom ulicu a to je tak všetko. Škoda.
Chodníky, ktoré zostali po ňom, sú totiž
večné, slúžia nám viac ako sto rokov a po nás
ich bude užívať ešte mnoho ďalších generácií
(pokiaľ si ich nezničíme sami ťažbou dreva!).
V roku 2015 uplynie 100 rokov od smrti Viktora Lorenca. Je smutné, ak s pochovaním
človeka, pochováme aj vlastnú históriu a budúcim generáciám nezanecháme nič. Verím,
že touto „malou výzvou“ oslovím viacerých
Krompašanov a nezostanem sama. Máme
ešte štyri roky na prebudenie, aby sme sa po
uplynutí storočnice od jeho smrti nemuseli
všetci hanbiť.
Mgr. Marta Mičeková

KOMISIA SOCIÁLNA, ZDRAVOTNÁ, BYTOVÁ A PRE RÓMSKU KOMUNITU PRI MsZ
a MESTO KROMPACHY
Vás pozývajú na podujatie

BEZPEČNÉ A ZDRAVÉ PRÁZDNINY
Dňa: 27. 6. 2011 (pondelok) o 9,00 a 10,00 hod.
DIVADELNÁ SÁLA DK KROMPACHY
Témy: *drogy* alkohol* cestná premávka* zdravie*
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Krompachy vs. Bad Marienberg

Je sobota, 21. máj 2011, niečo po dvadsiatejdruhej večer, kedy sa bežní smrteľníci pomaly, ale isto chystajú spať. Avšak naša špeciálna skupinka v zložení –
p. Mgr. Adela Cukerová a „malí mladí objavitelia“ alias Lucia Gurčíková, Denisa
Nováková, Natália Znancová, Tomáš Čigarský a Kristián Gardošík - sa vydáva
na dobrodružnú cestu, ktorej cieľom je malebné mestečko Bad Marienberg
v Nemecku – konkrétne Europa Haus. Tu sa každoročne uskutočňuje seminár,
na ktorom nesmú chýbať delegácie rôznych krajín - tento rok zo Slovenska,
Českej republiky, Poľska, Maďarska a Nemecka samotného. Cieľom tohto projektu je naučiť sa niečo o Európe a zároveň sa zdokonaliť v cudzom jazyku.
Neodmysliteľnou súčasťou tejto skúsenosti je aj nadviazanie nových kontaktov
a priateľstiev a spoznanie kultúr jednotlivých národností a propagácia svojej
vlasti, svojho regiónu, svojho rodného mesta.
Po namáhavej ceste sme sa odrazu ocitli v budove Europa Hausu, kde nás
už čakala chutná delikátna večera. Spočiatku ostýchavo sme vošli do jedálne
a tam sa na nás upreli desiatky pohľadov, avšak to sme ešte nevedeli, že počas
nasledujúcich ôsmich dní sa z prvotných zvedavcov stanú naši medzinárodní
kamaráti, s ktorými sa bude tak ťažko lúčiť ... Túto myšlienku potvrdzovali aj
pravidelne sa opakujúce večerné „žúrky“, na ktorých sme odbúrali hanblivosť
a taktiež projekty, v ktorých sme boli dobrovoľne „nútení“ spojiť svoje sily a vytvoriť tak ukážkové projekty na témy týkajúce sa nášho európskeho spoločenstva: Islamské revolúcie, Vzdelávanie 2050, Genetické inžinierstvo, Kríza eura,
Turecko v EÚ, Demokracia a internet, Fukushima - budúcnosť atómovej energie,
Minority/Migrácia/Azyl a pod. Teameri nám boli neustále k dispozícii.
Na začiatku seminára sme si zahrali zopár hier na zoznámenie a zároveň boli
vyhlásené celotýždňové zábavné aktivity, napr. „Murderer game“. Podstatou
tejto hry bolo zabíjať kamarátov pusou na líce bez akéhokoľvek očitého svedka
a zvyšovať si tak svoje „vražedné skóre“ :).

Nemohli sme pohrdnúť ani bohatou ochutnávkou jedál jednotlivých štátov,
oboznámením sa s ich národnými zvykmi a jazykovým okienkom, ktoré mala
každá delegácia v iný večer v týždni (najlepšie boli medzinárodné hity, ktoré
práve v tejto chvíli zdobia facebookovské nástenky mnohým z nás). Podnikli
sme celodenný výlet do Frankfurtu nad Mohanom, užasnutými pohľadmi
sme prečesali mesto z výšky 190 m a navštívili sme najväčšiu banku sídliacu
vo Frankfurte.
Počas spiatočnej cesty sme na zopár hodín zakotvili v stovežatej zlatej Prahe
a s dvojnásobným objemom batožín sme sa vysmiati a unavení vydali na nekonečnú cestu domov.
V závere by sme chceli poďakovať Mestskému úradu v Krompachoch za finančný príspevok poskytnutý na náš pobyt v Nemecku. Tento projekt nám dal
skutočne veľa – nových kamarátov, nové poznatky o Európskej únii a v neposlednom rade sme dostali perfektnú príležitosť zdokonaliť sa v cudzom jazyku.
Možno si to naši vyučujúci všimli - So, let´s hope .. :) Ak budete mať príležitosť
zúčastniť sa tohto projektu, neváhajte a zašlite SMS na číslo ... :). Ďakujeme za
nezabudnuteľné zážitky, nové poznatky, ktoré sme získali účasťou na medzinárodnom seminári.
Denisa Nováková, III.A žiačka
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Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch v súlade s §-4, ods.
3, písm, m) a §-6, ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom NR SR č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení neskorších predpisov,
vydáva pre katastrálne územie mesta Krompachy

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2011
ktorým sa upravujú niektoré
podmienky držania psov.
ČL. 1 - PREDMET A PÔSOBNOSŤ
Toto VZN upravuje niektoré podmienky držania psov v meste Krompachy. Nevzťahuje sa na služobných psov používaných
podľa osobitných predpisov (t.j. služobných psov Policajného
zboru, Zboru väzenskej a justičnej stráže, Vojenskej polície, Železničnej polície, Obecnej polície, colníkov a poľnej stráži).
ČL. 2 - VYMEDZENIE POJMOV
Na účely tohto všeob. záv. nariadenia
a) zvláštnym psom je pes
1. používaný súkromnými bezpečnostnými službami podľa osobitného zákona 1)
2. používaný horskou službou,
3. používaný pri záchranných, lokalizačných a likvidačných prácach pri plnení úloh civilnej ochrany, 2)
4. poľovný,
5. ovčiarsky,
6. vodiaci,
7. používaný počas výcviku alebo súťaže konanej podľa medzinárodného alebo národného skúšobného poriadku,
1) zákon č. 473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení neskorších predpisov.
2) zákon NR SR č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v
znení neskorších predpisov
b) nebezpečným psom je každý pes, ktorý pohrýzol alebo poranil
človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi, 3)
c) voľným pohybom psa je pohyb psa bez vôdzky mimo chovného
priestoru alebo zariadenia na chov. Za voľný pohyb zvláštneho
psa bez vôdzky mimo chovného priestoru alebo zariadenia na
chov, ak je na základe výcviku ovládaný osobou, ktorá ho vedie.
ČL. 3 - EVIDENCIA PSOV
1. Každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní na území mesta podlieha evidencii psov a povinnosti veterinárnych úkonov
podľa osobitných predpisov a nariadení.
2. Držiteľ psa je povinný prihlásiť psa do evidencie v lehote do 30
dní od uplynutia posledného dňa lehoty uvedenej v ods. 1.
3. Evidenciu vedie mesto Krompachy a to ekonomické oddelenie
MsÚ.
4. Do evidencie sa zapisuje najmä:
a) evidenčné číslo psa,
b) tetovacie číslo, alebo údaj o čipovaní psa, ak ho pes má,
c) meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu držiteľa psa,
d) umiestnenie chovného priestoru alebo zariadenia na chov, v
ktorom sa pes na území mesta zdržiava, ak sa umiestnenie nezhoduje s miestom trvalého pobytu držiteľa psa,
e) skutočnosť, že pes pohrýzol človeka bez toho aby bol sám napadnutý, alebo vyprovokovaný, alebo použitý v nutnej obrane
alebo v krajnej núdzi, 3)
f) úhyn psa,
g) strata psa.
5. Držiteľ psa je povinný oznámiť mestu každú zmenu skutočnosti a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie v termíne do 30 dní od
zmeny skutočnosti alebo údaja.
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6. Pred vydaním evidenčnej známky mesto preskúma, či je pes zaočkovaný proti besnote. Držiteľ je k tomuto zisteniu povinný predložiť k nahliadnutiu očkovací preukaz.
7. Mesto vydá držiteľovi psa zapísaného do evidencie evidenčnú známku psa. V povolení sa uvedú
všetky základné údaje o držiteľovi psa a o psovi. Na známke sa uvedie evidenčné číslo psa, názov mesta – mesto Krompachy – a údaj o tom, či
je pes nebezpečným psom. Známkou držiteľ psa
preukazuje totožnosť psa.
8. Evidenčná známka je neprenosná na iného psa.
Odcudzenie, zničenie alebo stratu známky je držiteľ psa povinný do 14 dní odvtedy, čo odcudzenie, zničenie alebo stratu známky zistil, oznámiť mestu, ekonomickému oddeleniu MsÚ, kde
je pes evidovaný.
3) § 24 a 25 Trestného zákona
9. Mesto vydá v zmysle VZN č. 8/2004 o miestnych
daniach na území mesta Krompachy časť 2, § 3,
ods. 5 a v zmysle doplnku č. 1 k VZN č. 8/2004
platného od 1.1.2006, výmer o určení poplatku
za psa. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo
dňa nadobudnutia právoplatného platobného
výmeru, v ďalších zdaňovacích obdobiach je daň
za psa za zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 31. 01. príslušného zdaňovacieho obdobia.
10. Výška úhrady za evidenčnú známku je
0,70 €, za náhradnú evidenčnú známku 0,70 €.
ČL. 4 - OBMEDZENIA VOĽNÉHO
POHYBU A VSTUPU SO PSOM
1. Voľný pohyb psa je zakázaný na všetkých verejných priestranstvách, kde sa pohybujú alebo
zhlukujú ľudia. Sú to najmä priestory pred obchodnými centrami, pred školami, pred verejnými inštitúciami, pred zdravotnými zariadeniami, pred kostolmi, na cintorínoch. Na iných
miestach je voľný pohyb psa zakázaný tabuľkou
zákaz voľného pohybu psov.
2. Vstup so psom je zakázaný do obchodov, škôl,
verejných inštitúcii, zdravotných zariadení, kostolov, na cintorínoch, na športové ihriská, detské
ihriská, pieskoviská, na akékoľvek športové alebo na iný kultúrny či oddychový účel vyhradené
verejné priestranstva, ktoré sú označené tabuľou
zákaz vstupu so psom, alebo zákaz vodenia psov.
ČL. 5 - VODENIE PSA
1. Vodiť psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov psov môže len osoba, ktorá je fyzicky a psychicky spôsobilá a schopná ho ovládať
v každej situácii, pričom je povinná predchádzať
tomu, aby pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka alebo zvieratá, a zabraňovať vzniku škôd na majetku, prírode a životnom prostredí, ktoré by pes mohol spôsobiť.
2. Vodiť nebezpečného psa mimo chovného
priestoru alebo zariadenia na chov môže len osoba, ktorá je plne spôsobilá na právne úkony. Na
verejnom priestranstve musí mať nebezpečný
pes nasadený náhubok.
3. Psa možno vodiť na verejné priestranstvo a na
miesta, na ktorých je voľný pohyb psov zakázaný,
len na vôdzke. Na území mesta pre voľný pohyb
psov sa určujú tieto vymedzené priestranstva :

a) trávnatá plocha pri športovom areály ul. Maurerova,
b) ul. Mlynská za prístreškom stanovišťa zberných
nádob komunálneho odpadu pozdĺž Slovinského potoka smerom k nemocnici,
c) ul. Kúpeľňa vedľa kotolne.
4. Zakazuje sa:
a) vodiť psa na miesta, na ktoré je vstup so psom zakázaný, okrem služobného psa počas služobného
zákroku a vodiaceho psa
b) vodiť psa bez vôdzky do vozidla verejnej dopravy a na miesta, kde sa pohybujú alebo zhlukujú ľudia, okrem, vodiaceho psa a ak ide o psa bez
výcviku, ktorý by mohol ohroziť zdravie iných
zvierať alebo bezpečnosť ľudí, ani bez zabezpečenia (napríklad bez náhubku).
c) nechať psa voľne pohybovať sa na verejnom
priestranstve a na mieste, kde je voľný pohyb
psov zakázaný, okrem služobného psa počas služobného zákroku.
d) psa uviazať alebo ponechať samého bez uviazania na verejnom priestranstve (napríklad pred
obchodom).
5. Za psa vždy zodpovedá držiteľ psa alebo osoba,
ktorá psa vedie alebo nad psom vykonáva dohľad.
6. Držiteľ psa a ten, kto psa vedie, je povinný oznámiť svoje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu osobe, ktorú pes pohryzol, ten, kto psa vedie, je povinný oznámiť osobe, ktorú pes pohrýzol aj meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu držiteľa psa. Súčasne je povinný skutočnosť,
že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám
napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi, oznámiť mesto kde je pes evidovaný. Osobe pohryzenej psom sa odporúča neodkladne vyhľadať lekárske ošetrenie a túto udalosť nahlásiť na oddelenie mestskej polície.
ČL. 6 - UDRŽIAVANIE ČISTOTY
VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV
1. Za znečistenie verejných priestranstiev psom
zodpovedá jeho majiteľ. Ak pes znečistí verejné
priestranstvo výkalmi, je ten, kto psa vedie, povinný výkaly bezprostredne odstrániť a uložiť do
zberných nádob na komunálny odpad.
2. Na miestach, kde je voľný pohyb psa povolený
mesto umiestni zberné nádoby na zhromažďovanie výkalov a zabezpečí priebežné hygienické odstraňovanie ich obsahu subjektom zmluvne povereným mestom.
ČL. 7 - POVINNOSTI DRŽITEĽA PSA
Držiteľ psa je povinný:
1. Prihlásiť psa v zmysle ustanovení Čl. 3 tohto nariadenia do evidencie psov a prísne dodržiavať
ustanovenia upravujúce evidenciu psov. Nahlásiť
všetky zmeny v chove psa, stratu psa, stratu evidenčnej známky, úhyn psa a pod.
2. Opatriť psa evidenčnou známkou vydanou ekonomickým oddelením MsÚ.
3. Po zaevidovaní psa uhradiť mestu poplatok za
psa podľa VZN č. 8/2004 o miestnych daniach
na územím mesta Krompachy.
4. Prísne dbať, aby pes bezdôvodne nerušil spoluobyvateľov v dome a blízkom okolí a tak nenaru-

šoval občianske spolunažívanie.
5. Bezodkladne odstrániť nečistotu spôsobenú
psom takým spôsobom, aby nemohlo dôjsť k
ohrozeniu hygieny prostredia.
6. Prísne dodržiavať ustanovenia Čl. 5 – vodenie
psa a ustanovenia Čl. 4 – obmedzenia voľného
pohybu a vstupu so psom.
7. Dostaviť sa v lehotách stanovených veterinárnou
správou k pravidelnému očkovaniu a ošetrovaniu proti nákazlivým chorobám. Prísne dodržiavať každoročne povinnosť očkovania proti besnote.
8. Okamžite dať psa, ktorý poranil človeka prehliadnuť veterinárnemu lekárovi, vyžiadať si o
tom potvrdenie a toto odovzdať poškodenému a
na evidenciu psov.
9. Ohlásiť úhyn psa veterinárnej správe, ktorá zabezpečí jeho asanáciu. Nie je dovolené uhynuté
zviera dávať do smetných nádob, kontajnerov na
odpad alebo zakopávať.
ČL. 8 - TÚLAVÝ PES
1. Za túlavého psa je považovaný každý pes voľne
sa pohybujúci bez známky a bez vodiacej osoby.
2. Každý pohyb túlavého psa je potrebné nahlásiť
Mestskej polícii v Krompachoch.
3. Odchyt túlavého psa zabezpečuje Mestská polícia v Krompachoch.
4. Túlavý pes po odchyte bude umiestnený
v kotercoch Mestskej polície v Krompachoch.
5. Ak majiteľ psa preukáže jeho vlastníctvo môže si
psa vyzdvihnúť po úhrade poplatku a príslušnej
pokuty.
6. Ak sa do 10 dní neprihlási majiteľ psa, ďalší postup určí veterinárny lekár.
ČL. 9 - PRIESTUPKY
1. Priestupku sa dopustí držiteľ psa, ak
a) neoznámi mestu, v ktorom je pes evidovaný, alebo má byť evidovaný, každú zmenu skutočnosti
a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie do 30 dní
od zmeny,
b) neprihlási psa do evidencie,
c) umožní, aby psa viedla osoba, ktorá nespĺňa
podmienky ustanovené v Čl. 5 ods. 1 a 2,
d) neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby
bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa
nepoužil v nutnej obrane alebo krajnej núdzi, 3)
e) neoznámi odcudzenie, zničenie alebo stratu
známky,
f) nezabráni voľnému pohybu psa okrem priestorov na to určených.
2. Priestupku sa dopustí ten, kto psa vedie, ak
a) neohlási svoje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu a meno, priezvisko a adresu trvalého
pobytu držiteľa psa osobe, ktorú pes pohrýzol,
b) nezabránil tomu, aby pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka alebo zvieratá,
c) neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby
bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa
nepoužil v nutnej obrane alebo krajnej núdzi, 3)
d) evidenčnou známkou nepreukáže totožnosť psa,
e) nerešpektuje zákaz vstupu so psom alebo zákaz
voľného pohybu psa,
f) bezprostredne po znečistení verejného priestranstva výkalmi tieto neodstráni.
pokračovanie na ďalšej stnane
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pokračovanie z predchádzajúcej strany

ČL. 10 - POKUTY
1. Za priestupok podľa Čl. 9 odseku 1 a odseku 2
písm. a), b) a c) možno uložiť pokutu do 165,-- €.
2. Za priestupok podľa Čl. 9 odseku 2, písm. d), e)
f) možno uložiť pokutu do 65,-- €.
3. Priestupky podľa tohto zákona prejednáva mesto
a v blokovom konaní koná mestská polícia a orgán Policajného zboru.
4. Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje
všeobecný predpis o priestupkoch. 4)
5. Výnos pokút je príjmom rozpočtu mesta okrem
pokút uložených v blokovom konaní orgánmi
Policajného zboru, ktorý je príjmom štátneho
rozpočtu.

