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Prihovára sa Vám primátorka 
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Na Facebook-u sú uverejňované stále len 
kritické príspevky, ani raz nie je napísané 
o tomto projekte nič dobré. 
Vážení a milí Krompašania, naozaj na-
dobúdam pocit, že azda najlepším rieše-
ním je  nerobiť nič. Aspoň sa nič nepokazí, 
a tak nebude čo kritizovať. Každý kto robí, 
robí aj chyby. Nevravím že to, čo sa urobi-
lo je všetko perfektné, krásne a nevyhnut-
né. Získať dotácie pre obec a mesto dá kaž-
dému starostovi alebo primátorovi sku-
točne veľa práce. Nie je to také jednoduché 
ako sa to niekomu  vidí. Dva roky sme bo-
jovali o to, aby sme z dotačných prostried-
kov mohli opraviť aspoň niektoré čas-
ti mesta. Bohužiaľ, všetky výzvy, ktoré vy-
písalo Ministerstvo pôdohospodárstva  na 
predloženie projektov boli len na úpravu 
centier miest a obcí. Ak  mi neveríte,  pro-
sím, skúste sa prejsť aj po okolitých mes-
tách a obciach, kde sa opravovali námes-
tia a centrá sídiel (napr. Slovinky, Spišské 
Vlachy, Spišské Podhradie, Kluknava, Veľ-
ký Folkmar a pod.). Nikde sa neopravovali 
z EÚ prostriedkov ulice mimo centra obce 
alebo mesta. Jeden projekt na úpravu cen-
tra mesta sme ukončili v roku 2011 a ten-
to druhý, ktorý v súčasnosti ukončujeme je 
ešte aj v názve bližšie špecifikovaný: „Re-
vitalizácia centra mesta po povodni“. Ten-
to názov som si nevymyslela ani ja, ba ani 
poslanci. Výzva na poskytnutie dotačných 
prostriedkov smerovala len na úpravu cen-
tier miest postihnutých povodňami. Nie 
všetky obce a mestá boli oprávnení pred-
ložiť žiadosť o tieto dotácie. Práve preto, že 
naše mesto bolo postihnuté záplavami v ro-
koch 2008 a 2010 mohli sme podať žiadosť 
na úpravu centra mesta postihnutého po-
vodňami. Preto sme sa museli zamerať len 
na tú časť mesta, na ktorú sme mohli žia-
dať o dotácie. No povedzte mi, kto by ta-
kúto možnosť nevyužil? Avšak je veľa obcí 
a miest na Slovensku, ktoré nestihli podať 
žiadosť a zabezpečiť verejné obstarávanie 
na dodávateľa stavby. Nášmu mestu po je-
den a pol roku rôznych kontrol a posudzo-
vaní projektu bolo umožnené začať so stav-
bou v novembri minulého roku. Celý pro-
jekt aj s vyúčtovaním musí byť ukončený 
do konca júna tohto roku. Aj keď sa zdá, že 
stavba je ukončená, ešte je dosť nedorob-
kov a veľa administratívnych úkonov, aby 
sme si mohli povedať že práce na projekte 
sa už skončili. 

Rekonštrukcia bývalého infekčného pa-
vilónu v rámci výzvy Lokálnej stratégie 
komplexného prístupu
V najbližšom období začne mesto rekon-
štruovať v nemocnici objekt bývalého in-
fekčného pavilónu. Kompletne bude zre-
konštruovaný vonkajší obvodový plášť ob-
jektu, strecha a budú vymenené okná a dve-
re. Kompletnou rekonštrukciou prejde prvé 
poschodie, kde vzniknú 4 ambulancie a to: 
gastroenterologická, pneumologická, dia-
betologická a kardiologická. Výberové ko-
nanie na dodávateľa stavby je už ukonče-
né. V súčasnosti sa ukončuje verejné obsta-
rávanie na zariadenie a prístrojové vybave-
nie ambulancií. Do konca roka by už klien-
ti nemocnice mali byť ošetrovaní v týchto 
nových ambulanciách. Stavebné práce po 
výberovom konaní budú vo výške 429 000 
€. Zariadenie ambulancií bude v hodnote 
195 763 €. Rekonštrukcia Základnej školy 
na Zemanskej ulici. Mesto bolo úspešné pri 
získavaní dotácie na 

Rekonštrukcia Základnej školy na Zeman-
skej ulici. 
Zmluva na poskytnutie dotácie s Minister-
stvom pôdohospodárstva bola podpísaná 
už v závere minulého roka, avšak proces ve-
rejného obstarávania sa nám z dôvodu ná-
mietok účastníkov konania predlžuje. Ve-
rím, že verejné obstarávanie bude zdarne 
v najbližšom čase ukončené a budeme môcť 
ešte v lete s opravou objektu. 

