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Dni Mesta Krompachy
Čas je neúprosný a rýchly. Ani si nestihneme vychutnať
jar a už je tu leto, ktoré nás zohreje a dopraje nám oddych
v podobe dovoleniek. Septembrom začínajú opäť povinnosti
pracovné, školské. Taktiež prichádza obdobie jarmokov.
Dni Mesta Krompachy sa už tradične začínajú oslavou
cirkevného sviatku sv. Matúša, súčasťou je aj tohtoročný
XXV. Krompašský jarmok.
Väčšina z nás sa teší na predajné,
remeselnícke stánky, kultúrny program, športové akcie. Každý rok
nás svojou návštevou potešia
Slováci žijúci v zahraničí. Sú to
družobné mestá Bekešská Čaba
z Maďarska, Nadlak z Rumunska,
Kovačica a Báčsky Petrovec zo Srbska. Už niekoľko rokov trvá táto
družba, ktorá je veľkým obojstranným prínosom v poznávaní
sa navzájom. Čo najviac treba
na nich obdivovať? Hrdosť, s akou sa hlásia k Slovákom, ich
ľubozvučnú slovenčinu, zachovávanie tradícií, ktoré poznajú od
svojich predkov, pracovitosť, skromnosť. Ich predkovia opustili
Slovensko pred vyše dvesto rokmi. Na začiatku 18. storočia
bolo Slovensko ako po veľkej búrke. Po tureckých vojnách,
protihabsburských povstaniach a nepokojoch v predchádzajúcom
storočí ostalo Uhorsko spustošené, jeho obyvateľstvo sčasti
vyhubené alebo žijúce v nevýslovnej biede. V tomto období žilo
na Slovensku asi milión obyvateľov v 3800 obciach. Na Slovensku
žila viac ako polovica šľachty z celého Uhorska. Keďže oblasti
južného Uhorska, nazývané Dolná zem, boli po tureckom plienení
iba riedko osídlené, najväčšia ťarcha daňového bremena ležala na
pleciach poddaného slovenského ľudu. Poddaní sa bránili útekmi
od jedného zemepána k druhému či z jedného kraja do druhého.
Úteky poddaných mali priam masový charakter. Chudobné
severné stolice Oravskú, Trenčiansku, Liptovskú a Spišskú
opustila najmenej tretina obyvateľov. Niektoré dediny ostali
poloprázdne. Slováci putovali za vidinou lepšieho života dolu
na juh, na Dolnú zem, síce spustošenú, ale takmer ľudoprázdnu.
Usádzali sa v starých osadách alebo zakladali nové. Sťahovanie
na juh podporoval a organizoval aj štát i zemepáni, lebo mali
záujem na opätovnom zaľudnení stredného a južného Uhorska.
Prisťahovalci obrábali toľko pôdy, koľko stačilo na živobytie.
Každý si mohol zobrať toľko pôdy, koľko chcel a po jej využití si
zabral ďalšiu. Osídľovanie Dolnej zeme bolo pre prisťahovalcov
výhodné, lebo prvé tri roky boli oslobodení od poddanských

povinností a po ich uplynutí platili iba malé dane. V dôsledku
osídľovania stredného a južného Uhorska sa slovensko-maďarská
etnická hranica posunula na juh. V strednom a južnom Uhorsku
vznikli rozsiahle oblasti so slovenským osídlením. Slováci si tam
uchovávali svoj jazyk, zvyky a kultúru. Do súčasnosti sa podarilo
zachovať pôvodné slovenské osídlenie v Srbsku (Vojvodina),
Chorvátsku (Požega), čiastočne v Rumunsku (Nadlak) a v Maďarsku (Békešská Čaba). Tak toľko história . A ako je tomu dnes?
Ak sa s nimi stretnete osobne, nadobudnete pocit, že nie vy ste
Slováci žijúci na Slovensku, ale oni, ktorí žijú niekoľko stoviek
kilometrov od Slovenska v inej krajine. Citujem slová Radomíra
Karkuša, Slováka z Nadlaku: “Občas by som sa chcel vrátiť
do tej do doby a vidieť, ako žili naši predkovia. Čo aj boli ťažké
časy, ľudia vedeli nielen pracovať, ale vedeli sa aj zabávať,
keď to bolo potrebné. Vieme dosť veľa o tých časoch, lebo
nám porozprávali tí, čo si na to ešte pamätajú. A vieme aj to,
že iba im môžeme ďakovať za všetko, čo pretrpeli, aby nám
dnes bolo lepšie. Našou povinnosťou je nielen držať krok
s prítomnosťou, ale aj udržať si naše tradície a našu slovenskú
reč.“ V Nadlaku sa každoročne usporadúvajú oslavy príchodu
Slovákov na Dolnú Zem. Najväčší podiel na udržiavaní si
národnej a kultúrnej identity v celej oblasti má Kultúrna a vedecká
spoločnosť Ivana Krasku. V nej sa združujú literáti a intelektuáli
z celej oblasti so slovensky hovoriacim obyvateľstvom na Dolnej
zemi. Vydávajú mesačník „Dolnozemský Slovák“, ktorý je rozširovaný medzi krajanov nielen v Nadlaku, ale aj v Báčskom
Petrovci (Srbsko), Slov. Komlóši, Sarvaši či Békešskej Čabe.
Robia viac ako bežný Slovák na Slovensku. Je oveľa ťažšie byť
Slovákom v zahraničí ako doma, pretože sa musia viac snažiť
udržať si tradície a kultúru.
Nuž snažme sa aj my aspoň
polovicu ako oni, aby to krásne
slovenské, ktoré naši predkovia
uchovali pre nás, ostalo aj pre
budúce generácie. Buďme hrdí,
že sme Slováci, veď naša krásna
slovenčina si to zaslúži.