ČL. 11- ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE
1. Za kontrolu dodržiavania tohto VZN zodpovedá
Mestská polícia Krompachy.
2. Všeobecné záväzné nariadenie schválilo Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch dňa 20. apríla
2011, uznesením č. 4/F.2 Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 6. mája 2011.
3. Dňom účinnosti tohto VZN sa ruší VZN
č. 3/2003, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov.
Ing. Iveta RUŠINOVÁ v.r., primátorka mesta
Vyvesené na úradnej tabuli pred schválením dňa 5. 4. 2011
Zvesené z úradnej tabuli pred schválením dňa 20. 4. 2011
Vyvesené na úradnej tabuli po schválení dňa 21. 4. 2011
Zvesené z úr. tabuli po nadobudnutí účinnosti dňa 6.5.2011
4) zákon SNR č. 372 1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov

Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2011
o dodržiavaní čistoty a verejného poriadku
na území mesta Krompachy
Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch na základe § 4 ods. 3 písm. f), g), h), n), § 6 ods. 1 a § 11 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov, § 7 ods. 3 zákona
č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a § 9 ods. 3 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov
vydáva pre svoj územný obvod toto všeobecne záväzné nariadenie č.5/2011 o dodržiavaní čistoty a verejného poriadku na území mesta Krompachy.
PRVÁ ČASŤ
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
§ 1 - ÚČEL A PREDMET
Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia
(ďalej len "nariadenie") je vytvoriť podmienky pre
utváranie a ochranu zdravého spôsobu života a práce obyvateľov Mesta Krompachy (ďalej len „mesto“),
vytvoriť podmienky pre udržiavanie čistoty miestnych komunikácií, verejných priestranstiev a pre zabezpečenie verejného poriadku v meste.
§ 2 - PÔSOBNOSŤ
Ustanovenia tohto nariadenia platia pre celé katastrálne územie mesta a sú záväzné pre všetky právnické osoby so sídlom na území mesta, fyzické osoby s trvalým alebo prechodným pobytom, miestom
podnikania alebo prechodne sa zdržiavajúce na území mesta.
§ 3 - ZÁKLADNÉ POJMY
Pre účely tohto nariadenia sa rozumie:
a) verejným priestranstvom – všetky verejnosti prístupné miesta slúžiace na verejné účely, ktoré
môže verejnosť obvyklým spôsobom užívať, a to
najmä miestne komunikácie (cesta, chodník, parkovisko), ulice, námestie, nástupné plochy zastávok verejnej dopravy, korytá a nábrežia vodných
tokov a nádrží, mosty, lávky, priechody, podchody, nadchody, schody, parky, detské ihriská, trhoviská, cintoríny a podobne, pokiaľ nie sú zverené
do správy iným právnickým alebo fyzickým osobám.
b) zariadením verejného priestranstva – predmety,

8

c)

d)

e)

f)

g)
h)

i)

j)

ktoré sú trvalo alebo dočasne umiestnené na verejnom priestranstve napr. lavičky, odpadové nádoby, kvetináče, kontajnery, zariadenia verejného osvetlenia, ochranné prístrešky na zastávkach
verejnej dopravy, cestovné poriadky, dopravné
značky, orientačné tabule, reklamné zariadenia,
sochy, pamätníky, hroby a pod.
zvláštnym užívaním verejného priestranstva –
výkopové práce a úpravy, ktorými sa narúša teleso miestnej komunikácie alebo jej súčasti, verejné
priestranstvo a zeleň.
osobitným užívaním verejného priestranstva –
umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, letné stolovanie pred reštauračnými zariadeniami, umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií,
umiestnenie skládky, trvalé parkovanie vozidla
mimo stráženého parkoviska, umiestnenie informačno-reklamného zariadenia a pod.
čistenie a udržiavanie verejného priestranstva –
najmä jeho zametanie, umývanie, odstraňovanie
blata, nánosov, naplavenín, odpadkov a iných nečistôt, buriny a tiež kosenie a zimná údržba.
verejným poriadkom - súhrn spoločenských
pravidiel, ktoré sú obsiahnuté v právnych
normách, ako aj všeobecne uznávané pravidlá
správania sa, ktorých dodržiavanie je nevyhnutnou podmienkou pokojného občianskeho spolunažívania a vytvárania usporiadaného života
obyvateľov mesta.
nehnuteľnosťami – pozemky a stavby spojené so
zemou pevným základom .
chodníkom – komunikácia alebo časť cesty určená pre chodcov, ktorá je spravidla oddelená od
vozovky výškovo alebo iným spôsobom .
priľahlým chodníkom – chodník priľahlý k nehnuteľnosti, ktorá sa nachádza v zastavanom
území mesta a hraničí s cestou alebo s miestnou
komunikáciou.
miestnymi komunikáciami (ďalej aj „komunikácie“) – všeobecne prístupné a užívané ulice, parkoviská vo vlastníctve obcí a verejné priestranstvá, ktoré slúžia miestnej doprave a sú zaradené
do siete miestnych komunikácií .
DRUHÁ ČASŤ
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DODRŽIAVANIE ČISTOTY A PORIADKU
NA VEREJNOM PRIESTRANSTVE
§ 4 - UDRŽIAVANIE ČISTOTY NA VEREJNOM
PRIESTRANSTVE
1. Každý je povinný dodržiavať čistotu a poriadok
na verejnom priestranstve.
2. Každý je oprávnený užívať verejné priestranstvá
spôsobom zodpovedajúcim ich charakteru a účelu, v súlade s verejným poriadkom a právnymi
predpismi upravujúcimi ich užívanie a zároveň
sa musí zdržať akýchkoľvek činností, ktorými by
mohlo dôjsť k znečisteniu či poškodeniu verejného priestranstva, nehnuteľností, zariadení verejného priestranstva, znečisteniu zložiek životného prostredia, t.j. pôdy, vodných tokov, podzemných vôd, ovzdušia a podobne.
3. Verejné priestranstvo je možné užívať aj iným
spôsobom, a to ako zvláštne užívanie alebo osobitné užívanie, avšak len na základe súhlasu resp.
povolenia mesta (§ 7 nariadenia).
4. V záujme zdravia, verejného poriadku, bezpečnosti občanov, vytvárania zdravého životného
prostredia, zdravého spôsobu života obyvateľov
mesta a estetického vzhľadu mesta sa na verejných priestranstvách zakazuje:
a) vykonávať telesnú potrebu,
b) odhadzovať odpady (smeti, papier, obaly všetkého druhu, zvyšky jedál, ovocia a zeleniny, ohorky z cigariet, cestovné lístky a pod.) mimo nádob,
resp. miest na to určených mestom,
c) znečisťovať okolie vyberaním odpadkov zo smetných nádob, prehrabávaním sa v nich a ponechaním smetných nádob nezatvorených (pokiaľ je
ich zatvorenie technicky možné),
d) znemožňovať odvoz komunálneho, resp. iného
odpadu parkovaním, zastavením, resp. státím vozidla pred zbernými nádobami alebo na prístupovej komunikácií k stanovišťu zberných nádob,
e) ukladať vybavenie z domácností (chladničky, starý nábytok, elektrospotrebiče a pod.), stavebný
odpad (murivo a sutinu z búracích prác, odpady
po stavebných úpravách v objektoch, staré okná,
dvere, tehly a pod.) do kontajnerov na komunálny
odpad, resp. ku stanovištiam kontajnerov,
f) vypúšťať, resp. vylievať do uličných kanalizačných vpustí splaškové vody, fekálie, chemikálie,
oleje, pohonné látky a inak znečistené tekutiny,
g) odvádzať zo súkromných nehnuteľností povrchové vody (zrážková voda, topiaci sa sneh a ľad)
a podzemné vody (prameň, studňa) na verejné
pries-transtvá,
h) akokoľvek znehodnocovať, znečisťovať a ničiť zariadenia verejného priestranstva; premiestňovať, pozmeňovať, zakrývať alebo premiestňovať zariadenia verejného priestranstva,
i) umiestňovať plagáty, oznamy, reklamy, reklamné
zariadenia a pútače na iných miestach ako na to
určených,
j) bez povolenia mesta skladovať na nich stavebné
materiály, palivo, škvaru, stavebný odpad a iné
materiály, alebo skladovať horľavé, výbušné a iné
nebezpečné látky,
k) vypaľovať trávnatý porast , spaľovať trávu, konáre stromov, kríkov, lístie a iné zvyšky rastlín, spa-
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ľovať akýkoľvek iný biologický odpad a zakladať
oheň v zberných nádobách na odpad,
l) ponechávať na nich exkrementy psov, za odstránenie ktorých nesie zodpovednosť osoba vodiaca
psa ,
m) z okien a balkónov vyhadzovať ohorky z cigariet alebo iný odpad, vylievať tekutiny, prášiť
koberce, pľuvať alebo iným podobným spôsobom
znečisťovať verejné priestranstvo a inak obťažovať spoluobčanov nad mieru primeranú pomerom najmä zápachom, hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými odpadmi, svetlom, tienením a vibráciami,
n) roznášať blato a iné nečistoty z pozemkov na komunikácie kolesami vozidiel,
o) grilovať na balkónoch a lodžiách bytových domov ,
p) znehodnocovať, znečisťovať alebo ináč poškodzovať komunikácie a ich súčasti a príslušenstvo
(napr. dopravné značenia a iné zariadenia komunikácií), mestskú zeleň, ako aj zariadenie verejného priestranstva,
q) znečisťovať budovy, komunikácie a zariadenie
verejného priestranstva sprejmi alebo inými nedovolenými maľbami,
r) kúpať sa vo fontánach.

§ 6 - UDRŽIAVANIE ČISTOTY VEREJNÉHO
PRIESTRANSTVA V SÚVISLOSTI S
PREVÁDZKOU MOTOROVÝCH VOZIDIEL
Užívateľom miestnych komunikácií a iných verejných priestranstiev sa zakazuje:
a) jazdiť po nich vozidlami, ktoré sú znečistené nad
prípustnú mieru, alebo ak svojím nákladom alebo technickým stavom (napr. vytekajúci olej)
znečisťujú komunikáciu,
b) prepravovať náklad nedostatočne zabezpečený
proti rozprašovaniu, odkvapkávaniu alebo inému znečisťovaniu komunikácie,
c) jazdiť motorovým vozidlom po mestskej zeleni
alebo zastaviť na nej,
d) vykonávať údržbu motorových vozidiel na verejných priestranstvách, (napr. výmena olejov, chladiacej zmesi a pod.)
e) umývať na nich vozidlá s výnimkou nutného čistenia čelného skla, reflektora, koncového a smerového svetla a evidenčného čísla vozidla, rozoberať na nich vozidlá a vykonávať ich údržbu
resp. opravy, ktorými hrozí znečistenie verejného priestranstva alebo komunikácie,
f) odstavovať na verejných priestranstvách nepojazdné, havarované motorové vozidlá a vraky
motorových vozidiel, resp. motorové vozidlá bez
evidenčného čísla.

§ 5 - UDRŽIAVANIE ČISTOTY
VODNÝCH TOKOV
Každý je povinný správať sa tak, aby svojím konaním nespôsoboval znečistenie vodných tokov
a nádrží, nepoškodzoval ich zariadenia a neohrozoval a nepoškodzoval život živočíchov a rastlín
v nich žijúcich.
Zakazuje sa:
do korýt vodných tokov, nádrží a fontán vhadzovať akýkoľvek odpad, alebo ho ukladať na miesta,
z ktorých by mohol byť splavený do vodných tokov alebo nádrží, alebo spôsobiť ich znečistenie,
vlievať alebo vypúšťať do vodných tokov, nádrží, kanálových vpustí alebo do ich bezprostrednej blízkosti zdravotne, hygienicky alebo bezpečnostne závadné látky a tekutiny, a to najmä ropné látky, žieraviny, priemyselné a organické hnojivá (vrátane exkrementov domácich alebo hospodárskych zvierat), tuhé a tekuté kaly, posýpacie soli a iné škodlivé látky, ktoré by mohli ohroziť akosť alebo zdravotnú nezávadnosť vody a život vo vodnom toku,
vykonávať údržbu alebo umývať motorové vozidlá, bicykle a iné podobné mechanizmy vo vodných tokoch, nádržiach a na ich brehoch, z ktorých by uniknuté pohonné látky, mazivá alebo
iné chemické látky mohli vniknúť do povrchových vôd a do podzemných vôd ,
prehradzovať korytá vodných tokov, bez súhlasu ich správcu upravovať alebo inak zasahovať do
brehov vodných tokov,
zakladať ohniská na brehoch vodných tokov.
Ostatné práva a povinnosti fyzických osôb a
právnických osôb k vodám a nehnuteľnostiam,
ktoré s nimi súvisia pri ich ochrane a zodpovednosť za porušenie povinností upravuje osobitný
právny predpis.

§ 7 - PODMIENKY PRE ZVLÁŠTNE
A OSOBITNÉ UŽÍVANIE VEREJNÉHO
PRIESTRANSTVA
Užívať verejné priestranstvo na iný účel, než na
aký je verejné priestranstvo určené, je možné len
na základe povolenia mesta.
Vykonávanie stavebných prác:
musí byť vykonávané v súlade s platnými právnymi predpismi; v prípade, že sa na vykonávanie stavebných prác podľa osobitných právnych
predpisov vyžaduje povolenie, je možné ich realizovať len na základe takého povolenia, resp. rozhodnutia,
sa musí vykonávať tak, aby bolo možné sutinu, tehlu, škridlu a iný stavebný materiál alebo stavebný odpad spúšťať iba pomocou krytých žľabov
umiestnených nad úrovňou terénu, aby nedošlo
k nežiaducemu prášeniu na verejné priestranstvo
alebo k úrazu osoby nachádzajúcej sa na verejnom priestranstve.
Vykonávanie zvláštnych stavebných prác - rozkopávok:
musí byť realizované v súlade s platnými právnymi predpismi po vydaní povolenia na zvláštne
užívanie verejného priestranstva, vydaného stavebného povolenia a za dodržania v nich stanovených záväzných podmienok,
v mimoriadnych neodkladných a naliehavých
prípadoch (napr. vznik havárie alebo nebezpečenstva všeobecného ohrozenia) je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá svojimi stavebnými prácami zasahuje do verejného priestranstva, povinná ohlásiť svoj zásah Mestskému úradu v Krompachoch bez zbytočného odkladu, najneskôr do 12 hodín od vykonania zásahu. Povolenie na vykonávanie zvláštnych stavebných prác
sa vydá dodatočne. Pri realizácii takýchto staveb-

1.

2.
a)

b)

c)

d)

e)
3.

1.

2.
a)

b)

3.
a)

b)

c)

4.

a)

b)

1.

2.

3.

4.

5.

ných prác musia byť dodržané všetky legislatívne podmienky bezpečnosti a plynulosti cestnej
premávky a bezpečnosti chodcov, ako aj ochrany
majetku tretích osôb.
je možné za predpokladu, že plocha rozkopávky bude uvedená do pôvodného stavu na náklady
žiadateľa podľa podmienok stanovených v povolení na zvláštne užívanie.
Letné stolovanie pred reštauračnými zariadeniami, kolotoče, lunaparky môžu byť prevádzkované len na základe povolenia vydaného mestom. Je
zakázané stolovanie pred reštauračnými zariadeniami na komunikáciách, okrem tých spoločenských podujatí usporiadaných alebo povolených
mestom. Držiteľ povolenia na použitie verejného
priestranstva podľa tohto odseku je povinný:
urobiť všetky opatrenia na ochranu verejného
priestranstva a jeho zariadenia pred jeho poškodením alebo znečistením, a po skončení uviesť
priľahlé plochy na vlastné náklady do pôvodného
stavu,
vylepovať plagáty, umiestňovať reklamy, pútače a iné zariadenia len na miesta vyhradené mestom.
§ 8 - ZODPOVEDNOSŤ ZA ČISTENIE
VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA
A MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ
Čistenie verejných priestranstiev, chodníkov
a miestnych komunikácií s výnimkou verejných
priestranstiev, ktorých čistenie zabezpečujú subjekty osobitne uvedené v ods. 2 až 9, zabezpečujú
subjekty zmluvne poverené mestom, resp. právnické osoby, ktoré toto verejné priestranstvo užívajú.
Každý, kto svojou činnosťou spôsobí znečistenie
alebo poškodenie verejného priestranstva, je povinný toto znečistenie alebo poškodenie na vlastné náklady bezodkladne odstrániť, resp. vykonať
inú nápravu. V prípade, že tak nevykoná, znečistenie odstráni mesto (resp. správca verejného
priestranstva) na náklady toho, kto znečistenie
(poškodenie) spôsobil.
Zvolávateľ zhromaždenia alebo usporiadateľ verejného kultúrneho podujatia je povinný zabezpečiť vyčistenie verejného priestranstva a verejnej zelene na vlastné náklady do 2 hodín od
ukončenia zhromaždenia alebo podujatia.
Subjekty vykonávajúce stavebné úpravy nehnuteľností (napr. zatepľovanie a pod.) sú povinné
dodržiavať čistotu a poriadok okolia v súlade s
osobitným právnym predpisom s podmienkami
stanovenými v rozhodnutí príslušného stavebného úradu a v súlade s týmto nariadením.
Vlastníci, resp. prevádzkovatelia zariadení lunaparkov, cirkusov a iných podobných zariadení, sú povinní zabezpečiť čistotu a poriadok nielen na ploche záberu, ale aj v okruhu 5 metrov
od hranice záberu verejného priestranstva, a to
čistením a umiestnením dostatočného počtu nádob na drobný odpad (odpadkový kôš, vrece a
pod.) a zabezpečením ich pravidelného a riadneho vyprázdňovania do zbernej nádoby na odpad
z vlastného podnikania.
pokračovanie na ďalšej stnane
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číslo
pokračovanie z predchádzajúcej strany

6. Vlastníci, prevádzkovatelia alebo užívatelia dočasných zariadení na prevádzkovanie (pojazdných predajní, bufetov, pohostinských zariadení, reštaurácií, obchodných prevádzok pre predaj potravinárskeho tovaru, cukroviniek, ovocia,
zeleniny a predajných stánkov s občerstvením,
letných terás) a ostatných dočasných zariadení
sú povinní zabezpečiť čistotu a poriadok v okolí
svojej prevádzky do vzdialenosti 5 metrov, ak nie
je určené inak. Aj na tieto subjekty sa vzťahuje
povinnosť zabezpečenia pravidelného a riadneho vyprázdňovania nádob na drobný odpad ako
v predchádzajúcom odseku.
7. Závady v schodnosti chodníkov priľahlých k nehnuteľnosti, ktorá sa nachádza v zastavanom
území a hraničí s cestou alebo miestnou komunikáciou, sú povinní bez prieťahov odstraňovať
vlastníci, správcovia alebo užívatelia nehnuteľností, pokiaľ tieto závady vznikli znečistením. Za
čistotu a čistenie chodníkov pred obchodnými
prevádzkami, inštitúciami a inými zariadeniami podľa prvej vety tohto odseku zodpovedajú
ich vlastníci, prevádzkovatelia alebo užívatelia, a
to aj v čase, keď nie sú v prevádzke. Tieto subjekty sú povinné zverejniť na viditeľnom mieste osobu zodpovednú za čistotu chodníka, a to uvedením jej mena a priezviska, tel. kontaktu, resp. názvu sídla a tel. kontaktu, a to aj mimo prevádzkového času.
8. Zametané nečistoty sa ukladajú do nádob určených na komunálny odpad.
9. Zakazuje sa zametanie na verejnú zeleň, do uličných vpustí, vodných tokov, verejných studní, na
zelené pásy, pod schody, lavičky, kvetináče, do
blízkosti umeleckých diel a pod.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
a)
b)

§ 9 - ZODPOVEDNOSŤ ZA ZIMNÚ
ÚDRŽBU VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA A
MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ
1. Zimná údržba verejných priestranstiev, zjazdnosť miestnych komunikácií a schodnosť chodníkov sa zabezpečuje podľa potreby odstraňovaním snehu, ľadu, námrazy alebo znečistenia
(napr. zvyšky posypového materiálu a pod.), pokiaľ vytvárajú, alebo by mohli vytvoriť závady v
zjazdnosti a schodnosti, a to pluhovaním, zhŕňaním, prípadným odvozom snehu a posypom
vhodným posypovým materiálom.
2. Zimnú údržbu verejných priestranstiev, zjazdnosť miestnych komunikácií a schodnosť chodníkov okrem úsekov vymedzených v ods. 8, 9 a
10 zabezpečuje mesto.
3. Zimná údržba sa vykonáva podľa dôležitosti jednotlivých miestnych komunikácií, to znamená,
že sa prednostne zabezpečuje zjazdnosť križovatiek, ulíc s premávkou verejnej dopravy, nástupných plôch zastávok verejnej dopravy, priechodov pre chodcov, schodov, mostov, lávok, zberných komunikácií a komunikácií s veľkými stúpaniami.
4. Pri odstraňovaní a hromadení snehu je potrebné dbať na to, aby neboli zatarasené priechody
pre chodcov, prístup a príjazd k stojiskám nádob
na domový odpad, vjazdy, vstupy do budov, prí-
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c)

d)
10.

stupy k zastávkam verejnej dopravy, kanalizačné vpuste a pod. V prípade odvozu snehu sa tento odváža na miesto určené mestom.
Pri tvorení poľadovice je nutné použiť posypový
inertný materiál (piesok, kamenná drť a pod.). Posyp chloridmi (chemický posyp) sa môže aplikovať len na živičné povrchy a len tam, kde je to nevyhnutne potrebné.
V zimnom období je potrebné zbavovať chodníky snehu a námrazy aj viackrát za deň, a to zásadne v celej šírke. Sneh a námraza sa zhŕňa do hromád na okraj vozovky tak, aby sa v prípade odmäku zabezpečil odtok vody do kanalizačných
vpustí.
Kde sa chodník nenachádza, spriechodňuje sa
verejné priestranstvo hraničiace s nehnuteľnosťou potrebné ku chôdzi v šírke 2 m, maximálne
však po krajnicu cesty.
Závady v schodnosti chodníkov priľahlých k nehnuteľnosti, ktorá sa nachádza v zastavanom
území a hraničí s cestou alebo miestnou komunikáciou, sú povinní bez prieťahov odstraňovať vlastníci, správcovia alebo užívatelia nehnuteľností, pokiaľ tieto závady vznikli poľadovicou
alebo snehom. V opačnom prípade tieto osoby
zodpovedajú za škody, ktorých príčinou boli závady v schodnosti chodníkov, spôsobené poľadovicou alebo snehom.
Schodnosť chodníkov pred obchodnými prevádzkami, inštitúciami a inými zariadeniami zabezpečujú osoby uvedené v § 8 ods. 7 tohto nariadenia.
Vlastník, správca alebo užívateľ nehnuteľnosti je
povinný:
riadne a včas očistiť priľahlý chodník, ktorý hraničí s cestou alebo miestnou komunikáciou,
očistiť chodník, ktorý hraničí s priľahlou nehnuteľnosťou aj ak je medzi ním a nehnuteľnosťou
pruh pozemku slúžiaci iným ako komunikačným účelom. Nerozhoduje, či je takýmto pruhom pozemku rozdelený i samotný chodník. Za
chodník sa v tomto prípade považujú aj schody a
cesta upravená v podobe schodov.
čistiť chodník po celej šírke, pokiaľ jeho oddelenie od vozovky alebo komunikácie je zreteľne
výškovo alebo vodorovne označené,
čistiť chodník podľa potreby prípadne aj denne.
Čistenie miestnych komunikácií a parkovísk po
zimnej údržbe (posypový materiál) sú poverené osoby povinné vykonávať výlučne mokrou
technológiou (kropením, polievaním) z dôvodu
zabránenia znečisťovania životného prostredia
prachom.