Sociálne a bezpečnostné projekty
Vážení spoluobčania, už sa stáva takmer 
pravidlom, že Vás informujem o novej vý-
stavbe v meste. Avšak za pozornosť sú hod-
né aj iné projekty, ktoré realizujeme. 
Jedná sa najmä o sociálne a bezpečnostné  
projekty. Napríklad v tomto mesiaci sme 
ukončili ďalšie rozšírenie kamerového sys-
tému v meste. V meste už máme umiestne-
ných 24 kamier. Spravidla na všetky sme 
počas 8 rokov získali dotácie buď z Minis-
terstva vnútra alebo sú kamery zabezpeče-
né sponzorsky (na cintoríne kamery z vlast-
ných prostriedkov zabezpečil p. Martin Ne-
ubeller). Už tretí rok beží projekt na za-
mestnávanie terénnych sociálnych pracov-
níkov. Veľmi sa ich práca v meste osvedčila, 
avšak bežní ľudia ich  nevnímajú, pretože 
ich mravenčia práca s problémovými sku-
pinami obyvateľov nie je až tak viditeľná. 

Taktiež v meste pracuje Rómska občianska 
hliadka, ktorá dozerá na poriadok v čas-
tiach mesta osídlených rómskym obyvateľ-
stvom. Mzda týchto pracovníkov je mestu 
refundovaná štátom. V júli ukončíme pre-
stavbu rodinného domu na ul. SNP na trie-
dy školy na ul. SNP. Taktiež veľkú časť pro-
jektu nám prefinancoval Úrad splnomoc-
nenca vlády pre rómsku komunitu. Celko-
vé náklady na túto prestavbu boli vo výške 
86 961, 88 €. V máji sme ukončili Komunit-
né centrum, ktoré vzniklo z prestavby bý-
valej Učňovskej školy za Hornádom. Nebu-
de môcť byť ešte využívané, pokiaľ neskon-
číme práce na Zbernom dvore, ktorý bude 
umiestnený tiež v tejto budove. So staveb-
nými prácami by sme mali začať už v tom-
to mesiaci. Milí spoluobčania, snažím sa 
Vás v krátkosti informovať o veciach a uda-
lostiach, ktoré teraz najviac  rezonujú me-
dzi ľuďmi.  O všetkých investíciách som Vás 
už niekoľkokrát informovala, preto som sa 
len heslovite zmienila o niektorých stav-
bách, ktoré v súčasnosti realizujeme alebo 
v krátkom čase začneme stavať. Naša prá-
ca na úrade sa netýka len týchto vyššie spo-
menutých investícií. Pripravujeme aj ďalšie 
o ktorých Vás budem neskôr informovať. 
Okrem práce na projektoch musíme pra-
covať aj na bežných úkonoch a agendách, 
ktoré nám vyplývajú z príslušných záko-
nov. Verte, práca na úradoch je zo dňa na 
deň komplikovanejšia. Národná rada prijí-
ma stále nové zákony a ich plnenie prene-
cháva samospráve. Avšak na zabezpečenie 
novoprijatých povinností sa obciam a mes-
tám neposkytuje dostatok finančných 
prostriedkov. Vážení spoluobčania musím 
konštatovať, že  práca v našom meste je ob-
zvlášť ťažká. Mesto je rozľahlé v kopcovi-
tom teréne, v údolí dvoch riek. Z uvedené-
ho dôvodu máme oproti mestám s takým-
to istým počtom obyvateľov zvýšené nákla-
dy na opravy a údržby ciest a chodníkov, 
máme množstvo svietidiel verejného osvet-
lenia, veľa verejného priestranstva, ktoré je 
potrebné čistiť, kosiť a upravovať. V mes-
te žije veľa neprispôsobivých občanov, kto-
rým slovo „poriadok“ nič nehovorí. K tomu 
sú ešte aj neplatiči daní a komunálneho od-
padu. Tieto peniaze mestu chýbajú a ich vý-
padok nevieme nijako kompenzovať. Pri-
stúpili sme k vymáhaniu dlhov prostred-
níctvom exekútorov, avšak ak niekto nemá 
žiaden majetok, nie je mu čo zobrať. 