Anna Grondželová

XXV. Krompašský jarmok

Uznesenia z 18. zasadania
Mestského zastupiteľstva

Cantica Christiana na zájazde

Vajanský navždy v Krompachoch
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Akčné basketbalistky
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Mesto Krompachy Vás pozýva na
XXV. Krompašský jarmok
v dňoch 22. - 24. septembra 2016
Program:
Štvrtok - 22. 9. 2016
16:00 Mažoretky Cheeky Girls
16:15 DFS Krompašanček
16:30 ZUŠ Krompachy
17:00		 FS Krompašan
17:30 ZUŠ Krompachy
18:00 Cantica Christiana Krompachy
18:30 Dychová hudba Krompachy
Piatok – 23. 9. 2016
15:00 Slávnostné otvorenie XXV. Krompašského jarmoku
16:15 Batucada - bubenícka show
16:35 Veronika Hatala - muzikálová herečka a speváčka
17:00 Batucada - bubenícka show
17:20 Veronika Hatala
17:45 		 Peter Stašák
18:15 Miguel tanečná škola LA CASA DEL RITMO
19:30 Kaiser a Meluš
20:30 Heľenine oči
22:00 Ohňostroj
Sobota - 24. 9. 2016
14:30 Lipa - folklórna spevácka skupina
15:00 Mažoretky Cheeky Girls
15:10 Miro Kasprzyk - program pre deti
16:00 Jožko Bryndza - ľudový rozprávač
16:30 FS Krompašan
17:00 Tombola
17:30 Rusínske holosy - mužský spevácky zbor
18:00 FS z Ukrajiny
18:30 Jožko Bryndza
19:00 Rusínske holosy
20:00 Elán revival
21:30 CREA-CAGE - hudobná skupina
Sprievodné podujatia:
DNI MESTA KROMPACHY
17. 9. 2016 Krompašský jarmočný duatlon - Majstrovstvá Slovenska mužov a žien v krátkom
duatlone
21. 9 - 30. 9. 2016 Výstava obrazov ukrajinského maliara Vasyľa Polažynca vo výstavnej
miestnosti Domu kultúry
22. 9. 2016 od 11:30 - 14:30hod. Deň otvorených dverí 2016, Nemocnica Krompachy spol. s.r.o.,
pavilón E
23. 9. 2016 Jarmočný stolnotenisový turnaj
24. 9. 2016 Športové dopoludnie v Areáli – streetworkoutové ihrisko
24. 9. 2016 Tenisový turnaj „O pohár primátorky mesta Krompachy“
25. 9. 2016 o 10:00hod. Slávnostná svätá omša, slávnosť výročia posvätenia farského kostola
sv. Jána, apoštola - evanjelistu

september 2016

Spoločenská
rubrika
JUBILANTI
Srdečne blahoželáme
jubilatom, ktorí sa v mesiaci
september
dožívajú svojho životného
jubilea:
Pavla Červeňáková
František Jurišinec
Margita Papcunová
Alžbeta Schönvická
Jaroslav Svoboda
Mária Sedmáková
Ladislav Šefčík
Eva Valková

Narodenia v auguste
Katinka Ďorková
Kiara Dunková
Patrik Horváth
Andrea Horváthová
Jaroslava Kokyová
Alena Mirgová
Ema Molčanová
Eva Siváková
Matej Štec
Andrea Tulejová
Damián Žaludek