TRETIA ČASŤ
DODRŽIAVANIE VEREJNÉHO PORIADKU
§ 10 - DOBA ODPOČINKU, OCHRANA NEFAJČIAROV, PREDAJ, PODÁVANIE
A POŽÍVANIE ALKOHOLICKÝCH NÁPOJOV
1. Každý je povinný zdržať sa akéhokoľvek konania, ktorým by mohol spôsobiť porušenie verejného poriadku v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi, dobrými mravmi a všeobecne uznávanými pravidlami.
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2. Pravidlá dodržiavania doby odpočinku sú
podrobnejšie upravené v osobitnom všeobecne
záväznom nariadení mesta .
3. Na zákaz fajčenia sa vzťahuje osobitný predpis.
Ďalej sa zakazuje fajčiť:
a) v ochranných prístreškoch na zastávkach verejnej
dopravy a v otvorených nástupištiach v priestore,
ktorý slúži pre cestujúcich, pričom na účely zákazu fajčenia dĺžka otvoreného nástupišťa zastávky
verejnej dopravy je 32 m od označníka zastávky a
šírka 3 m od okraja vozovky,
b) na miestach, na ktorých sa nachádzajú pieskoviská, športové a rekreačné plochy určené pre deti a
mládež, a tiež v ich bezprostrednej blízkosti a v
areáloch školských zariadení,
c) na verejných trhoviskách a na cintorínoch.
4. Pravidlá predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov sú podrobnejšie upravené v osobitnom všeobecne záväznom nariadení mesta.
ŠTVRTÁ ČASŤ
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 11 - KONTROLA A SANKCIE
1. Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonávajú:
a) príslušníci Mestskej polície v Krompachoch,
b) zamestnanci mesta organizačne zaradení na oddelení výstavby a životného prostredia MsÚ v
Krompachoch,
c) poslanci Mestského zastupiteľstva v Krompachoch,
d) členovia komisie výstavby a životného prostredia
pri MsZ v Krompachoch,
e) hlavný kontrolór mesta.
2. Porušenie ustanovení tohto nariadenia fyzickou
osobou sa posudzuje ako priestupok. Na konanie
o priestupku sa vzťahuje osobitný predpis .
3. V blokovom konaní priestupky prejednávajú príslušníci Mestskej polície v Krompachoch.
4. Za porušenie ustanovení tohto nariadenia právnickou alebo fyzickou osobou oprávnenou na
podnikanie môže mesto uložiť pokutu do výšky
6.638 € podľa osobitného predpisu .
5. Ukladanie pokút ostatnými dozornými a inšpekčnými orgánmi sa riadi osobitnými predpismi .
§ 12 - ÚČINNOSŤ NARIADENIA
1. Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa
uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch
dňa 20. 4. 2011 uznesením číslo 4/F.3.
2. Toto nariadenie bolo vyvesené na úradnej tabuli
mesta Krompachy dňa 21. apríla 2011 a zvesené
dňa 6.mája 2011.
2. Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňa 6. mája
2011 .
4. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto všeobecne
záväzného nariadenia sa ruší Všeobecne záväzné
nariadenie č. 3/2004 o čistote mesta v znení jeho
Doplnku č. 1, 2 a 3.
Ing. Iveta RUŠINOVÁ v.r., primátorka mesta
Vyvesené na úradnej tabuli pred schválením dňa 5. 4. 2011
Zvesené z úradnej tabuli pred schválením dňa 20. 4. 2011
Vyvesené na úradnej tabuli po schválení dňa 21.4. 2011
Zvesené z úr. tabule po nadobudnutí účinnosti - 6. 5. 2011
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číslo

Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Krompachy č. 6/2011 o poskytovaní finančných príspevkov
Na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch (ďalej len
„MsZ“) na základe samostatnej pôsobnosti v súlade
s § 4 ods.1 a ods. 3 písm. p) a § 6 ods. 1 zákona SNR
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a predpisov a v súlade s §§ 64, 65, 75, 88 zákona NR č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane
deti a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie Mesta Krompachy č. 6/2011 o poskytovaní finančných príspevkov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej len
„VZN“).

1)

a)
b)
c)
d)

1)
a)

b)
c)
2)

3)

PRVÁ ČASŤ - ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1 - ÚČEL NARIADENIA
Týmto VZN sa upravujú podmienky poskytovania finančných príspevkov v súlade so zákonom
č. 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a o
sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o sociálnoprávnej
ochrane detí“) na:
dopravu,
úpravu a obnovu rodinných pomerov,
tvorbu úspor,
vykonávanie opatrení akreditovanému subjektu
a fyzickej osobe alebo právnickej osobe.
§ 2 - ZÁKLADNÉ POJMY
Sociálnoprávna ochrana detí je súbor opatrení na
zabezpečenie:
ochrany dieťaťa, ktorá je nevyhnutná pre jeho blaho a ktorá rešpektuje jeho najlepší záujem podľa
medzinárodného dohovoru,
výchovy a všestranného vývinu dieťaťa v jeho prirodzenom rodinnom prostredí,
náhradného prostredia dieťaťu, ktoré nemôže byť
vychovávané vo vlastnej rodine.
Sociálna kuratela je súbor opatrení na odstránenie, zmiernenie a zamedzenie prehlbovania alebo
opakovania porúch psychického vývinu, fyzického vývinu a sociálneho vývinu dieťaťa a plnoletej
fyzickej osoby a poskytovanie pomoci v závislosti od závažnosti poruchy a situácie, v ktorej sa nachádza dieťa alebo plnoletá fyzická osoba.
Akreditovaný subjekt je fyzická alebo právnická
osoba, ktorá vykonáva opatrenia sociálnoprávnej
ochrany detí a sociálnej kurately podľa § 71 ods. 1
písm. d) zákona o sociálnoprávnej ochrane detí.

DRUHÁ ČASŤ- PRÍSPEVOK NA DOPRAVU
§ 3 - ÚČEL PRÍSPEVKU
1) Mesto Krompachy (ďalej len „Mesto") môže poskytnúť príspevok na dopravu do zariadenia, v
ktorom je dieťa umiestnené. Účelom príspevku je
úprava a zachovanie vzťahov medzi dieťaťom a rodičom alebo osobou, ktorá sa osobne stará o dieťa, ktorej bolo dieťa odňaté zo starostlivosti rozhodnutím súdu umiestnené do zariadenia na výkon rozhodnutia súdu (ďalej len „zariadenie").
2) Účelnosť poskytnutého príspevku oprávneným
žiadateľom posudzujú spoločne orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, Mesto
a zariadenie, v ktorom je dieťa umiestnené. Na po-

1)

a)

b)

c)

d)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1)

2)
a)

súdenie účelnosti poskytnutého príspevku podľa prvej vety môže orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately prizvať aj akreditovaný
subjekt, ak pracuje s rodičmi dieťaťa alebo s osobou dieťaťa, ktorá sa osobne stará o dieťa.
§ 4 - OPRÁVNENÝ ŽIADATEĽ
Oprávneným žiadateľom príspevku je rodič alebo
osoba, ktorá sa osobne stará o dieťa a spĺňa tieto
podmienky:
ma trvalý pobyt v meste Krompachy a súčasne
dieťa musí mať na území mesta obvyklý pobyt a
preukázateľne sa zdržiavalo na území mesta najmenej 1 rok pred umiestnením do zariadenia na
základe rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej
starostlivosti,
prejavuje skutočný záujem o úpravu vzťahov a zachovanie vzťahov s dieťaťom a ak vynaložili primerané úsilie na úpravu svojich rodinných a sociálnych pomerov tak, aby sa mohli osobne starať o
dieťa, pričom na účely tohto nariadenia sa primeraným úsilím rozumie osobný, písomný alebo telefonický kontakt oprávneného žiadateľa s dieťaťom minimálne jeden raz za mesiac; záujem potvrdzuje zariadenie, v ktorom je dieťa umiestnené,
predloží písomný doklad zo zariadenia, v ktorom je dieťa umiestnené, o povolení a odporučenom rozsahu návštev dieťaťa, a o tom že zariadenie, ktoré stretnutie odporučí, vytvorí pre stretnutie podmienky,
príjem rodiča alebo osoby, ktorá sa osobne stará o
dieťa a osôb, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne
podľa osobitného predpisu (zákon o životnom minime) nepresiahnu hranicu životného minima stanovenú zákonom za obdobie 6 mesiacov pred podaním žiadosti. Do výšky príjmu žiadateľa a osôb
posudzovaných spoločne sa nezapočítavajú:
kompenzačné príspevky,
príspevok za bezvládnosť,
štipendiá,
príspevok na bývanie,
príspevok na zdravotnú starostlivosť,
príspevok pre tehotnú ženu,
ochranný príspevok,
výživné, ak si povinný neplatí vyživovaciu povinnosť a túto skutočnosť žiadateľ' dokladuje oznámením na polícii, resp. o začatí súdneho konania. Prepočet sociálnej odkázanosti je uvedený v
Prílohe č.3, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto
VZN.
§ 5 - PODMIENKY A POSTUP
PRI POSKYTOVANÍ PRÍSPEVKU
Príspevok na dopravu poskytne Mesto na základe písomnej žiadosti uvedenej v Prílohe č. 1 a potvrdenia o osobnom stretnutí uvedeného v Prílohe
č. 2, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto VZN.
Oprávnený žiadateľ je povinný žiadosť predložiť
najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa vykonania návštevy dieťaťa v zariadení.
K žiadosti musí byť doložené:
právoplatný rozsudok súdu o umiestnení dieťaťa
do náhradného rodinného prostredia (kópia a originál k nahliadnutiu),

b) písomný doklad z detského domova, v ktorom je
dieťa umiestnené a o povolení a odporučenom
rozsahu návštev dieťaťa o tom, že zariadenie, ktoré stretnutie odporučí, vytvorí pre stretnutie podmienky,
c) potvrdenie o výške príjmu žiadateľa a spoločne
posudzovaných osôb spätne za 6 mesiacov od podania žiadosti,
d) u nezamestnaných doklad o evidencii z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny,
e) originály cestovných lístkov na dopravu do detského domova.
3) Príspevok sa poskytne oprávnenému žiadateľovi po predložení cestovných lístkov do výšky ceny cestovných lístkov maximálne pre 2 osoby z Krompách do zariadenia, v ktorom je dieťa
umiestnené.
4) V prípade, že žiadosť neobsahuje všetky náležitosti podľa § 5 ods. 1 a všetky prílohy podl'a § 5 ods.2
tohto VZN, vecne príslušné oddelenie Mestského úradu v Krompachoch (ďalej len „MsÚ") vyzve žiadateľa, aby v lehote do 14 dní od doručenia
výzvy doplnil chýbajúce údaje.
5) Ak žiadateľ svoju žiadosť ani na výzvu vecne príslušného oddelenia MsÚ nedoplní, vzhľadom na
nesplnenie podmienok ustanovených týmto VZN
bude konanie vo veci žiadosti pre neúplnosť ukončené.
6) Lehota na vybavenie je 30 dní odo dňa predloženia písomnej žiadosti.
7) O poskytnutí, prípadne neposkytnutí príspevku
rozhoduje primátor mesta. Na konanie príspevku sa
vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.
8) Oprávnený žiadateľ môže požiadať o príspevok
iba raz štvrťročne na každé dieťa v inom zariadení, najviac však do 1 roka od umiestnenia dieťaťa
v zariadení.
9) Na poskytnutie finančného príspevku nie je právny nárok a jeho poskytnutie závisí od vyčlenených
finančných prostriedkov v rozpočte Mesta.
TRETIA ČASŤ - ÚPRAVA A OBNOVA
RODINNÝCH POMEROV
§ 6 - VYČLENENIE FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV
1) Mesto vyčlení zo svojho rozpočtu finančné prostriedky na úpravu a obnovu rodinných
pomerov dieťaťa vrátane bytových pomerov
a sociálnych pomerov.
2) Mesačná výška finančných prostriedkov, z ktorých sa vypočíta celková potreba finančných
prostriedkov do rozpočtu Mesta na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa, je najmenej jedna dvanástina z 10% sumy určenej každoročne
Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny, vypočítanej z priemerných bežných výdavkov v zariadení na 1 dieťa za predchádzajúci kalendárny rok.
3) Mesto môže poskytovať uvedený finančný príspevok na podporu úpravy a obnovu rodinných pomerov najviac do 1 roka od umiestnenia dieťaťa do
detského domova.
pokračovanie na ďalšej stnane
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číslo
pokračovanie z predchádzajúcej strany

4) Na účely určenia začiatku plynutia lehoty podľa
ods. 1 tohto § sa za deň umiestnenia považuje deň
nástupu dieťaťa do zariadenia:
a) na základe predbežného opatrenia súdu, ak súd
nariadil nad dieťaťom ústavnú starostlivosť a zároveň určil detský domov, do ktorého má byť dieťa umiestnené,
b) na základe rozhodnutia súdu o uložení výchovného opatrenia, ak súd po zhodnotení účinnosti výchovného opatrenia rozhodol o nariadení ústavnej starostlivosti a zároveň určil detský domov, do
ktorého má byť dieťa umiestnené.
5) Mesto poskytuje predmetný príspevok až do vyčerpania finančnej čiastky schválenej MsZ v rozpočte Mesta na príslušný kalendárny rok.
§ 7 - ÚČEL PRÍSPEVKU
1) Účelom poskytnutého príspevku na úpravu a obnovu rodinných pomerov vrátane bytových a sociálnych pomerov je vytvorenie takých podmienok v rodine dieťaťa, aby sa mohlo vrátiť zo zariadenia do prirodzeného rodinného prostredia alebo do náhradného rodinného prostredia.
2) Účelnosť poskytnutého príspevku oprávnenému príjemcovi posudzujú spoločne orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, Mesto
a zariadenie, v ktorom je dieťa umiestnené. Na posúdenie účelnosti poskytnutého príspevku podľa prvej vety môže orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately prizvať aj akreditovaný
subjekt, ak pracuje s rodičmi dieťaťa alebo s osobou dieťaťa, ktorá sa osobne stará o dieťa.
3) Príspevok na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa vrátane bytových pomerov a sociálnych pomerov sa môže poskytnúť na nasledovné :
a) kúpu alebo opravu základného vybavenia domácnosti, za ktoré je považovaná posteľ, stôl, stolička, skriňa, vykurovacie teleso. sporák, chladnička, práčka, ak nie sú súčasťou vybavenia bytového
domu,
b) opravu strechy, vymaľovanie interiérov, opravy
rozvodu elektrickej energie, rozvodu vody a rozvodu plynu, ktoré sú príslušenstvom rodinného
domu, ktorý žiadateľ užíva na trvalé bývanie; v nájomných bytoch na podobný účel, ak však odstránenie závad nie je povinnosťou prenajímateľa,
c) poplatky spojené s rekvalifikáciou (napr. cestovné, školné a pod.),
d) poplatky spojené s liečbou závislosti od alkoholu a
iných návykových látok (napr. cestovné, poplatky
za pobyt, príplatky za lieky a pod.),
e) úhradu poradensko-terapeutických služieb,
f) úhradu hygienických opatrení uložených regionálnym úradom verejného zdravotníctva.
§ 8 - OPRÁVNENÝ ŽIADATEĽ
1) Oprávneným žiadateľom príspevku je rodič alebo
osoba, ktorá sa osobne stará o dieťa a spĺňa tieto
podmienky:
a) má trvalý pobyt v meste Krompachy,
b) dieťa, na ktoré žiada príspevok, má obvyklý pobyt
na území mesta Krompachy a preukázateľne sa
zdržiavalo na jeho území najmenej jeden rok pred
umiestnením do zariadenia na základe rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti,
c) má skutočný záujem o úpravu a obnovu rodin-
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ných pomerov, vrátane bytových a sociálnych pomerov tak, aby sa mohla opäť osobne o dieťa starať, pričom na účely tohto nariadenia sa primeraným úsilím rozumie osobný, písomný alebo telefonický kontakt oprávneného žiadateľa s dieťaťom
minimálne jeden raz za mesiac; záujem potvrdzuje zariadenie, v ktorom je dieťa umiestnené,
e) príjem rodiča alebo osoby, ktorá sa osobne stará o
dieťa a osôb, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne podľa osobitného predpisu (zákon o životnom
minime) nepresiahnu hranicu životného minima
stanovenú zákonom za obdobie 6 mesiacov pred
podaním žiadosti.
Do výšky príjmu žiadateľa a osôb posudzovaných
spoločne sa nezapočítavajú:
1. kompenzačné príspevky,
2. príspevok za bezvládnosť,
3. štipendiá,
4. príspevok na bývanie,
5. príspevok na zdravotnú starostlivosť,
6. príspevok pre tehotnú ženu,
7. ochranný príspevok,
8. výživné, ak si povinný neplatí vyživovaciu povinnosť a túto skutočnosť žiadateľ' dokladuje oznámením na polícii, resp. o začatí súdneho konania. Prepočet sociálnej odkázanosti je uvedený v
Prílohe č.3, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto
VZN.
§ 9 - PODMIENKY A POSTUP PRI POSKYTOVANÍ PRÍSPEVKU
1) Oprávnený žiadateľ písomne požiada Mesto
prostredníctvom vecne príslušného oddelenia
MsÚ o poskytnutie príspevku na úpravu a obnovu rodinných pomerov, vrátane bytových a sociálnych pomerov formou projektu, ktorý je uvedený v Prílohe č. 4, kde sa určí účel a požadovaná
výška príspevku. Súčasťou projektu je Príloha č.
5 - Zúčtovanie finančného príspevku na úpravu a
obnovu rodinných pomerov rodičov dieťaťa alebo
osôb, ktoré sa osobne starajú o dieťa, poskytnutého z rozpočtu Mesta. Uvedené prílohy tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto VZN.
2) Projekt musí obsahovať:
a) osobné údaje žiadateľa,
b) osobné údaje spoločne posudzovaných osôb,
c) meno a priezvisko dieťaťa, na ktoré žiadateľ požaduje príspevok,
d) potvrdenie o umiestnení v zariadení,
e) príjmové pomery žiadateľa a spoločne posudzovaných osôb za obdobie 6 mesiacov pred podaním
projektu,
f) majetkové pomery žiadateľa,
g) bytové pomery žiadateľa,
h) účel a formu použitia schválených finančných
prostriedkov na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa,
i) právoplatný rozsudok sudu o umiestnení dieťaťa
do náhradného rodinnej starostlivosti.
3) Zúčtovanie finančného príspevku musí obsahovať:
a) kópie dokladov - účtenky, faktúry, výpisy z účtov,
príjmové doklady, výdavkové doklady a pod. a originál k nahliadnutiu,
b) kópiu dokladu - rozsudok súdu o zrušení nariadenia náhradnej rodinnej starostlivosti a originál k
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nahliadnutiu.
4) Predložený projekt musí vytvárať predpoklady, že
rodinné pomery žiadateľa sa upravia natoľko, aby
sa žiadateľ mohol osobne starať o výchovu dieťaťa
v rodinnom prostredí do jedného roka od umiestnenia do zariadenia.
5) Vecne príslušné oddelenie MsÚ preverí šetrením
sociálnu situáciu v rodine a zistí, aké opatrenia je
nevyhnutné vykonávať vo vzťahu k dieťaťu a ďalším členom rodiny na dosiahnutie úpravy a obnovy rodinných pomerov a či je obnova pomerov realizovateľná
6) Mesto poskytne finančný príspevok na základe
uzatvorenej zmluvy so žiadateľom v hotovosti v
celej sume alebo po čiastkach, v súlade s potrebami úhrad nákladov spojených s realizáciou predloženého projektu.
7) O poskytnutí príspevku na úpravu a obnovu rodinných pomerov rodičov dieťaťa alebo osôb, ktoré
sa osobne starajú o dieťa na základe projektu predloženého oprávneným žiadateľom, rozhodne primátor mesta.
8) Spôsoby čerpania finančného príspevku navrhuje,
usmerňuje a kontroluje vecne príslušné oddelenie
MsÚ až do vyčerpania finančnej čiastky na základe uzatvorenej zmluvy.
9) Príjemca je povinný poskytnutú finančnú čiastku
zúčtovať bezodkladne po jej vyčerpaní, najneskôr
však k termínu uvedenému v zmluve. V zúčtovaní
uvedie nevyhnutné identifikačné údaje a dokladuje použitie finančných prostriedkov.
10) Príjemca, ktorý nepredloží zúčtovanie finančného príspevku alebo použije tento finančný príspevok na iný účel ako bol určený a v zmluve uvedený,
je povinný finančný príspevok vrátiť na účet Mesta najneskôr do 15 kalendárnych dní po termíne
stanovenom na zúčtovanie po obdŕžaní písomnej
výzvy Mesta.
11) Ak nie je možné a účelné použiť finančné
prostriedky na úpravu a obnovu rodinných pomerov fyzických osôb, ktoré sa osobne starajú o dieťa, alebo oprávnený žiadateľ nepredloží do 6 mesiacov od umiestnenia dieťaťa do zariadenia na výkon rozhodnutia súdu projekt na úpravu a obnovu rodinných pomerov, vrátane bytových a sociálnych pomerov, môže primátor mesta rozhodnúť o
využití finančných prostriedkov na vyhľadanie fyzickej osoby, ktorej možno dieťa zveriť do osobnej
starostlivosti a na podporu utvorenia náhradného
rodinného prostredia pre dieťa.
ŠTVRTÁ ČASŤ - PRÍSPEVOK NA TVORBU ÚSPOR
§ 10 - PODMIENKY A POSTUP
PRI POSKYTOVANÍ PRÍSPEVKU
1) Účelom poskytnutého príspevku je uľahčenie
a podpora budúceho osamostatnenia sa dieťaťa po
skončení ústavnej starostlivosti právoplatným rozhodnutím súdu alebo do skončenia ústavnej starostlivosti dosiahnutím plnoletosti dieťaťa alebo
do umiestnenia dieťaťa do náhradného rodinného
prostredia.
§ 11 - VYČLENENIE FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV
1) Poskytovanie príspevku na tvorbu úspor ustanovuje § 65 ods. 8 zákona o sociálnoprávnej ochrane
detí.
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2) Celkový objem sa vypočíta z mesačnej výšky finančných prostriedkov na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa, ktorá je najmenej jedna
dvanástina z 10% sumy určenej každoročne Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny vypočítanej z
priemerných bežných výdavkov v zariadení na jedno dieťa za predchádzajúci kalendárny rok.
§ 12 - OPRÁVNENÝ ŽIADATEĽ
1) Oprávneným žiadateľom je detský domov, ktorý v
prospech dieťaťa požiada o finančný príspevok.
2) Detský domov je prostredie utvorené a usporiadané na účely vykonávania rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti, predbežného opatrenia a o uložení výchovného opatrenia.
§ 13 - PODMIENKY A POSTUP
POSKYTNUTÉHO PRÍSPEVKU
1) Mesto poskytuje dieťaťu na uľahčenie a podporu
budúceho osamostatnenia sa príspevok na tvorbu
úspor, ak :
a) sa do jedného roka od umiestnenia dieťaťa do detského domova neupravili alebo neobnovili rodinné pomery ani použitím finančných prostriedkov
na úpravu a tvorbu rodinných pomerov tak, aby
rodičia alebo osoba, ktorá sa osobne stará o dieťa,
mohli osobne vykonávať starostlivosť o dieťa alebo
dieťa nebolo umiestnené do náhradného rodinného prostredia,
b) Mesto nevyčlenilo finančné prostriedky a nepoužilo ich na úpravu a obnovu rodinných pomerov,
alebo ich nepoužilo na vyhľadávanie fyzickej osoby, ktorej možno dieťa zveriť do osobnej starostlivosti,
c) Mesto preukázateľne počas najmenej jedného roka
pred umiestnením dieťaťa do detského domova nevykonávalo pre fyzické osoby niektoré z opatrení
podľa § 10 ods. 1 písm. a) a b) alebo § 11 ods. 1 zákona o sociálnoprávnej ochrane detí zodpovedajúcich závažnosti výchovných problémov alebo rodinných problémov a situácii dieťaťa a jeho rodiny.
2) Splnenie povinnosti podľa ods.1 písm. a), b), c)
tohto § preukazuje Mesto najmä v záznamoch v
evidencii detskému domovu pri tvorbe individuálneho plánu rozvoja osobnosti dieťaťa. Záver zhodnotenia skutočností podľa prvej vety tvorí súčasť
dokumentácie dieťaťa.
3) Na účely posúdenia splnenia povinnosti podľa ods.
1 písm. c) sa podmienka považuje sa splnenú, ak:
a) fyzické osoby preukázateľne odmietli ponúkanú
pomoc Mesta počas jedného roka pred umiestnením dieťaťa do detského domova alebo
b) Mesto nemalo preukázateľne podľa spisovej dokumentácie dieťaťa a rodiny vedenej orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vedomosť o potrebe vykonávať niektoré z opatrení v
zmysle osobitného predpisu pre dieťa a jeho rodinu najmenej jeden rok pred umiestnením dieťaťa
do zariadenia na základe predbežného opatrenia
súdu.
4) Mesto poukáže príspevok na tvorbu úspor na základe žiadosti detského domova a to mesačne na
osobný účet dieťaťa alebo jeho vkladnú knižku,
ktoré v prospech neho zriadi detský domov alebo
majetkový opatrovník.
5) Príspevok sa poskytuje od kalendárneho mesiaca,
v ktorom detský domov oznámil Mestu zriadenie

osobného účtu alebo vkladnej knižky dieťaťa.
6) Mesto uzatvorí zmluvu za účelom tvorby úspor
so zariadením, v ktorom je dieťa umiestnené, po
oznámení skutočností uvedených v predchádzajúcom bode.
7) Príspevok sa poskytuje do zrušenia ústavnej starostlivosti právoplatným rozhodnutím súdu alebo
do skončenia ústavnej starostlivosti dosiahnutím
plnoletosti dieťaťa alebo do umiestnenia dieťaťa do
náhradného rodinného prostredia.
8) Zariadenie je povinné po začatí poskytovania príspevku na tvorbu úspor polročne posielať výpis z
osobného účtu dieťaťa Mestu.
9) Finančné prostriedky na osobnom účte sú výlučne
majetkom dieťaťa.
10) Na nakladanie s finančnými prostriedkami na
osobnom účte dieťaťa je potrebný súhlas súdu.
PIATA ČASŤ - PRÍSPEVOK AKREDITOVANÉMU SUBJEKTU A FYZICKEJ OSOBE
ALEBO PRÁVNICKEJ OSOBE
§ 14 - ÚČEL PRÍSPEVKU
1) Na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany
detí a sociálnej kurately na predchádzanie vzniku
krízových situácií v rodine a na obmedzenie a odstraňovanie negatívnych vplyvov môže Mesto poskytnúť oprávnenej osobe finančný príspevok v
zmysle § 75 ods. 2 zákona.
§ 15 - OPRÁVNENÝ ŽIADATEĽ
1) Oprávnený žiadateľ na poskytovanie finančného
príspevku uvedeného v bode 1 § 14 tohto VZN je:
a) právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorej bola
udelená akreditácia (ďalej len „akreditovaný subjekt"),
b) právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá vykonáva opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej len „osoba").
§ 16 - PODMIENKY A POSTUP
PRI POSKYTOVANÍ PRÍSPEVKU
1) Finančný príspevok akreditovanému subjektu alebo osobe poskytne Mesto na základe písomnej žiadosti, ktorá musí obsahovať tieto náležitosti a podklady:
a) základné identifikačné údaje o subjekte,
b) doklad o akreditácii u akreditovaných subjektov,
c) popis obsahu činnosti subjektu,
d) finančný rozpočet činnosti subjektu súvisiaci s obdobím, na ktorý sa posudzuje príspevok,
e) požadovanú výšku finančného príspevku,
f) rozpis zdrojov financovania subjektu.
2) Žiadosť o finančný príspevok predkladá akreditovaný subjekt alebo osoba.
3) Finančný príspevok je možné poskytnúť akreditovanému subjektu alebo osobe v súlade s výškou
schválených finančných prostriedkov v rozpočte
Mesta. O výške poskytnutého finančného príspevku rozhoduje primátor mesta na základe odporúčania príslušne] komisie MsZ.
4) Bližšie podmienky použitia a spôsobu nakladania s poskytnutým finančným príspevkom akreditovaným subjektom alebo osobou upraví osobitná
zmluva.
5) Akreditovaný subjekt alebo osoba sú povinní použiť poskytnutý finančný príspevok iba na uvedený účel v rámci rozpočtového obdobia a zúčtovať

v zmysle zmluvy, najneskôr do 15.12. príslušného
kalendárneho roka.
6) Akreditovaný subjekt alebo osoba sú povinní vrátiť nevyčerpaný finančný príspevok do rozpočtu Mesta súčasne so zúčtovaním, najneskôr do 15
kalendárnych dní po zúčtovaní. K zúčtovaniu finančného príspevku akreditovaný subjekt alebo
osoba predloží fotokópiu a originál účtovných dokladov o použití tohto finančného príspevku k nahliadnutiu.
7) Akreditovanému subjektu, fyzickej a právnickej
osobe, ktorá vykonáva opatrenia podľa § 10 zákona nie je možné poskytnúť finančný príspevok, ak
na účel na ktorý finančný príspevok žiadajú, mu
bola poskytnutá dotácia v zmysle platného VZN o
poskytovaní dotácií.
ŠIESTA ČASŤ - KONTROLNÁ ČINNOSŤ
§ 17
1) Kontrolu dodržiavania tohto VZN vykonáva hlavný kontrolór Mesta Krompachy.
SIEDMA ČASŤ - PRECHODNÉ A SPOLOČNÉ
USTANOVANIA
§ 18
1) Povinnosť finančne podporovať úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa, poskytovať príspevok na tvorbu úspor dieťaťa sa vzťahuje na prípady, keď bolo dieťa umiestnené do zariadenia na základe právoplatného rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti po 31. decembri 2005.
2) Mesto Krompachy si vyhradzuje právo na kontrolu
využitia ním poskytnutých finančných prostriedkov. V prípade poskytnutia finančného príspevku
na úpravu a obnovu bytových pomerov si Mesto
vyhradzuje právo kontroly účelnosti jeho využitia
priamo v byte príjemcu.
3) Finančné prostriedky poskytované podľa tohto
nariadenia môže Mesto poskytnúť len občanovi,
ktorý nemá záväzky a dlhy voči Mestu, alebo má
dohodnutý splátkový kalendár na splnenie záväzkov a dlhov a tento splátkový kalendár dodržiava pravidelnými splátkami. Výkaz nedoplatkov je
uvedený v Prílohe č. 6, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tohto VZN.
ÔSMA ČASŤ - ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 19
1) Návrh tohto VZN bol vyvesený na úradnej tabuli
od 5. apríla 2011.
2) Toto VZN schválilo Mestské zastupiteľstvo v
Krompachoch uznesením č.4/F.4 dňa 20. apríla
2011.
3) VZN bolo vyvesené na úradnej tabuli 21. apríla
2011 a nadobúda účinnosť 15-tym dňom po vyvesení VZN na úradnej tabuli, t.j. dňom 6. mája
2011.
Ing. Iveta Rušinová v.r., primátorka mesta
Vyvesené na úradnej tabuli pred schválením dňa 5. 4. 2011
Zvesené z úradnej tabuli pred schválením dňa 20. 4. 2011
Vyvesené na úradnej tabuli po schválení dňa 21. 4. 2011
Zvesené z úr. tabuli po nadobudnutí účinnosti dňa 6.5.2011

pokračovanie na ďalšej strane

13

číslo
pokračovanie z predchádzajúcej strany

Príloha č. 1
ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE PRÍSPEVKU NA DOPRAVU
Údaje o žiadateľovi:
Meno a priezvisko:
Rodné číslo:
Stav k dieťaťu:

Dátum narodenia:
Trvalý pobyt:
Rodinný stav:
Telefón:

Názov detského domova:
Adresa detského domova:
1. Odporúčaný rozsah návštev dieťaťa:
2. Potvrdenie o vytvorení podmienok pre stretnutie: Áno/Nie

Miesto a dátum

Meno, priezvisko, funkcia a podpis
zodpovedného zamestnanca detského domova
a pečiatka detského domova

Údaje o ďalších spoločne posudzovaných osobách (manžel/ka, druh/ka, nezaopatrené deti):
Meno a priezvisko

Dátum narodenia

6

Vzťah k žiadateľovi

Príloha č. 3
SOCIÁLNA ODKÁZANOSŤ V ZMYSLE VZN č. 6/2011
Nezaopatrené deti, na ktoré žiadateľ požaduje príspevok na dopravu :
Meno a priezvisko

Dátum narodenia

Vzťah k žiadateľovi

Pre žiadateľa: .

Dátum narodenia:

Trvale bytom Krompachy, .
• Príspevok na dopravu
• Príspevok na úpravu a obnovu rodinných pomerov
Výpočet sociálnej odkázanosti:
Počet členov v domácnosti:
životné minimum

Odôvodnenie žiadosti:

Čestne prehlasujem, že všetky údaje v žiadosti sú pravdivé a som si vedomý (á)
právnych následkov z uvedenia nepravdivých údajov.
V zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov dávam svojím
podpisom písomný súhlas Mestu Krompachy na využívanie mojich osobných
údajov uvedených v žiadosti pre účely vykonávania opatrení sociálnoprávnej
ochrany a sociálnej kurately.
podpis žiadateľa
Povinné prílohy k žiadosti:
1. Právoplatný rozsudok súdu o umiestnení dieťaťa do náhradnej rodinnej starostlivosti (kópia a originál k nahliadnutiu)
2. Písomný doklad z detského domova, v ktorom je dieťa umiestnené, o povolení a odporučenom rozsahu návštev dieťaťa a o tom, že zariadenie, ktoré stretnutie odporučí, vytvorí pre stretnutie podmienky
3. Potvrdenie o výške príjmu žiadateľa a spoločne posudzovaných osôb spätne
za 6 mesiacov od podania žiadosti
4. U nezamestnaných doklad o evidencii z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny
5. Originály cestovných lístkov na dopravu do detského domova
Hore uvedené doklady žiadame doložiť pri podaní žiadosti o poskytnutie príspevku na dopravu, vo výnimočných prípadoch najneskôr do 14 dní od podania žiadosti. Pri nedoložení požadovaných dokladov bude konanie ohľadom žiadosti o poskytnutie príspevku na dopravu ukončené.

Spolu :

Príjem:
Mzdy:
€ Dávka v hmotnej núdzi
Práceneschopnosť
Rodičovský príspevok
Podpora nezamestnanosti
Výživné
€ Spolu :

€
€
€
€
€
€
€

Do výšky príjmu sa nezarátavajú :
1. Kompenzačné príspevky
2. Príspevok za bezvládnosť
3. Štipendiá
4. Príspevok na bývanie
5. Aktivačný príspevok
6. Príspevok na zdravotnú starostlivosť
7. Príspevok pre tehotnú ženu
8. Ochranný príspevok
9. Výživné, ak si povinný neplní vyživovaciu povinnosť a túto skutočnosť žiadateľ
dokladuje oznámením na polícii, resp. o začatí súdneho konania
Údaje overil a výpočet uskutočnil : .............................................................
Poznámka:

Príloha č. 4 PROJEKT NA ÚPRAVU A OBNOVU RODINNÝCH
POMEROV, VRÁTANE BYTOVÝCH A SOCIÁLNYCH POMEROV
1. Žiadateľ

Meno a priezvisko

Adresa trvalého pobytu

2. Partner žiadateľa
Meno a priezvisko
(manžel/ka, druh/družka)
3. Adresa žiadateľa na
doručovanie pošty:
4. Nezaopatrené deti,
P.č. Meno
na ktoré žiadateľ
a priezvisko
požaduje príspevok

Adresa trvalého pobytu

Príloha č. 2
názov a sídlo detského domova
POTVRDENIE O OSOBNOM STRETNUTÍ
Za účelom poskytnutia príspevku na dopravu potvrdzujeme, že oprávnený žiadateľ:
Meno, priezvisko, titul:
Dátum narodenia:
Adresa trvalého pobytu:
sa dňa
osobne stretol s dieťaťom,
Meno a priezvisko:
Dátum narodenia:
,
ktoré bolo rozhodnutím súdu odňaté zo starostlivosti oprávneného žiadateľa a
umiestnené v detskom domove:
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Ďalšie osoby žijúce
v spoločnej domácnosti

P.č. Meno
a priezvisko

Dátum
narodenia

Dátum
narodenia

Vzťah
k žiadateľovi

6

číslo
Neprávom prijatý príspevok som povinný/á vrátiť.

5. Stručný popis projektu:

6. Majetkové pomery
žiadateľa a ďalších spoloč
ne posudzovaných osôb

7. Bytové pomery

a) súkromná chata
áno / nie
b) auto
áno / nie
c) iné /uviesť konkrétne/
áno / nie
d) nehnuteľný majetok
áno / nie
e) príjmy z nájmu a prenájmu(zmluva
z nájmu a prenájmu)
áno / nie
Druh bytu( doložiť nájomnú zmluvu alebo list vlastníctva) :
Výška nájomného :
Mám – nemám dlh na nájomnom, ak áno uviesť
akú sumu :

8. Miesto a dátum realizácie:
9. Požadovaná výška
príspevku od Mesta v €:
10. Výška spoluúčasti
žiadateľa v €:
11. Celkové náklady
na projekt v €:

V zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov dávam svojím
podpisom písomný súhlas Mestu Krompachy za účelom zhodnotenia poskytnutia finančného príspevku, jeho evidencie a štatistického vyhodnocovania.
.............................................................
Overený podpis žiadateľa
Povinné prílohy k projektu:
1. Právoplatný rozsudok súdu o umiestnení dieťaťa do náhradnej rodinnej starostlivosti (kópia a originál k nahliadnutiu)
2. Dokladovať príjmové pomery žiadateľa a spoločne posudzovaných osôb spätne za 6 mesiacov od podania projektu
3. Potvrdenie o umiestnení v detskom domove

Príloha č. 5
ZÚČTOVANIE FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
na úpravu a obnovu rodinných pomerov rodičov dieťaťa alebo osôb, ktoré
sa osobne starajú o dieťa poskytnutého z rozpočtu Mesta Krompachy

POPIS PROJEKTU:
Ciele projektu (Aké ciele chcete realizáciou projektu dosiahnuť):
Vytvoriť vhodné rodinné prostredie, aby sa dieťa mohlo vrátiť do osobnej starostlivosti rodiča alebo osoby, ktorá sa osobne stará o dieťa.
Rozpis prác nevyhnutných pre realizáciou projektu :

Číslo zmluvy o poskytnutí finančného príspevku
Príjemca finančného príspevku (meno, priezvisko, adresa a
ČOP)
Výška poskytnutého finančného príspevku
Dátum podpisu zmluvy o poskytnutí finančného príspevku
Stanovený záväzný termín zúčtovania finančného príspevku

Finančné vyhodnotenie projektu v €:
Skutočné zdroje( v €):
Vlastný finančný vklad:
Príspevky a dary od iných:
Finančný príspevok od Mesta:
Zdroje SPOLU:

Rozpis materiálu nevyhnutného pre realizáciu projektu :

V Krompachoch dňa ...........................

Skutočné výdavky(v €):
Za práce:
Za materiál:
Za zakázky:
Výdavky SPOLU:

........................................................
Podpis žiadateľa

Povinné prílohy k zúčtovaniu:
1. Kópie dokladov - účtenky, faktúry, výpisy z účtov, príjmové doklady, výdavkové
doklady a pod. dokumentujúc e čerpanie finančného príspevku od Mesta Krompachy a originál k nahliadnutiu
2. Kópia dokladu - rozsudok súdu o zrušení nariadenia o náhradnej rodinnej starostlivosti resp. žiadosť o jej zrušenie a originál k nahliadnutiu.

Rozpis iných aktivít súvisiacich s realizáciou :

ROZPOČET VÝDAVKOV (rozpis predpokladaných výdavkov projekte):
Položka:

Suma v €:

Príloha č. 6
POTVRDENIE o tom, že žiadateľ/-ka o príspevok v rámci
sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately nemá voči
Mestu Krompachy podlžnosti na daniach a poplatkoch
Meno, priezvisko a bydlisko žiadateľa/-ky o príspevok v rámci sociálnoprávnej
ochrany a sociálnej kurately ........................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

SPOLU VÝDAVKY:

ZDROJE FINANCOVANIA: (Predpokladané príjmy na projekt - odkiaľ zabezpečíte financie na realizáciu projektu)
Spolufinancovanie:
- vlastné zdroje:
- iné:

€
€

Dotácia od Mesta Krompachy

€

SPOLU PRÍJMY:

€

Čestne prehlasujem, že všetky údaje v žiadosti sú pravdivé a som si vedomý/á
právnych následkov z uvedenia nepravdivých údajov.

DRUH DANE - POPLATKU
Daň z nehnuteľností

ROK

Výška nedoplatku

Poplatok za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
Daň za psa
Ostatné dane
SPOLU:
...........................................................
Meno, priezvisko a podpis
zodpovedného zamestnanca Mesta

15

číslo

6

Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Krompachy č. 7/2011 o poskytovaní
sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby
Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch v zmysle § 4
ods. 3 písm. p), § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a zákona NR SR č. 448/2008 Z.z.
o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č.
455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“), vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie Mesta Krompachy č. 7/20011 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby (ďalej
len „VZN“).
Článok I. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1 - Účel nariadenia
1) Toto VZN upravuje podrobnosti
a) o rozhodovaní o odkázanosti na sociálne služby,
b) o poskytovaní a zabezpečovaní sociálnych služieb,
c) o spôsobe a výške úhrady za poskytovanie sociálnych
služieb.
2) Toto VZN podrobnejšie upravuje pôsobnosť Mesta
Krompachy (ďalej len „Mesto“) vo veciach:
a) poskytovania opatrovateľskej služby,
b) poskytovania odľahčovacej služby,
c) poskytovania sociálnej služby v nocľahárni,
d) poskytovania sociálnej služby v útulku.
Článok II. - KONANIE VO VECIACH SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
§ 2 - KONANIE VO VECI ODKÁZANOSTI NA SOCIÁLNU SLUŽBU
1) Konanie o odkázanosti na opatrovateľskú službu,
na sociálnu službu v zariadení pre seniorov, na sociálnu službu v zariadení opatrovateľskej služby,
v dennom stacionári, pri poskytovaní prepravnej
služby a odľahčovacej služby sa začína spravidla na
základe písomnej žiadosti fyzickej osoby o poskytovanie sociálnej služby, alebo žiadosti o posúdenie
odkázanosti na sociálnu službu.
2) Miestna príslušnosť obce pri podávaní žiadosti na
sociálnu službu sa spravuje podľa miesta trvalého
pobytu fyzickej osoby, ktorá žiada o sociálnu službu.
3) Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu podľa ods. 1) sa podáva Mestu Krompachy, na
Mestský úrad v Krompachoch.
4) Ak fyzická osoba vzhľadom na svoj zdravotný stav
nemôže sama podať žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu alebo udeliť písomný súhlas na poskytnutie sociálnej služby na účely odľahčovacej služby, môže v jej mene a s jej súhlasom a na
základe potvrdenia ošetrujúceho lekára o zdravotnom stave tejto fyzickej osoby podať žiadosť alebo
udeliť súhlas aj iná fyzická osoba.
5) Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
obsahuje
a) meno a priezvisko žiadateľa (fyzickej osoby,
ktorej sa má poskytovať sociálna služba),
b) dátum narodenia,
c) adresa pobytu,
d) rodinný stav,
e) štátne občianstvo,
f) druh sociálnej služby, na ktorú má byť fyzická osoba posúdená, a ak ide o sociálne služby v za-
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riadení aj formu poskytovaných sociálnych služieb
v zariadení a potvrdenie poskytovateľa zdravotnej
starostlivosti o nepriaznivom zdravotnom stave fyzickej osoby, ktorá žiada o posúdenie odkázanosti
na sociálnu službu.
6) Opatrovateľská služba sa poskytuje bezodkladne, a
túto službu možno poskytovať aj pred nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia o odkázanosti na
sociálnu službu.
7) Podkladom na vydanie rozhodnutia o odkázanosti
na sociálnu službu je posudok o odkázanosti na sociálnu službu.
8) Na vypracovanie posudku o odkázanosti na sociálnu službu sa primerane použijú ustanovenia § 48 až
51 zákona o sociálnych službách.
9) Mesto na základe lekárskeho posudku a sociálneho
posudku vyhotovuje posudok o odkázanosti na sociálnu službu, ktorý obsahuje
a) stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej
fyzickej osoby,
b) znevýhodnenie fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo s nepriaznivým zdravotným stavom v oblasti seba obslužných úkonov, úkonov starostlivosti o svoju domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách,
c) návrh druhu sociálnej služby,
d) určenie termínu opätovného posúdenia zdravotného stavu.
10) Pri rozhodovaní o odkázanosti na sociálnu službu
môže Mesto použiť ako podklad na vydanie rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu komplexný posudok vydaný príslušným úradom práce,
sociálnych vecí a rodiny na účely kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia pod a osobitného predpisu, ak je jeho obsahom
aj posúdenie stupňa odkázanosti fyzickej osoby na
pomoc inej fyzickej osoby alebo posudok o odkázanosti na sociálnu službu vydaný inou obcou.
11) Na konanie o odkázanosti na sociálnu službu sa primerane vzťahujú všeobecne záväzné právne predpisy o správnom konaní.
12) Priebeh konania vo veci rozhodovania o odkázanosti na sociálnu službu zabezpečuje Mesto cestou
príslušného oddelenia Mestského úradu v Krompachoch, ktoré eviduje a vedie celú spisovú agendu.
13) O odkázanosti na sociálnu službu rozhoduje Mesto
Krompachy ako správny orgán.
§ 3 - POVINNOSTI PRIJÍMATEĽA SOCIÁLNEJ
SLUŽBY
1) Prijímateľ sociálnej služby je povinný písomne
oznámiť Mestu, prostredníctvom MsÚ v Krompachoch, do 8 dní zmeny v skutočnostiach rozhodujúcich na trvanie odkázanosti na sociálnu službu a
zmeny v príjmových pomeroch a majetkových pomeroch rozhodujúcich na určenie sumy úhrady za
sociálnu službu.
2) Prijímateľ sociálnej služby je povinný na výzvu
Mesta cestou MsÚ v Krompachoch osvedčiť skutočnosti rozhodujúce na trvanie odkázanosti na sociálnu službu, a to v lehote do 8 dní odo dňa doručenia výzvy, ak Mesto v písomnej výzve neurčí dlhšiu

lehotu. Ak fyzická osoba nevyhovie výzve v určenej
lehote, rozhodne Mesto sa o zániku odkázanosti fyzickej osoby na sociálnu službu, ak bola vo výzve na
tento následok upozornená.
3) Fyzická osoba, ktorá žiada o poskytovanie sociálnej
služby, alebo prijímateľ sociálnej služby sú povinní
na výzvu Mesta cestou MsÚ v Krompachoch zúčastniť sa posúdenia zdravotného stavu a opätovného posúdenia zdravotného stavu v termíne určenom lekárom. Ak sa fyzické osoby uvedené tohto
posúdenia nezúčastnia, konanie o odkázanosti na
sociálnu službu sa zastaví, alebo sa rozhodne o zániku odkázanosti na sociálnu službu.
4) Prijímateľ sociálnej služby je povinný Mestu oznámiť výšku svojich príjmov a čestným vyhlásením
preukázať výšku úspor a hodnotu majetku, ohlásiť zmeny vo výške príjmu, úspor a zmeny v hodnote majetku, ktoré sú rozhodujúce na určenie sumy
úhrady za sociálnu službu. Ak fyzická osoba nesplní
túto povinnosť, Mesto bude pri určení sumy úhrady za sociálnu službu postupovať výlučne v zmysle
§ 5 ods. 7 tohto VZN.
Článok III.
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA O ÚHRADÁCH ZA
SOCIÁLNE SLUŽBY
§ 4 - ÚHRADA ZA SOCIÁLNU SLUŽBU
1) Občan je povinný platiť úhradu za poskytnutú sociálnu službu podľa svojho príjmu a majetku.
2) Občan si platenie úhrady za poskytnutú sociálnu
službu rieši najmä užívaním vlastného majetku,
správou vlastného majetku alebo prenájmom vlastného majetku.
3) Na účely úhrady za sociálnu službu uvedenú v § 2
ods. 1 sa do príjmu občana započítava aj zvýšenie
dôchodku pre bezvládnosť občana, ktorému sa sociálna služba poskytuje a príplatok k prídavkom na
dieťa, ktorému sa sociálna služba poskytuje.
4) Na účely úhrady za sociálnu službu uvedenú v § 2
ods. 1 sa od príjmu občana odpočítava úhrada za
inú sociálnu službu, alebo jej časť, ktorú je občan
povinný platiť poskytovateľovi inej sociálnej služby.
5) Úhrada za poskytnutú sociálnu službu sa určuje
podľa druhu poskytovanej sociálnej služby a rozsahu poskytovanej sociálnej služby.
§ 5 - PRÁVNA OCHRANA OBČANA P
RED PLATENÍM ÚHRADY NEPRIMERANEJ JEHO
PRÍJMU, MAJETKU A RODINNÝM POMEROM
1) Prijímateľ sociálnej služby nie je povinný platiť
úhradu za sociálnu službu, ak jeho príjem je nižší
alebo sa rovná sume ustanovenej v tomto §, a to v
závislosti od druhu a formy sociálnej služby.
2) Prijímateľ sociálnej služby platí len časť úhrady za
sociálnu službu, ak jeho príjem je vyšší ako sú sumy
ustanovené v tomto § a jeho výška nepostačuje na
zaplatenie určenej úhrady za sociálnu službu.
3) Po zaplatení úhrady za opatrovateľskú službu alebo
prepravnú službu musí prijímateľovi sociálnej služby zostať mesačne z jeho príjmu najmenej 1,3 násobku sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu ustanovenej osobitným predpisom
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(zákon NR SR č. 601/2003 Z.z. o životnom minime
v platnom znení).
Ak sa príjem prijímateľa sociálnej služby posudzuje spoločne s príjmami fyzických osôb, ktorých príjmy sa s ním spoločne posudzujú, po zaplatení úhrady za sociálnu službu musí prijímateľovi sociálnej
služby zostať suma uvedená v tomto § a fyzickým
osobám, ktorých príjmy sa spoločne posudzujú s
príjmom prijímateľa sociálnej služby, musí zostať
mesačne z ich príjmu najmenej 1,3 násobku sumy
životného minima ustanovenej osobitným predpisom (zákon NR SR č. 601/2003 Z.z. o životnom minime v platnom znení).
Ak nevznikne prijímateľovi sociálnej služby povinnosť platiť úhradu za sociálnu službu alebo jej časť
a táto povinnosť nevznikne ani rodičom alebo deťom a prijímateľ sociálnej služby zomrie, nezaplatená úhrada za sociálnu službu alebo jej časť je pohľadávka poskytovateľa sociálnej služby, ktorá sa uplatňuje v konaní o dedičstve.
Na účely zisťovania príjmu podľa tohto zákona u fyzických osôb sa za fyzické osoby, ktoré sa s týmito
osobami spoločne posudzujú, považujú osoby podľa osobitného predpisu.
Ak občan, od ktorého sa požaduje úhrada za poskytovanú sociálnu službu, neohlási výšku svojich
príjmov a hodnotu majetku alebo zmeny v rodinných a majetkových pomeroch, ktoré sú rozhodujúce na určenie úhrady za poskytnuté sociálne služby,
mesto rozhodne o povinnosti občana platiť úhradu
za poskytnutú sociálnu službu v celom rozsahu.
§ 6 - ÚČASŤ RODINY NA ÚHRADÁCH
Ak prijímateľ sociálnej služby nemá príjem alebo
jeho príjem nepostačuje na platenie úhrady za sociálnu službu, môže úhradu za sociálnu službu alebo
jej časť platiť aj iná osoba, pričom táto osoba môže
uzatvoriť s poskytovateľom sociálnej služby zmluvu
o platení úhrady za sociálnu službu.
Ak podľa tohto VZN nevznikne prijímateľovi sociálnej služby povinnosť platiť úhradu za sociálnu službu alebo jej časť, prechádza táto povinnosť
postupne na rodičov a deti, ak sa ich príjem neposudzuje spoločne s príjmom prijímateľa sociálnej
služby; rodičom alebo deťom po zaplatení úhrady
za sociálnu službu musí mesačne zostať 1,3 násobku sumy životného minima ustanovenej osobitným
predpisom.
Mesto požaduje úhradu postupne od manžela, manželky, detí alebo rodičov, ak občan, ktorému sa poskytuje sociálna služba podľa tohto VZN, nie je povinný
platiť úhradu za sociálnu službu alebo platí len časť
tejto úhrady.
Rodičia alebo deti môžu uzatvoriť s poskytovateľom
sociálnej služby zmluvu o platení úhrady za sociálnu službu. Ak nedôjde k uzatvoreniu zmluvy, mesto
rozhodne o povinnosti rodičov alebo detí platiť
úhradu za sociálnu službu alebo jej časť za prijímateľa sociálnej služby, ktorému nevznikne povinnosť
platiť úhradu za sociálnu službu alebo jej časť.

§ 7 - VYŽIVOVACIA POVINNOSŤ
1) Deti, ktoré sú schopné samy sa živiť, sú povinné zabezpečiť svojim rodičom slušnú výživu, ak to potrebujú.
2) Každé dieťa plní túto vyživovaciu povinnosť takým

dielom, aký zodpovedá pomeru jeho schopností a možností k schopnostiam a možnostiam ostatných detí.
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Článok IV.
POSKYTOVANIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
§ 8 - VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Mesto v rozsahu svojej pôsobnosti fyzickej osobe,
ktorá je odkázaná na sociálnu službu:
poskytne sociálnu službu,
zabezpečí poskytovanie sociálnej služby u iného
poskytovateľa sociálnej služby, ak nemôže poskytnúť sociálnu službu.
Mesto zabezpečí poskytovanie sociálnej služby v
zmysle ods. 1 písm. b) tak, že uzatvorí zmluvu s budúcim poskytovateľom sociálnej služby, v ktorej sa
budúci poskytovateľ sociálnej služby zaväzuje túto
službu poskytnúť.
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SOCIÁLNEJ SLUŽBY
Mesto ako poskytovateľ sociálnej služby poskytuje
sociálnu službu na základe zmluvy o poskytovaní
sociálnej služby.
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby musí byť
uzatvorená písomne a spôsobom, ktorý je pre prijímateľa sociálnej služby zrozumiteľný.
Žiadateľ o poskytovanie sociálnej služby podá na
Mestský úrad v Krompachoch písomnú žiadosť o
uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby.
Žiadosť obsahuje :
meno a priezvisko žiadateľa – fyzickej osoby, ktorej
sa má poskytovať sociálna služba,
dátum narodenia a adresa pobytu,
druh sociálnej služby, ktorá sa má poskytovať,
formu sociálnej služby, ktorá sa má poskytovať v zariadení,
potvrdenie o príjme za predchádzajúci kalendárny rok,
doklady o majetkových pomeroch,
deň začatia poskytovania sociálnej služby a čas poskytovania sociálnej služby, a ak sa má poskytovať
odľahčovacia služba, obdobie trvania tejto služby,
iné doklady, ktoré sú podkladom na uzatvorenie
zmluvy.
Ak sa pre daný druh sociálnej služby vydáva rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, k žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby je žiadateľ povinný priložiť aj právoplatné rozhodnutie rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu.
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby obsahuje
označenie zmluvných strán,
druh poskytovanej sociálnej služby,
vecný rozsah sociálnej služby a formu poskytovania
sociálnej služby,
deň začatia poskytovania sociálnej služby,
čas poskytovania sociálnej služby,
miesto poskytovania sociálnej služby,
sumu úhrady za sociálnu službu, spôsob jej určenia
a spôsob jej platenia,
podmienky zvyšovania sumy úhrady za sociálnu
službu,
dôvody odstúpenia od zmluvy,
sumu nezaplatenej úhrady za sociálnu službu
podľa § 73 ods. 13 zákona o sociálnych službách.
V zmluve o poskytovaní sociálnej služby sa môžu
dohodnúť aj ďalšie náležitosti podľa druhu sociálnej služby.

7) Ak osoba odmietne uzatvoriť zmluvu o poskytovaní sociálnej služby, povinnosť Mesta poskytnúť sociálnu službu sa považuje za splnenú.
8) Ak sa zmenia skutočnosti, ktoré sú predmetom
zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, zmenia sa
tieto skutočnosti dodatkom k zmluve o poskytovaní
sociálnej služby.
9) Ak sa zmenia skutočnosti rozhodujúce na určenie
úhrady za sociálnu službu podľa tohto VZN, poskytovateľ sociálnej služby a prijímateľ sociálnej služby
sú povinní uzatvoriť dodatok k zmluve o poskytovaní sociálnej služby.
10) Ak občan požiada o poberanie sociálnej služby v
nižšom rozsahu ako je uvedené v právoplatnom rozhodnutí o odkázanosti, mesto Krompachy uzavrie
s klientom Zmluvu o poskytovaní sociálnej služby, kde prijímateľ podpisom zmluvy deklaruje nižší rozsah poskytovanej sociálnej služby, na aký mu
vznikol nárok podľa právoplatného rozhodnutia.
11) Prijímateľ sociálnej služby môže jednostranne vypovedať zmluvu o poskytovaní sociálnej služby kedykoľvek aj bez uvedenia dôvodu, pričom výpovedná lehota nesmie by dlhšia ako 30 dní.
12) Mesto ako poskytovateľ sociálnej služby môže jednostranne vypovedať zmluvu o poskytovaní sociálnej služby, ak
a) prijímateľ sociálnej služby hrubo porušuje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy o poskytovaní sociálnej služby najmä tým, že hrubo porušuje dobré
mravy, ktoré narúšajú občianske spolužitie alebo
nezaplatí dohodnutú úhradu za sociálnu službu, a
ak ide o poskytovanie pobytovej sociálnej služby
najmä tým, že nezaplatí dohodnutú úhradu za sociálnu službu za čas dlhší ako tri mesiace alebo platí
len časť dohodnutej úhrady a dlžná suma presiahne
trojnásobok dohodnutej mesačnej úhrady,
b) prijímateľ sociálnej služby neuzatvorí dodatok
k zmluve o poskytovaní sociálnej služby podľa ods.
9) tohto §,
c) prevádzka zariadenia je podstatne obmedzená alebo je zmenený účel poskytovanej sociálnej služby
tak, že zotrvanie na zmluve o poskytovaní sociálnej
služby by pre poskytovateľa sociálnej služby znamenalo zrejmú nevýhodu,
d) Mesto rozhodne o zániku odkázanosti fyzickej osoby na sociálnu službu.
Mesto je povinné doručiť prijímateľovi sociálnej služby písomnú výpoveď s uvedením dôvodu výpovede.
Výpovedná lehota je 30 dní.
13) Na vzťahy neupravené týmto VZN vo veci poskytovania sociálnej služby sa primerane použijú ustanovenia zákona o sociálnych službách.
Článok V. - OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA
§ 10
Opatrovateľská služba sa poskytuje ako terénna sociálna služba na území mesta Krompachy fyzickej osobe s
trvalým pobytom v meste Krompachy, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II. podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách a zároveň je odkázaná na pomoc pri
úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju
domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa
prílohy č. 4 zákona o sociálnych službách.
pokračovanie na ďalšej strane
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b)
c)

§ 11 - OKRUH OSÔB, KTORÝM NEMOŽNO
POSKYTOVAŤ OPATROVATEĽSKÚ SLUŽBU
Opatrovateľskú službu nemožno poskytovať fyzickej osobe,
ktorej sa poskytuje celoročná pobytová sociálna
služba,
ktorá je opatrovaná fyzickou osobou, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok za opatrovanie podľa
osobitného predpisu,
ktorej sa poskytuje peňažný príspevok za osobnú
asistenciu pod a osobitného predpisu,
ktorej je nariadená karanténa pre podozrenie z nákazy prenosnou chorobou a pri ochorení touto nákazou.
Ustanovenie odseku 1 písm. b) sa nepoužije, ak
je fyzická osoba vykonávajúca opatrovanie v zdravotníckom zariadení,
sa fyzickej osobe vykonávajúcej opatrovanie poskytuje odľahčovacia služba,
sa fyzickej osobe, ktorá je opatrovaná fyzickou osobou, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie podľa osobitného predpisu; poskytuje opatrovateľská služba v rozsahu najviac osem hodín mesačne.

§ 12 - ÚKONY SEBAOBSLUHY, ÚKONY
STAROSTLIVOSTI O DOMÁCNOSŤ A ZÁKLADNÉ
SOCIÁLNE AKTIVITY
A. Sebaobslužné úkony:
1) hygiena,
a) osobná hygiena - hygienická starostlivosť o jednotlivé časti tela: ruky, tvár, zuby, nechty (holenie,
česanie, umývanie, make-up, odlíčovanie, strihanie
nechtov na rukách a na nohách, aplikácia krémov,
masti, prípadne medikamentov)
b) celkový kúpeľ – hygienická starostlivosť o celé
telo vo vani, prípadne v sprche, s umytím vlasov
(celkový kúpeľ sa vykonáva vždy vo vani alebo v sprchovacom kúte.
2) stravovanie a dodržiavanie pitného režimu,
a) porciovanie stravy,
b) obsluha (prinesenie stravy a nápoja na dosah
klienta).
c) kŕmenie a pomoc pri pití,
3) vyprázdňovanie močového mechúra a hrubého čreva,
a) sprievod na toaletu,
b) pomoc pri vyzliekaní, obliekaní.
c) účelná očista po toalete,
d) sprievod z toalety,
e) podanie podložnej misy, močovej fľaše s následným očistením podložnej misy (fľaše).
f) ochrana osobnej a posteľnej bielizne pred znečistením (nasadenie a výmena plienky).
4) obliekanie, vyzliekanie,
a) výber oblečenia (rozpoznanie jeho správneho
vrstvenia a farieb),
b) obliekanie, obúvanie,
c) vyzliekanie, vyzúvame,
5) mobilita, motorika,
a) sprievod pri chôdzi (chôdza po rovine, po schodoch),
b) pomoc pri vstávaní z lôžka. pomoc pri líhaní na
lôžko,
c) polohovanie,

18

d) pomoc pri manipulácii s predmetmi (napríklad
pri uchopení lyžičky. zapínaní gombíkov),
e) obsluha a premiestňovanie predmetov dennej
potreby.
B. Úkony starostlivosti o svoju domácnosť:
a) nákup potravín a iného drobného spotrebného
tovaru,
b) príprava jedla, varenie, zohrievanie jedla,
c) donáška jedla do domu fyzickej osoby,
d) umytie riadu,
e) bežné upratovanie v domácnosti,
f) obsluha bežných domácich spotrebičov,
g) starostlivosť o prádlo (pranie, žehlenie) ,
h) starostlivosť o lôžko,
i) vynášanie drobného odpadu do zbernej smetnej
nádoby,
j) donáška uhlia, donáška dreva, vynesenie popola,
donáška vody, kúrenie vo vykurovacích telesách a
ich istenie,
k) ďalšie jednoduché úkony spojené s prevádzkou
a udržiavaním domácnosti (administratívne úkony
spojené s vedením domácnosti, napr. zabezpečenie
úhrady platieb).
C. Základné sociálne aktivity:
1) sprievod,
a) na lekárske vyšetrenie.
b) na vybavenie úradných záležitostí.
c) do školy, zo školy, do zamestnania a zo zamestnania,
d) pri záujmových činnostiach,
2) predčítanie pre fyzickú osobu, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca najmä pri vybavovaní úradných záležitostí, pri vybavovaní úradnej a
osobnej korešpondencie a pri nakupovaní
3) tlmočenie
a) pre fyzickú osobu. ktorá je nepočujúca alebo fyzickú osobu. ktorá má ťažkú obojstrannú nedoslýchavosť, najmä pri vybavovaní úradných záležitostí,
pri návšteve lekára, pri záujmových činnostiach,
b) pre fyzickú osobu, ktorá je hluchoslepá, najmä
pri vybavovaní úradných záležitostí. pri vybavovaní
úradnej a osobnej korešpondencie a pri nakupovaní, pri návšteve lekára, pri záujmových činnostiach.
D. Dohľad pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a pri vykonávaní základných sociálnych aktivít (ďalej len dohľad).
a) potreba dohľadu v určenom čase,
b) ) potreba nepretržitého dohľadu.
§ 13 - POSKYTOVANIE
OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY
1) Podmienkou poskytovania opatrovateľskej služby
je rozhodnutie o odkázanosti na poskytovanie
opatrovateľskej služby.
2) Podmienky poskytovania opatrovateľskej služby, výšku a spôsob úhrady za opatrovateľskú službu upravuje zmluva o poskytovaní sociálnej služby
uzatvorená podľa § 9 tohto VZN.
3) Opatrovateľskou službou sa poskytujú úkony uvedené v § 12 tohto VZN.
4) Rozsah úkonov na základe sociálnej posudkovej
činnosti určuje Mesto v hodinách.
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5) Opatrovateľská služba sa poskytuje v domácnosti
opatrovaného v pracovných dňoch, spravidla v pracovnom čase od 7,30 hod. do 15,30 hod.
6) Na základe stupňa odkázanosti, ktorý je výsledkom lekárskeho a sociálneho posudku, nie
je možné rozsah opatrovateľskej služby zvyšovať.
Je však možné ho zníži na podnet opatrovaného
občana vzhľadom k tomu, že zmluva je slobodným
prejavom vôle oboch zmluvných strán.
7) Ak občan žiada o zvýšenie rozsahu poskytovanej opatrovateľskej služby uvedenom v rozhodnutí o odkázanosti na opatrovateľskú službu je povinný písomne doručiť žiadosť o zvýšenie rozsahu poskytovania opatrovateľskej služby aj s doložením nového lekárskeho nálezu pre účel opätovného lekárskeho posúdenia na základe požiadania fyzickej osoby.
8) Ak klient, ktorému je poskytovaná opatrovateľská služba, opakovane znevažuje alebo inak útočí
na osobu opatrovateľa poskytovateľ ukončí výkon
opatrovateľskej služby odstúpením od zmluvy.
9) Opatrovateľská služba sa poskytuje na dobu počas splnenia podmienok trvania nároku na tento
druh sociálnej služby.
10) Pri hospitalizácii klienta, pri umiestnení klienta do zariadenia, alebo pri prerušení poskytovania opatrovateľskej služby na dobu dlhšiu ako 30
dní je občan (alebo rodinní príslušníci) povinný písomne informovať Mesto o tejto skutočnosti a následne formou dodatku k zmluve deklarovať zmenu zmluvných podmienok. V prípade ak prijímateľ
opatrovateľskej služby alebo rodinní príslušníci nedoručia Mestu do 30 dní oznámenie podľa predchádzajúcej vety, Mesto odstúpi od uzatvorenej
zmluvy.
§ 14 - VÝŠKA ÚHRADY ZA OPATROVATEĽSKÚ
SLUŽBU
1) Výška úhrady za 1 hodinu opatrovateľskej služby sa
stanovuje na 1,0 €.
§ 15 - ROZSAH A SPÔSOB ÚHRADY
1) Úhrada za opatrovateľskú službu v kalendárnom
mesiaci sa určí podľa rozsahu hodín poskytovaných úkonov sebaobsluhy, úkonov starostlivosti o
domácnosť a základných sociálnych aktivít v prepočte na 22 pracovných dní.
2) Úhradu za opatrovateľskú službu platí občan podľa
skutočného rozsahu poskytnutých úkonov sebaobsluhy, úkonov starostlivosti o domácnosť a základných sociálnych aktivít za kalendárny mesiac, v ktorom sa opatrovateľská služba poskytla, najneskôr do
10. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca.
3) Celková úhrada za opatrovateľskú službu sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nadol.
4) Rozsah a podmienky úhrady za poskytovanie
opatrovateľskej služby si občan dohodne s Mestom v zmluve o poskytovaní sociálnej služby.
Článok VI.
ODĽAHČOVACIA SLUŽBA
§ 16
1) Odľahčovacia služba je sociálna služba poskytovaná
fyzickej osobe, ktorá opatruje fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorou sa poskytu-
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číslo

je alebo zabezpečuje fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím sociálna služba počas obdobia, v ktorom fyzická osoba, ktorá opatruje, nemôže
opatrovanie vykonávať.
2) Cieľom odľahčovacej služby je umožniť fyzickej
osobe, ktorá opatruje, nevyhnutný odpočinok na
účel udržania jej fyzického zdravia a duševného
zdravia a prevencie jeho zhoršenia.
§ 17
Poskytovanie odľahčovacej služby
1) Žiadosť o poskytovanie odľahčovacej služby sa podáva Mestu Krompachy, na Mestský úrad v Krompachoch.
2) Počas poskytovania odľahčovacej služby Mesto
v rámci svojej pôsobnosti zabezpečí alebo poskytne
fyzickej osobe so zdravotným postihnutím sociálnu
službu podľa jej výberu, a to terénnu sociálnu službu, ambulantnú alebo pobytovú v rozsahu najmenej
12 hodín denne :
a) ambulantná sociálna služba: formou pobytu
v dennom stacionári
b) terénna sociálna služba: formou poskytovania
opatrovateľskej služby v domácom prostredí klienta
c) pobytová sociálna služba: formou pobytu v zariadení opatrovateľskej služby
3) Odľahčovacia služba sa poskytuje na celé dni najviac 30 dní v kalendárnom roku. Nevyčerpané dni
v kalendárnom roku nemožno preniesť do nasledujúceho roku.
4) Poskytovateľ poskytuje odľahčovaciu službu len na
celé dni, poskytnutie odľahčovacej služby v rozsahu menej ako 12 hodín denne sa považuje za čerpanie 1 dňa odľahčovacej služby, prijímateľ je oprávnený čerpať odľahčovaciu službu aj po jednotlivých
dňoch.
5) Oznámenie o zámere čerpania odľahčovacej služby
je prijímateľ povinný doručiť poskytovateľovi najmenej 5 pracovné dni pred dňom čerpania odľahčovacej služby.
6) Podmienkou poskytnutia odľahčovacej služby je
posudok vydaný príslušným úradom, práce, sociálnych vecí a rodiny deklarujúci ťažké zdravotné postihnutie opatrovanej osoby.
7) Súčasťou poskytovania odľahčovacej služby terénnou formou je aj poskytovanie úkonov starostlivosti
o domácnosť a zabezpečenie základných sociálnych
aktivít.
8) Podmienky poskytovania odľahčovacej služby, výšku a spôsob úhrady upravuje zmluva o poskytovaní sociálnej služby, ktorá sa uzatvára na dobu určitú počas splnenia podmienok na poskytovanie odľahčovacej služby.
9) Na účely určenia úhrady za odľahčovaciu službu
ako aj na účely evidencie rozsahu čerpania a zostatku dní odľahčovacej služby budú zmluvné strany
pre každý kalendárny rok viesť samostatnú prílohu
o poskytovaní sociálnej služby „Záznam o poskytovaní odľahčovacej služby“ do ktorej budú zaznamenané:
a) dátum čerpania odľahčovacej služby,
b) časový rozsah poskytovania odľahčovacej služby v príslušnom dni čerpania odľahčovacej služby,
c) druh sociálnej služby, ktorá bola poskytnutá
opatrovanej osobe,

d) výška úhrady za poskytnutie odľahčovacej
služby v jednotlivom dni čerpania odľahčovacej
služby.
§ 18 - ÚHRADA ZA ODĽAHČOVACIU SLUŽBU
1) Spôsob a výška úhrady za poskytovanie odľahčovacej služby sa určí podľa druhu poskytovanej sociálnej služby.
2) Prijímateľ sociálnej služby je povinný platiť úhradu
za poskytovanú odľahčovaciu službu v sume určenej poskytovateľom sociálnej služby, v súlade s týmto VZN.
Článok VII. - NOCĽAHÁREŇ
§ 19
1) V nocľahárni sa fyzickej osobe, ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie
základných životných potrieb a ktorá nemá zabezpečené ubytovanie alebo nemôže doterajšie bývanie
užívať, poskytuje:
a) ubytovanie poskytnutím prístrešia na účel prenocovania,
b) sociálne poradenstvo,
a utvárajú podmienky na:
c) vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny,
d) prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín.
2) V nocľahárni je možné poskytovať alebo utvárať
podmienky na vykonávanie iných činnosti, ktoré
neupravuje zákon o sociálnych službách ani toto
VZN za účelom zvýšenia kvality sociálnej služby.
§ 20
Okruh osôb, ktorým nemožno poskytovať sociálnu
službu v nocľahárni
1) Sociálna služba v nocľahárni nemôže byť poskytovaná fyzickej osobe:
a) trpiacej na infekčné a prenosné choroby,
b) ktorá by pre iné závažné nedostatky svojej osobnosti narúšala spolunažívanie v zariadení (alkoholizmus, toxikománia, asociálne správanie).
§ 21 - SPÔSOB A VÝŠKA ÚHRADY ZA POSKYTOVANÚ SOCIÁLNU SLUŽBU V NOCĽAHÁRNI
1) Výška úhrady za poskytovanie sociálnej služby v
nocľahárni sa stanovuje na noc nasledovne:
a) pre fyzickú osobu s trvalým pobytom v meste
Krompachy, ktorá je v hmotnej núdzi: 0,66 €,
b) pre fyzickú osobu s trvalým pobytom v meste
Krompachy, ktorá nie je v hmotnej núdzi: 1,32 €,
c) pre fyzickú osobu, ktorá nemá trvalý pobyt v meste
Krompachy: 3,00 €.
2) Úhradu za sociálnu službu platí občan jednotlivo za
každú noc pri vstupe do zariadenia.
3) Bližšie podmienky poskytovania sociálnej služby v
nocľahárni sú uvedené v štatúte zariadenia sociálnych služieb Maška.
Článok VIII. - ÚTULOK
§ 22
1) V útulku sa fyzickej osobe, ktorá nemá zabezpečené
nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb a ktorá nemá zabezpečené
ubytovanie alebo nemôže doterajšie bývanie užívať,
poskytuje:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

ubytovanie na určitý čas,
sociálne poradenstvo,
nevyhnutné ošatenie a obuv, a utvárajú podmienky na:
vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny,
prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín,
pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva,
záujmovú činnosť.

§ 23
Okruh osôb, ktorým nemožno poskytovať sociálnu
službu v útulku
1) Sociálna služba v útulku nemôže byť poskytovaná
fyzickej osobe:
a) trpiacej na infekčné a prenosné choroby,
b) ktorá by pre iné závažné nedostatky svojej osobnosti narúšala spolunažívanie v zariadení (alkoholizmus, toxikománia, asociálne správanie).
§ 24
Spôsob a výška úhrady za poskytovanú sociálnu službu v útulku
1) Výška úhrady za poskytovanie sociálnej služby
v útulku sa stanovuje na deň nasledovne:
a) pre fyzickú osobu, ktorá je v hmotnej núdzi: 1,0 €,
b) pre fyzickú osobu, ktorá nie je v hmotnej núdzi:
2,0 €.
2) Výška úhrady za používanie vlastného elektrospotrebiča na prijímateľa sociálnej služby a na deň je 0,2 €.
3) Úhrada je splatná nasledovne:
a) za 1. mesiac je úhrada splatná pri podpise zmluvy o
poskytovaní sociálnej služby,
b) úhrada za každý ďalší mesiac je splatná do 25. dňa
predchádzajúceho kalendárneho mesiaca.
4) Podmienky poskytovania sociálnych služieb v
útulku, výšku úhrad a spôsob úhrady za sociálne služby upravuje zmluva o poskytovaní sociálnej
služby uzatvorená podľa § 9 tohto VZN.
5) Bližšie podmienky poskytovania sociálnej služby v
nocľahárni sú uvedené v štatúte zariadenia sociálnych služieb Maška.

1)

2)
3)

4)

Článok IX.
ZRUŠOVACIE A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 25
Nadobudnutím účinnosti tohto VZN sa zrušuje doteraz platné Všeobecne záväzné nariadenie Mesta
Krompachy č. 1/2008 o poskytovaní opatrovateľskej
služby a úhrade za túto službu
Návrh tohto VZN bol vyvesený na úradnej tabuli od
5. apríla 2011.
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Krompachy č.
7/20011 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby bolo schválené
MsZ dňa 20. apríla 2011, uznesením č. 4/F.5.
Toto VZN bolo vyvesené na úradnej tabuli 21. apríla 2011 a nadobúda účinnosť 15-tym dňom po vyvesení VZN na úradnej tabuli, t.j. dňom 6. mája
2011.
Ing. Iveta Rušinová v.r., primátorka mesta

Vyvesené na úradnej tabuli pred schválením dňa 5. 4.2011
Zvesené z úradnej tabuli pred schválením dňa 20. 4. 2011
Vyvesené na úradnej tabuli po schválení dňa 21. 4. 2011
Zvesené z úr. tabuli po nadobudnutí účinnosti dňa 6.5.2011
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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
VYHLASUJE
obchodnú verejnú súťaž na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy
na predaj nehnuteľného majetku mesta Krompachy.
PREDMET PREDAJA NA ZÁKLADE SÚŤAŽE:

VOĽNÝ 3-IZBOVÝ BYT V RODINNOM DOME S GARÁŽOU NA UL. MAUREROVEJ Č. 992/15 V KROMPACHOCH
Byt/dom je vo výlučnom vlastníctve vyhlasovateľa súťaže a je zapísaný na Správe katastra v Spišskej Novej Vsi
v liste vlastníctva č. 1 pre k.ú. Krompachy, parcela č. C-KN 2899/2.
• Popis stavby – bytu
Dom sa nachádza v areáli základnej školy a je súčasťou dvojdomu. Dom je nepodpivničený s jedným nadzemným podlažím a plochou strechou. V dome je trojizbový byt s podlahovou plochou 80,44 m2 (izba 23,77 m2, izba 14,74 m2, izba 11,01 m2, chodba 7,64 m2, kuchyňa 9,77 m2,
zádverie 2,47 m2, WC 1,24 m2, kúpelňa 5,30 m2, komora 4,50 m2) Dom má vlastné ústredné kúrenie. Zdroj vykurovania nástenný elektrický
kotol. Dom nie je napojený na rozvod plynu. Dom je t.č. napojený na školský vodovod a kanalizáciu, prívod elektriny samostatný. Súčasťou
predmetu predaja je drevená garáž pristavaná zo strany domu – zastavaná plocha 14,24 m2.
• Minimálna požadovaná kúpna cena:
Minimálna kúpna cena, za ktorú sa byt ponúka na predaj je stanovená s prihliadnutím na znalecký posudok č. 57/2010 zo dňa 13.10.2010,
vyhotoveného znalcom Ing. Stanislavom Hanulom, Fr. Kráľa 1, Spišská Nová Ves v celkovej výške 25.300 € •
• Podmienky verejnej obchodnej súťaže:
1. Vyhlásenie súťaže: 06.06.2011
Obchodná verejná súťaž sa začína dňom jej zverejnenia na úradnej tabuli,
internetovej stránke mesta www.krompachy.sk a v regionálnej tlači.
2. Ukončenie predkladania návrhov 29.7.2011, o 12.00 hod.
3. Súťaže sa môžu zúčastniť len fyzické osoby.
4. Súťažné návrhy musia byť písomné a vyhotovené v slov. jazyku a musia obsahovať tieto náležitosti:
- meno, priezvisko, rodné priezvisko, bydlisko, tel. kontakt navrhovateľa,
- špecifikácia nehnuteľnosti – predmetu predaja
- číselné a slovné vyjadrenie navrhovanej kúpnej ceny, ktorá nesmie byť nižšia
ako minimálna požadovaná kúpna cena (t.j. 25.300 €),
- spôsob a termín splatnosti navrhovanej kúpnej ceny,
- návrh musí byť podpísaný a datovaný,
- súhlas s podmienkami súťaže,
- záväzok, že od vyhlasovateľa odkúpi nehnuteľnosť tak ako stojí a leží za ním
navrhnutú cenu.
5. Vyhlasovateľ súťaže trvá na týchto podmienkach:
a) v kúpnej zmluve bude zapracovaná podmienka, že návrh na vklad vlastníckeho práva podá na príslušnú Správu katastra vyhlasovateľ až po úplnom zaplatení kúpnej ceny,
b) v kúpnej zmluve bude podmienka, že predávajúci (vyhlasovateľ súťaže) si
vyhradzuje právo odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak kupujúci nedodrží zmluvné záväzky o zaplatení kúpnej ceny v lehote do 1 mesiaca od termínu splatnosti kúpnej ceny,
c) náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti v plnej výške bude znášať kupujúci.
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 predkladanie ponúk, t.j. do dňa 29. júla 2011, do 12.00 hod.
Po uplynutí tohto termínu možno návrh dopĺňať len na základe výzvy vyhlasovateľa a v ním stanovenej lehote.

8. Návrhy, ktorých obsah nebude zodpovedať podmienkam súťaže, alebo budú
doručené po termíne stanovenom podmienkami súťaže, nebudú do súťaže
zaradené.
9. Vyhlasovateľ po ukončení súťaže vyhodnotenie návrhov súťaže písomne
oboznámi všetkým účastníkom do 15 dní od schválenia predaja v mestskom
zastupiteľstve.
10. Návrh po termíne určenom na jeho predloženie nemožno odvolať, navrhovateľ je viazaný návrhom až do 15 dní po schválení výsledku súťaže Mestským
zastupiteľstvom mesta Krompachy.
11. Výsledok súťaže podlieha schváleniu mestským zastupiteľstvom. Termín
uzatvorenia kúpnej zmluvy je najneskôr do 15 dní odo dňa schválenia predaja víťazovi súťaže Mestským zastupiteľstvom mesta Krompachy. V prípade, že do 10 kalendárnych dní od vyzvania na uzatvorenie zmluvy víťaz súťaže neuzatvorí túto zmluvu v zmysle podaného návrhu, stráca nárok na uzatvorenie kúpnej zmluvy. V takom prípade bude nehnuteľnosť ponúknutá na
odkúpenie záujemcovi, ktorý je nasledujúci po víťazovi v poradí určenom pri
posudzovaní a vyhodnotení predložených návrhov.
12. Náklady spojené s účasťou v súťaži vyhlasovateľ navrhovateľom nehradí.
13. Súťaž je platná, ak sa na nej zúčastní najmenej jeden navrhovateľ, ktorý splnil
podmienky súťaže.
14. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy, súťaž zrušiť, meniť podmienky súťaže, ukončiť súťaž ako neúspešnú alebo predĺžiť lehotu na predkladanie ponúk, predĺžiť lehotu na vyhlásenie výsledku
súťaže. Pri formálnych 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.
15. Bližšie informácie k obchodnej verejnej súťaži podáva prednosta Mestského
úradu v Krompachoch Mgr. Emil Muľ, tel. 053/4192232, alebo referentka majetku mesta Krompachy Ing. Erika Balážová, tel. 053/4192225
16. Ohliadku nehnuteľnosti zabezpečuje počas úradných hodín a po predchádzajúcom dohovore Ing. Václav Hraběta, tel. 053/4192234, alebo Ing. Erika
Balážová, tel. 053/4192225
17. Kritériom hodnotenia predložených ponúk je cenová ponuka.

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 – Dom
Maurerova č. 15“

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, spôsob
hodnotenia a výsledok hodnotenia. Členovia vyhlásia poradie návrhov.

• Vyhodnotenie návrhov
1. Poverený zamestnanec mesta vyznačí na obálke: poradie návrhu,
dátum a čas prijatia návrhu.

V Krompachoch, dňa 1.6.2011
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Ing. Iveta Rušinová, v.r., , primátorka mesta
Zverejnené na úradnej tabuli od 06.06.2011 do 29.07.2011
Zverejnené na www.krompachy.sk dňa 06.06.2011
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PROJEKT NA ZŠ ZEMANSKÁ UL.

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť /
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Názov projektu: Podpora sociálnej inklúzie MRK
- vzdelávanie pre všetkých

vzdelávania s využitím inovatívnych metód výučby, vzdelávania učiteľov a tvorbu inovovaného vzdelávacieho programu. Do projektu je
zapojených 15 pedagógov a 103 žiakov školy.
Strategický cieľ projektu plne súvisí s globálnym cieľom Operačného programu Vzdelávanie: „Zabezpečenie dlhodobej konkurencie schopnosti SR prostredníctvom prispôsobenia vzdelávacieho systému potrebám vedomostnej spoločnosti“. Strategický cieľ projektu kopíruje cieľ opatrenia definovaný vo výzve: Podporovať sociálnu
inklúziu príslušníkov MRK prostredníctvom uľahčenia ich prístupu k formálnemu vzdelávaniu a k získavaniu zručností potrebných
na trhu práce. Vzhľadom na potreby marginalizovaných rómskych
komunít, v rámci projektu vytvoríme taký vzdelávací systém, ktorý
bude prispôsobený ich potrebám a súčasne jeho výstupom bude spoločnosť založená na vedomostiach. Cieľom projektu je prispôsobenie
školských vzdelávacích programov potrebám žiakov pochádzajúcich
z marginalizovaných rómskych komunít, vzdelávanie učiteľov, zavedenie elektronického vzdelávania a intenzívnejšieho využívania informačno-komunikačných technológií vo vyučovacom procese s dôrazom na zvyšovanie kľúčových kompetencií žiakov marginalizovaných rómskych komunít. Vyústením vzdelávacích aktivít je tvorba
elektronického portálu zameraného na e-learningové vzdelávanie a
jeho zapracovanie do vybraných vyučovaných predmetov s cieľom
naučiť žiakov pracovať s instantnými informáciami a orientovať sa v
tomto svete informačno-komunikačných technológií. Inováciou didaktických prostriedkov dôjde ku skvalitneniu výchovno-vzdelávacieho procesu, ale k tomu je potrebné pripraviť pedagogických pracovníkov základnej školy na novú metódu vzdelávania tak, aby dokázali viac motivovať študenta, žiaka k štúdiu a rozvíjaniu vlastných
vedomostí a zároveň ho kvalitne pripravili pre súčasný trh práce.
Manažér publicity: Mgr. J. Skalický

Učebňa s interaktívnou tabuľou

Miesto realizácie
projektu:
ITMS kód projektu:
Operačný program:
Spolufinancovaný z:
Prioritná os:
Opatrenie:

Základná škola Zemanská ulica 2,
05342 Krompachy
26130130013
Vzdelávanie
Európsky sociálny fond
a Štátny rozpočet Slovenskej republiky
3 Podpora vzdelávania osôb s osobitými
vzdelávacími potrebami
3.1 Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne
príslušníkov marginalizovaných
rómskych komunít

Začiatok realizácie
projektu:
február 2010
Koniec realizácie projektu: január 2012
Nenávratný finančný
príspevok z ESF:
146 081,22 eur
ZŠ Zemanská ulica 2, Krompachy začala dňa 01.02.2010 realizáciu aktivít v rámci projektu s názvom Podpora sociálnej inklúzie
MRK – vzdelávanie pre všetkých na podporu obsahovej prestavby

Jazyková učebňa

PRANOSTIKY NA JÚN
Ak je jún studený, sedliak krčí ramenami
Aký jún, taký december.
Daždivý jún celé leto pokazí.
Ak jún mokrý býva, obilie zle rodieva.
V júni sa jačmeň vyťahuje z gatí.
Suchý jún plní sudy vínom.
Ak je červeň suchý, nebude sud hluchý.
V júni mnoh rýb, málo zrna.
Ak počas žatiev prší, bude veľa orechov, ale málo chleba.
Ak veje vietor začiatkom júna, potom veje osem dní.
Chladných dažďov v júni hospodár sa bojí, najmä vincúr, včelár pri nich zle obstojí.
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ZDRAVOTNÍCKE KARCINÓM KRČKA MATERNICE
A PREVENCIA PRED OCHORENÍM
OKIENKO
EPIDEMIOLOGICKÉ ÚDAJE
Na celom svete každé dve minúty zomiera jedna
žena na karcinóm krčka maternice. Z celosvetového hľadiska je karcinóm krčka maternice druhým
najčastejším nádorovým ochorením u žien (každoročne pribudne takmer 500 000 nových prípadov tohto ochorenia) a treťou najčastejšou príčinou úmrtia žien na nádorové ochorenie po karcinóme prsníka a pľúc. Každý rok zomiera na toto
ochorenie približne 270 000 žien, pričom 85% z
nich pochádza z rozvojových krajín, kde karcinóm
krčka maternice je najčastejšou príčinou úmrtia
žien na nádorové ochorenia .
KARCINÓM KRČKA MATERNICE:
SPOLOČENSKÝ, EKONOMICKÝ
A CITOVÝ PROBLÉM
Karcinóm krčka maternice a jeho liečba môžu
spôsobiť veľa problémov u prežívajúcich pacientiek, vrátane zníženia kvality života počas liečby
a ešte dlho po nej. Diagnostika a liečba prekanceróznych lézií krčka maternice môžu byť spojené s
veľkými obavami. Už ľahké abnormality môžu u
mnohých žien vyvolať značné obavy. Tieto obavy
sa týkajú partnerského vzťahu a plodnosti.
Keďže karcinóm krčka maternice často postihuje ženy v produktívnom veku, kedy pracujú, vychovávajú deti a zodpovedajú za najbližšiu rodinu, sociálne, ekonomické a citové dôsledky tohto
ochorenia sú obrovské .
KARCINÓM KRČKA MATERNICE A VEK
„Incidencia aj mortalita v súvislosti s karcinómom krčka maternice závisí od veku, pričom toto
ochorenie postihuje veľa mladých žien. Približne
30% nových prípadov karcinómu krčka maternice
sa diagnostikuje u žien do 45. roku. Sú krajiny, kde
sa zvyšuje incidencia karcinómu krčka maternice
u mladších žien. V niektorých krajinách, vrátane
Slovenska, sa na krivke závislosti incidencie ochorenia od veku pozorujú dva vrcholy, prvý u žien vo
veku 45-49 rokov a druhý u žien vo veku 75-79 rokov“ vysvetlila MUDr. Humeňanská Adriana,
Gynekologicko-pôrodnícke odd. Krompachy.
PRÍZNAKY
Začiatočné štádiá rakoviny krčka zvyčajne nespôsobujú nijaké zdravotné ťažkosti. S postupným rozvíjaním ochorenia však nastupujú viaceré problémy – „krvácanie mimo menštruácie, silné menštruačné krvácanie, bolestivý pohlavný styk,
vodnatý a zapáchajúci výtok. V pokročilom štádiu
sa pridružujú aj bolesti panvy a podbrušia“ vysvetlila MUDr. Humeňanská Adriana, Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie Krompachy.
RIZIKOVÉ SKUPINY
Rakovina krčka maternica je najčastejším nádorovým ochorením, „postihuje najmä ženy medzi 45.
až 55. rokom života. V poslednom čase sa výskyt
tohto ochorenia dáva do súvislosti s častým pohlav-
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ným ochorením, ktoré sa nazýva condylomata acuminata (kondylómy, bradavičnaté výrastky spôsobené papilomavírusom HPV). K ďalším rizikovým
aspektom sexuálneho života, ktoré zvyšujú pravdepodobnosť vzniku ochorenia patrí pohlavný styk
pred 18. rokom života, striedanie partnerov a viac
ako 5 tehotenstiev. Nebezpečenstvo predstavujú aj
infekcie herpes genitalis, HIV, užívanie liekov, ktoré tlmia imunitný systém, fajčenie, nedostatok vitamínu C, kyseliny listovej a betakaroténu“ vysvetlila MUDr. Humeňanská Adriana, Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie Krompachy..
PRIEBEH
Rakovina krčka maternice sa začína prerastaním abnormálnych buniek na sliznicu (dysplázia). Potom sa nádor začne šíriť do hlbších vrstiev.
Rané štádium nespôsobuje nijaké bolesti ani iné
ťažkosti. Krvácanie a bolesti sa objavia pri rozšírení nádoru do pošvy, panvy, kostí, čriev, močového
mechúra a lymfatického obehu.
ČO ROBIŤ
Včasné štádium rakoviny krčka je dobre liečiteľné, preto najdôležitejším bodom prevencie rakoviny sú pravidelné prehliadky a včasné zachytenie ochorenia. Pri nepravidelnom krvácaní, bolestiach pri pohlavnom styku a po ňom alebo pri
iných ťažkostiach choďte k lekárovi.
HPV – PRÍČINA VZNIKU KARCINÓMU
KRČKA MATERNICE
V epidemiologických, klinických a laboratórnych štúdiách sa zistilo, že onkogénne typy
ľudského papilómavírusu (HPV) majú priamu
kauzálnu súvislosť so vznikom karcinómu krčka
maternice. Prítomnosť DNA onkogénnych typov
HPV sa zistila v 99,7% vzoriek karcinómu krčka
maternice na celom svete . Onkogénne typy HPV
sú naozaj „nevyhnutnou príčinou“ vzniku karcinómu krčka maternice.
ČO JE HPV?
HPV je mimoriadne rozšírený vírus, ktorý často vyvoláva infekcie. Vírus obsahuje DNA a je geneticky stabilný. Na rozdiel od chrípkového RNA
vírusu, ktorý sa často mení, je HPV vírus geneticky stabilný. A preto očkovanie proti HPV infekcii
zaručuje dlhodobú ochranu.
ONKOGÉNNE A NÍZKORIZIKOVÉ
TYPY HPV
„Každá sexuálne aktívna žena je ohrozená karcinómom krčka maternice, ktorý je vyvolaný infekciou onkogénnymi typmi HPV. Existuje viac
ako 100 typov HPV. Približne 40 typov sa prenáša pri pohlavnom styku a infikuje sliznicu pohlavných orgánov. Tieto typy je možné rozdeliť na onkogénne a nízkorizikové typy. Pretrvávajúca infekcia
onkogénnymi typmi môže vyvolať vznik prekance-

róznych intraepitelových lézií vyššieho stupňa alebo karcinómu krčka maternice, kým nízkorizikové
typy vyvolávajú iné ochorenia, prípadne anogenitálne kondylómy.
Existuje 15 onkogénnych typov HPV, ktoré môžu
viesť k vzniku karcinómu krčka maternice. Medzi
najčastejšie onkogénne typy patria HPV 16, 18,
31, 35, 39, 45, 51 a 52. HPV typy 16 a 18 sú spoločne zodpovedné za 70% prípadov karcinómu krčka
maternice na celom svete. Z toho dôvodu by vakcína proti HPV typom 16 a 18 mohla predísť 70%
prípadov karcinómu krčka maternice“ vysvetlila MUDr. Humeňanská Adriana, Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie Krompachy..
CYTOLOGICKÉ VYŠETRENIE - SKRÍNING
Význam cytologického vyšetrenia
Rakovina krčka maternice je zvyčajne bezpríznakové ochorenie. Je to takzvaná „tichá choroba“. Vo väčšine prípadov prejde aj niekoľko rokov,
kým sa z neliečených predrakovinových lézií vyvinie rakovina krčka maternice. Pri rakovine krčka maternice sa ako preventívne opatrenie používa cytologické vyšetrenie steru z krčka maternice. Pravidelná účasť na cytologickom vyšetrení umožňuje včasnú a úspešnú liečbu. Zavedením
rutinného cytologického vyšetrenia sa v mnohých
krajinách sveta dosiahli výrazné úspechy. Pravidelné cytologické vyšetrenie steru z krčka maternice je najúčinnejší spôsob diagnostiky zmien na
sliznici krčka maternice, ktoré môžu byť včasnými prejavmi rakoviny krčka maternice. Aj keď samotné vyšetrenie nezabráni vírusovej infekcii,
dajú sa pri ňom zistiť včasné štádiá ochorenia, na
základe ktorých je možné ženu rýchlo, ľahko, a
často aj úspešne liečiť.
Ako sa robí cytologické vyšetrenie?
„Pri cytologickom vyšetrení gynekológ urobí odber biologického materiálu z krčka maternice. Pomocou špeciálnej kefky sa šetrne odoberie niekoľko
buniek z povrchu krčka maternice. Odobraté bunky sa vyšetria pod mikroskopom, pričom sa v nich
zisťujú prípadné zmeny. Ak sa u vás zmeny potvrdia, gynekológ sa s vami porozpráva o ďalšom postupe a možnej liečbe“ vysvetlila MUDr. Humeňanská Adriana, Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie Krompachy..
Ako často by som mala absolvovať
cytologické vyšetrenie?
„Je dôležité absolvovať pravidelné, každoročné
cytologické vyšetrenie. Aj keď ho niektoré ženy
považujú za trochu nepríjemné, či nedôstojné,
obyčajne je nebolestivé, veľmi jednoduché a rýchle. Cytologické vyšetrenie pomohlo zachrániť život mnohým ženám, pretože sa ochorenie zachytilo v rannom štádiu. Nezabúdajte preto na pravidelné vyšetrenia, ktoré vám pomôžu chrániť sa
pred vznikom rakoviny krčka maternice.
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Abnormálne výsledky cytologického
vyšetrenia
Abnormálne výsledky cytologického vyšetrenia
sú pomerne časté a nemusia automaticky znamenať, že máte rakovinu krčka maternice. Mierne
bunkové zmeny sa totiž často spontánne vyliečia.
Ak sa u vás pri cytologickom vyšetrení zistia abnormality buniek krčka maternice, váš gynekológ vám
pravdepodobne odporučí zopakovanie tohto vyšetrenia, prípadne liečbu“ vysvetlila MUDr. Humeňanská Adriana, Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie Krompachy..
ZBAVTE SA MÝTOV A ZAMERAJTE SA
NA FAKTY
„...Rakovina krčka maternice je zriedkavé ochorenie“
Rakovina krčka maternice je druhým najčastejším nádorovým ochorením žien vo svete. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie každý rok vo
svete zomrie až 270 tisíc žien na rakovinu krčka
maternice, pričom každoročne pribúda asi 500 tisíc nových prípadov ochorenia. V Európe je každoročne diagnostikovaných 60 tisíc nových prípadov rakoviny krčka maternice, ktorým podľahne
ročne asi 30 tisíc žien. Na Slovensku každoročne
pribudne asi 550 nových prípadov rakoviny krčka
maternice, pričom asi 200 žien jej ochoreniu podľahne.
„… Rakovina krčka maternice sa dá odhaliť, až
keď je neskoro.“
To nie je pravda. Pravidelné cytologické vyšetrenie steru z krčka maternice je najúčinnejším
spôsobom prevencie vzniku rakoviny krčka maternice. V kombinácii s očkovaním sa dokáže zredukovať toto riziko ešte výraznejšie.
„… V našej rodine nemal rakovinu krčka maternice nikto, takže mňa sa to netýka.“
Rakovina krčka maternice nie je dedičná. Vedecké dôkazy potvrdili, že jej hlavnou príčinou je
vírus.
„...Rakovina krčka maternice je dedičné ochorenie“
Rakovinu krčka spôsobuje bežný vírus, tzv. ľudský papilomavírus alebo HPV. Ide o veľmi rozšírený vírus, ktorý sa ľahko prenáša pohlavným stykom alebo pri intímnom kontakte s kožou v oblasti vonkajších pohlavných orgánov. Počas svojho života sa týmto vírusom infikuje až 80% sexuálne aktívnych žien, pričom väčšina už v prvom
roku po začiatku pohlavného života. Každá sexuálne aktívna žena je preto ohrozená infekciou
HPV, ktorý môže spôsobiť vznik rakoviny krčka
maternice – nezávisle od jej rodinnej anamnézy.
„...Ja nie som ohrozená.“
Ohrozená je každá sexuálne aktívna žena.
Približne 80% žien sa v určitej fáze svojho
života nakazí vírusom, ktorý môže spôsobiť rakovinu krčku maternice.
„...Máloktorá žena sa nakazí vírusom HPV“
Predpokladá sa, že 50 – 80% sexuálne aktívnych žien sa počas svojho života nakazí
vírusom HPV v nejakom období svojho života.
Z týchto infekcií až 75% obsahuje niektorý z rakovinotvorných typov.

záhradkárska poradňa
Hnojivé závlahy.
Hydinový trus obsahuje spomedzi exkrementov jednotlivých hospodárskych zvierat najviac živín. Mnohí záhradkári chovajú hrabavú hydinu a holuby a majú tohto hnojiva dostatok. Na priame hnojenie je hydinový trus menej vhodný. Čerstvý trus obsahuje 1-28% dusíka,0,5-1,58% fosforu, 0,5-1,0% draslíka, vápnik a ďalšie mikroelementy. Nemôžeme ho použiť krátko pred sejbou alebo sadením rastlín, pretože by mohlo dôjsť k popáleniu mladých
rastlín. Výhodné je ho využiť na hnojivú závlahu, ak ho necháme prekvasiť vo vode. Použitím prekvaseného vodného výluhu síce do pôdy nedodáme veľa organickej hmoty, ale rastlinám dodáme potrebné minerálne živiny v takmer optimálnej skladbe.
Na prípravu vodného výluhu potrebujeme vhodnú nádobu, najlepšie z plastov, pripadne z
dreva alebo kameniny. Do nádoby vložíme čerstvý alebo vysušený trus a zalejeme vodou v
dávke cca 5 l vody na 1 kg trusu. Lepšie je použiť dažďovú vodu. Počas kvasenia pravidelne
premiešavame. Na konci kvasného procesu sa nám kvapalina sfarbí na hnedo a prestáva šumieť. Tento proces trvá 2-3 týždne v závislosti na teplote kvapaliny. Nádobu zakryjeme tak,
aby sme zabezpečili prístup vzduchu počas kvasenia. Prekvasený vodný výluh precedíme cez
sito alebo tkaninu a uložíme v prikrytej nádobe. Na hnojenie používame riedený v pomere
1:10, na izbové kvety 1:5. Pred hnojením rastliny dôkladne zavlažíme. Takto aplikovaná hnojivá zálievka zvyšuje úrodnosť a kvalitu plodov, zlepšuje zdravotný stav rastlín. Úspešne ho
používame najmä pri pestovaní zeleru, uhoriek a rajčiakov. Zálievku aplikujeme ráno alebo
večer, keď sú pôda a rastliny čiastočne ochladené a rastliny neutrpia teplotný šok.
Ak nemáme možnosť zabezpečiť si hydinový trus, vyrobíme si hnojivú zálievku z dostupnejších surovín. Mnohí záhradkári burinu odhadzujú za plot záhradky pričom ju môžeme
ideálne využiť. Podobne ako pri hydinovom truse do vhodnej nádoby nahádžeme zmes burín a odpadkov zo zeleniny tráva, žihľava, púpava, pupenec, vňať mrkvy strukovín hlúbovín
a iné zalejeme vodou a necháme na slnečnom mieste. Na kvasenie nedávame burinu s vyvinutými semenami a zbytky zelenín, ktoré boli napadnuté plesňovými chorobami. Kvasenie
spočiatku prebieha veľmi pomaly. Po 2-3 týždňoch však získame aj v tomto prípade kvalitný
hnojivý výluh, ktorý pred použitím riedime vodou 1:5. Sud v pravidelných intervaloch dopĺňame čerstvou hmotou. Neprekvasené zbytky pôsobia ako očkovací materiál. Takto máme
počas celej sezóny k dispozícii kvalitné hnojivo. Tento rastlinný výluh oživuje biologické procesy v pôde a je vhodný ku každej zelenine. Nádobu kvôli zápachu udržiavame uzatvorenú a
závlahu aplikujeme len večer. Pred hnojením nezabudnime záhony zavlažiť.
Takéto hnojivé výluhy sú veľmi vhodné na hnojenie hlúbovín. Hnojíme raz za 10-14 dní, majme na mysli, že prehnojenie narobí na rastlinách väčšie škody ako ich nedostatok.
Chcel by som upozorniť záhradkárov, že pri chemickej ochrane záhradných plodín namiešané postrekové roztoky musíme použiť do 24 hodín od ich prípravy. Staršie roztoky
podliehajú rozkladu vodou (hydrolýzou) a ich účinok sa stráca a niekedy môžu poškodiť aj
postriekané plodiny.
Ján Miľo

OBČAN SA PÝTA

?

„NAČO MESTO ZAKÚPILO NOVÉ AUTO?“
Mesto Krompachy doteraz pre potreby zabezpečovania prác na priestranstvách a budovách
využívalo staré doslúžujúce auto Felicia combi. Jeho stav a spotreba PHM naznačovali už skôr
potrebu nového. Preto mesto schválilo v rozpočte na rok 2011 kúpu nového auta.
Zvažovali sa rôzne varianty a značky, no nakoniec sa kompetentní zhodli na tom, že je vhodné kúpiť malé úžitkové auto.
Urobený bol prieskum trhu a vybrané bolo auto Sklápač PIAGIO QUARGO. Auto má nosnosť 850 kg a spotrebu pre mestskú premávku 6,8l/100km.
Auto sa momentálne využíva na prepravu drobného nákladu napr. tráva po kosení, materiál
na zabezpečenie prác, materiálneho a technického zabezpečenia pri podujatiach organizovaných mestom.
V budúcnosti sa plánuje zabezpečenie veľkej nádoby na
polievanie parkov a vysávanie
verejných plôch so zakúpeným
vysávačom, ktorý už je vidieť
používať na vysávanie psích
výkalov v lokalitách mesta.
Ing. Štefan Ondáš
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Európsky rok dobrovoľníctva má
v Krompachoch aj takúto podobu
Európska komisia vyhlásila rok 2011 za Európsky rok dobrovoľníctva podporujúci aktívne občianstvo v krajinách Európskej únie. V Krompachoch sa dobrovoľníci – bezpríspevkoví darcovia krvi stretli 9. mája v obradnej sieni Mestského úradu,
aby ukázali nielen svoju občiansku angažovanosť, ale aby si tiež pripomenuli Svetový deň Červeného kríža a Červeného polmesiaca. Pracovníci Transfúznej služby
z Košíc opäť vycestovali do Krompách a v spolupráci s Miestnym spolkom SČK ponúkli širokej verejnosti možnosť darovať krv.
Zišlo sa rekordných 63 záujemcov a z nich darovalo krv 45 darcov. Nevšedným
zážitkom je vidieť rodiča so synom či dcérou, alebo manželské páry idúce spolu darovať nenahraditeľnú krv. Je krásne ďakovať prvodarcom, ktorí okúsili čosi nové a s
úsmevom na perách sľubujú, že prídu aj nabudúce. Vzájomná úcta, podpora a žičlivé slová už akosi automaticky patria k tomuto jedinečnému prejavu ľudskosti.
Popoludní sa na slávnostnej akadémii v spišskonovoveskej Redute zišli viacnásobní darcovia – a nechýbali ani Krompašania. Zlatú plaketu MUDr. Janského a
vecný dar získali Kristína Polnišerová, Ing. Jana Tureková, Miloš Bukat a Jaroslav
Rodzik, bronzovú plaketu spolu s vecným darom získali Roderik Hieke a Silvius
Vojtek. Našim oceneným spoluobčanom patrí úprimné poďakovanie!
Ďalšou príležitosťou na darovanie krvi bude 12. september 2011. Príďte aj Vy
okúsiť atmosféru jedinečnej a neopakovateľnej radosti z darovania!
Ing. Jana Tureková, predsedníčka MS SČK

„Čítajme si ...2011“
Linka detskej istoty pri SV UNICEF už štvrtý krát organizovala „Najpočetnejší
detský čitateľský maratón“ o vytvorenie a prekonanie rekordu a zápis do Slovenskej knihy rekordov. Cieľom rekordu je zapojiť čo najväčší počet detí do čítania
súčasne vo viacerých mestách Slovenska.
Dňa 16.6.2008 sa po prvýkrát uskutočnilo podujatie „Čítajme si“.
Na 27 miestach Slovenska sa do čítania zapojilo 2 912 detí. Podarilo sa tým ustanoviť slovenský rekord o „Najpočetnejší detský čitateľský maratón“. V roku 2009 bol
niekoľkonásobne prekročený . Čitalo 10.798 v 95. mestách Slovenska. V roku 2010
sa akcie zúčastnilo až 21 234 detí zo 140 miest.
V Kromapchoch sme sa zapojili tretí krát a rekord sme vytvorili v minulom roku,
kedy v Mestskej knižnici čítalo 136 detí. Dnes sa do čítania zapojilo
90 detí. Čítala sa kniha Gabriely Futovej – Hľadám lepšiu mamu.
Podujatie svojou účasťou podporila aj pani primátorka Ing. Iveta Rušinová a keďže
dospeláci súťažiť nemôžu, prečítala deťom rozprávku z knihy Pavla Dobšinského –
Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas.
Čítanie sa začalo ráno o 9,00 hodine a príbehy o malej nezbednici, ktorá bola
nespokojná so svojou mamou a chcela ju vymeniť za lepšiu zaznievali v Mestskej
knižnici až do 15,00 hodiny, kedy sa podujatie oficiálne skončilo.
Aj keď sa rekord v našej knižnici nepodarilo prekonať – veľa detí bolo na školskom výlete – sme radi, že slovenský sa podarilo prekonať zase.
Spolu na celom Slovensku čítalo 30 480 detí v 149 knižniciach.
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AKO SA STARAŤ O PLEŤ
A VLASY V LETE?
Každá z nás iste vie, aká je hydratácia dôležitá pre
telo a pleť práve v letnom období. Nie sú na tom inak
ani vlasy, ktoré môžu na slnku trpieť rovnako ako dehydrovaná pleť. Poďme si pripomenúť pár "letných"
rád, vďaka ktorým nenapáchame žiadne škody na
svojej kráse.
STAROSTLIVOSŤ O PLEŤ
Najmä v lete škodlivé slnečné žiarenie spôsobuje vysušenie pleti veľmi ľahko. To platí aj pre mastnú pokožku. Hneď ako k tomu dôjde, pokožka nám dáva
jasné signály, že potrebuje pomoc. Týmito signálmi sú
pocit napätia, pálenie či svrbenie, sčervenanie alebo
dokonca šupinky a popraskaná alebo zhrubnutá a povädnutá pokožka.
Pokiaľ vaša pokožka už nutne potrebuje hydratáciu,
ponúkajú sa k náprave dve možnosti. Pite veľké množstvo vody (bez bubliniek) a používajte vhodnú kozmetiku. Moderné hydratačné prípravky môžu vašej pokožke poskytnúť optimálnu hydratáciu až na 24 hodín. To platí i pre pokožku celého tela. Nezabúdajte na
telové mlieka či olejčeky.
Či už sa chystáte na dovolenku k moru alebo opaľovať sa k rybníku, neobídete sa bez krému na opaľovanie. Platiť by malo, že čím teplejšia destinácia alebo citlivejšia pokožka, tým vyšší ochranný faktor opaľovacieho krému. Ak sa chcete o svoju pleť poriadne postarať, nezabudnite tiež na prípravky po opaľovaní. Pokiaľ sa vám nepodarí zohnať krém určený po
opaľovaní, vaša pokožka bude v tejto situácii spokojná
i s obyčajným pleťovým mliekom. Na mierne až veľmi
spálenú pokožku po opaľovaní je dobré použiť panthenol, ktorý kúpite v každej lekárni.
STAROSTLIVOSŤ O VLASY
Počas horúceho leta sú vaše vlasy vystavené slniečku, chlóru, soli či vetru. Ich ochrana pred škodlivými slnečnými lúčmi má rovnaký zmysel ako ochrana
kože. Čo najviac noste klobúk či šatku, alebo si vlasy
postriekajte ochranným sprejom proti slnku. V ponuke sú i špeciálne gély proti slnku alebo nezmývateľné
kondicionéry chrániace pred UV žiarením.
Po kúpaní si vždy z vlasov dôkladne spláchnite chlórovanú alebo slanú vodu väčším množstvom čistej tečúcej vody. Pokiaľ nie je tečúca voda dostupná, môžete
použiť i pitnú vodu z fľaše. Večer je potom dobré vlasy
umyť šampónom a ošetriť kondicionérom.
Slaná a chlórovaná voda nie je nič dobré zvlášť pre
farbené alebo odfarbované vlasy. Farbené vlasy dostávajú vďaka slnku, soli i chlóru úplne iné zafarbenie.
Blondínky by zase mohli v bazéne s chlórovanou vodou zazelenať. Preto by ste mali zakaždým, keď vyjdete z mora alebo z bazénu, opláchnuť vlasy v sladkej
vode.
Za veterného počasia si dlhé vlasy stiahnite dozadu
alebo spleťte do vrkoča, aby nedošlo k strapateniu.
A nebojte sa, že strávite na dovolenke väčšinu času
starostlivosťou o svoju pleť a vlasy. Každodenná procedúra vám zaberie len niekoľko minút, ktoré sa vám iste
vyplatia.
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Krytá plaváreň Krompachy
OTVÁRACIE HODINY:

Lorencova ulica

PONDELOK:
sanitárny deň
UTOROK - NEDEĽA: 11:00 – 20 00 h

tel.č. 053/4452518

CENNÍK - KRYTÁ PLAVÁREŇ KROMPACHY
Deti do 6 rokov
Mládež
od 7 do 18 rokov
Dospelí
Ženy nad 55 rokov
Muži nad 60 rokov
ZŤP (doprovod
vstup voľný)

jedna hodina
voľný vstup
1,- €

PLÁŽOVÉ IHRISKO

dve hodiny
voľný vstup
1,30 €

zvýhodnené vstupné
zvýhodnené vstupné
v pracovné dni
v pracovné dni
od 11:00 do 12:00 h - 0,70 € od 11:00 do 13:00 h - 1 €

tri hodiny
voľný vstup
1,70 €

2,- €
1,- €
1,- €

2,70 €
1,30 €
1,30 €

3,30 €
1,70 €
1,70 €

1,- €

1,30 €

1,70 €

Prekročenie časového limitu za každú začatú ½ hodinu 0,50 €
Záloha na kľúč od skrinky, ktorá sa pri odovzdaní kľúča vráti : 1 €
Pokuta Strata kľúča, poškodenie zámku skrinky:
3,50 €
Požičanie Sušiča na vlasy: 0,50 €
Lehátka na terasu: 1 €
Cenník platný od 28.5.2011

STÁLE PEVNE NA ZEMI
Tridsaťposchodový,
päťhviezdičkový
hotel
Hyatt Regency v centre
Houstonu (Texas, USA)
prichýlil 600 mladých ľudí
do 20 rokov z celého sveta.
Bol centrom rôznych kultúr a národov, centrom
najmladších adeptov prírodných a technických
vied.
Svojich dvoch vyslancov (Tomáš Mihok, Karin Pustayová) tu malo aj
Gymnázium Krompachy.
Naša cesta z Krompách cez Margecany, Bratislava, Viedeň, Londýn
až do Houstonu trvala asi 19 hodín. Oproti hodinám, počas ktorých
sme pripravovali náš projekt Ropa- priateľ alebo nepriateľ?, to bola
maličkosť. Oplatilo sa, veď obyčajne trpezlivosť ruže prináša.
Aký bol Houston?
Veľkolepý, mrakodrapový a horúci. Ľudia boli príjemní a usmievaví, len angličtina niekedy šteklila a brechala.
Samozrejme, že napätie bolo strhujúce. Zodpovednosť, ako sa
dokážeme prezentovať pred verejnosťou aj pred odbornou porotou,
točila v nás víry plné nepoznaných emócií. Chceli sme a vedeli sme.
Avšak 450 súťažných projektov v 3 zameraniach - energy, engineering a enviroment- je sila bez vzorcov a jednoznačných výpočtov.
Získali sme certifikát a zaujali sme odborných porotcov, ktorí boli
z rozličných krajín.
Nadviazali sme kontakty so študentmi z Ameriky, Čiech, Rakúska,
Bosny a Hercegoviny, Albánska, Egypta a iných krajín. Naše zápisníky sú plné adries a priniesli sme si aj veselé batôžteky darčekov.
Nedá sa zabudnúť na exkurziu v NASA alebo na návštevu múzea Houston Science Museum.
Videli sme vysoký nebotyčný svet študentov z celej zemegule.
Všetci však stoja nohami pevne na zemi. Nie je to len hra na vedcov.
Je tam mnoho úsilia, tvorivosti, štúdia, spolupráce. Bez dobre premysleného kroku, bez realizácie snov a bez podpory nič nejde.
A my sme jednými z nich. Už dnes chceme ísť znova do toho !

PREVÁDZKOVÉ HODINY:
denne od 9:00 hod.
do 21:00 hod.
Poplatky za služby spojené
s užívaním multifunkčného
ihriska 1 Euro/hod/celé ihrisko

Rezervácie ihriska je potrebné dohodnúť u správcu plážového ihriska:

tel. č.: 0902 550 887
ĎAKUJEME našej
triednej profesorke p.
Mgr. Jane Legartovej,
ktorá nás na súťaž
pripravovala. Tiež ďakujeme p. Ing. Pavlovi
Podrackému a akciovej
spoločnosti Nafta Gbely, ktorých zaujali naše
výskumy s ropou tak, že
nás finančne podporili.
Sú také situácie v živote človeka. Dotýkaš sa
skoro hviezd, ale pritom
cítiš pevnú zem. A to
ti dáva energiu hľadieť
do vlastnej budúcnosti,
ktorú my vidíme v štúdiu.
Karin Pustayová, VI.O, Gymnázium Krompachy
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Predajňa SooF OD POKROK v Krompachoch ponúka NOVINKU na trhu,

BICYKLE

S ELEKTRICKÝM
POHONOM
PREČO SI KÚPIŤ E-BIKE?

CLASIC
Pánsky bicykel
s dojazdom 40- 70 km

1.Nemáte vodičské oprávnenie?
nepotrebujete !
behať na benzínku
2.
drahé pohonné hmoty.
Pri jazde na elektro bicykli ho
Nepotrebujete ani
a kupovať

3.
EASY
Dánsky bicykel
s dojazdom
40- 70 km

Batériu dobijete doma za 0,06 € za 4 hodiny
a odveziete sa minimálne 40 km.

Môžete ho používať na cestu do zamestnania.

4.Do práce neprídete spotený ani unavený.
5.
vládalať držať tempo.
"dovidieť ďalej"
6.
zdravotný problém,
7.
žať tempo s ostatnými.
8.
Manželka/priateľka na spoločnej cykloturistike,
bude s Vami
Chete ísť na dovolenku na bicykli?
E-bike Vám umožní

TOWN
FOLD
Skladací bicykel
s dojazdom
40-60 km

Dámsky bicykel
s dojazdom
40- 70 km

Máte
alebo vyšší vek
a nestačíte kamarátom? E-bike Vám pomôže

Ekologický e-bike je blízka
budúcnosť, preto navštívte
predajňu SooF, kde Vám
poradíme a aj elektro
bicykle predvedieme.
Môžete si ho aj vyskúšať
a už z neho nezídete.

Ku každému elektro - bicyklu dostanete od firmy SooF zaujímavé
jí é hodnotné
h d
é ddarčeky.
č k
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OSEMSMEROVKA
Životná múdrosť je dopúšťať sa v každom období života len tých omylov, ktoré ... (dokončenie v tajničke)
KÁDER, KADET, KAKTUS, KÁLIA, KARATISKTA, KATAN, KLADIVKO, KLAPRA, KLARINET, KLOKAN, KMOTOR, KOLÁČIK,
KOLIBA, KONTO, KORMIDLO, KOSÁK, KOTOL, KOTVA, KRÁSA, KRESADLO, KRESLO, KRITIK, KRMIČ, KRMOVINA, KROJE,
KROVIE, KRYSA, KRYTINA, KUCHÁR, KUJON, KULISA, KUVIK,
KVÁDER, KVAPKA, KVIETOK
Autorka: Ružena Andrašovská
Z minulého čísla sme zo správnych odpovedí vyžrebovali Milenu Frankovú , Hlavná 14, Krompachy.
Výhru si môže prevziať v pokladni MsÚ na prízemí.

KUPÓN č.6

Štadión pod Okruhliskom
Krompachy

19. august 2011 (piatok)
19,00 – 00,30 hod.
vstup – 2eur (predpredaj 1eur)

19,10 – 19,50
20,10 – 20,50
21,10 – 21,50
22,10 – 23,10
23,30 – 00,30

The Waves
Awariat Nato (PL)
stoiČOstoi
Skavare Flascheta (CZ)
Heľenine oči

Brzdí Vás v podnikaní účtovníctvo?

Už nemusí, zverte ho NÁM!

FJ-EKON PLUS
spol. s r.o.
Účtovníctvo, dane , poradenstvo
Mobil: 0908 816 551, e-mail: fjekonplus@orangemail.sk

www.fjekonplus.sk

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 Krompachoch - KADERNÍCTVO NOEMI,
tel. kontakt: 0905200772
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