Úmrtia v auguste
Valéria Bucová			
1927 – 2016
Ján Dirga			
1947 – 2016
Katarína Golabová		
1930 – 2016
Júlia Hiekeová			
1933 – 2016
Július Mračna			
1954 – 2016
Milan Repaský			
1971 – 2016
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Vážení občania mesta Krompachy,
radi by sme Vás v mene Komisie kultúry a mládeže a mesta Krompachy pozvali na Športový deň, ktorý sa uskutoční v rámci Dní
mesta Krompachy, v sobotu 24. septembra, na streetworkoutovom ihrisku na športovom areáli pod Maurerovou ulicou.
Začiatok akcie je o deviatej hodine ráno. Na rôznych stanovištiach si budete môcť vyskúšať rôzne druhy športov, ako jumping,
piloxing, novinku jogabatic, street workout, ale aj sparťanský tréning.
Súčasťou športového dňa budú aj súťaže, do ktorých sa môžete
zapojiť a získať hodnotné ceny a pamätné poháre. Taktiež si
môžete zakúpiť tombolové lístky a vyhrať jednu z cien od našich
štedrých sponzorov.
Pre všetkých návštevníkov je pripravený bohatý sprievodný
program v podobe vystúpenia zoskupenia JoGAbatic trio, basketbalistiek BK Krompachy, tanečnej skupiny The Kidz a samozrejme
občerstvenie.
Mgr. Jakub Horváth, JoGAbatic trio
Všetci ste srdečne vítaní.		
člen Komisie kultúry a mládeže

Z náplne činností komisií MsZ
Komisia školstva a športu
Šport a pohybové aktivity vôbec, sú neoddeliteľnou súčasťou životného štýlu moderného človeka súčasnosti a teda mali by byť aj
všetkých ľudí, nehľadiac na ich vekovú kategóriu. Súčasný šport
predstavuje prostriedok rozvoja spoločnosti, upevňuje zdravie
človeka, je prostriedkom boja proti rasizmu, drogám a intolerancii, zvyšuje národné povedomie a vlastenectvo, propaguje región,
je prostriedkom trávenia voľného času a tiež dynamicky sa rozvíjajúcim ekonomickým odvetvím.
Komisia školstva a športu pri MsZ v Krompachoch pracuje
v tomto zložení: Igor Jendruch, poslanec MsZ, predseda komisie,
PaedDr. Slávka Šmidová, poslankyňa MsZ, podpredsedníčka komisie a členovia Pavol Vaľko, Ján Šmida, Alena Gmucová, Mária
Repková, Jana Farkašová a Mgr. Anna Grondželová.
Primárnym cieľom komisie je v súčasnosti nielen oblasť školstva,
ktoré prebieha nemalými zmenami, týkajúcimi sa obsahu vzdelávania na školách, ako aj ich financovania. Do októbra 2016 je totiž
potrebné vypracovať Koncepciu rozvoja športu v meste Krompachy. Koncepcia, ktorá bude platná na obdobie 5 rokov, má ambície
poukázať na aktuálny stav úrovne športu na školách a v športových
kluboch s načrtnutím zámerov rozvoja pre najbližšiu budúcnosť.
Cieľom a zámerom komisie školstva a športu je:
• vytvoriť vhodné podmienky pre rozvoj športu na školách
a v meste
• podporovať trvalo udržateľný rozvoj športu na školách a v meste
• vytvoriť podmienky na využitie športových a voľno-časových
areálov
• podporovať rozvoj aktivít klubov
• do športových a pohybových aktivít zapájať čo najširšie vrstvy
obyvateľstva mesta
• podporovať a organizovať rôzne športové podujatia
Je potrebné si uvedomiť, že pravidelná telovýchovná a športová činnosť, či už v rekreačnej, výkonnostnej alebo vo vrcholovej podobe
realizácie, vedie všetky vekové kategórie k vytváraniu si pozitívnych zdravotných, hygienických a sociálnych návykov, ktoré vedú
k zdravému štýlu života a vyššej fyzickej zdatnosti a výkonnosti.
To je dôvod na to, aby aj v našom meste Krompachy sme športu
a jeho podmienkam venovali mimoriadnu pozornosť.

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 5/2016
o obmedzení používania pyrotechnických výrobkov
na území mesta Krompachy
Mesto Krompachy na základe ustanovení § 6 ods. 1 a § 4 ods. 3
písm. n) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 53 ods.
2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vydáva toto
Všeobecné záväzné nariadenie o obmedzení používania pyrotechnických výrobkov na území mesta Krompachy (ďalej len „nariadenie“).
Čl. 1
Účel nariadenia
Toto nariadenie z dôvodu ochrany verejného poriadku obmedzuje používanie pyrotechnických výrobkov kategórie F2, F3, P1
a T1 na území mesta Krompachy.
Čl. 2
Základné pojmy
(1) Verejným priestranstvom sa pre účely tohto nariadenia považujú všetky miesta na území mesta Krompachy (ďalej len „mesto“),
ktoré slúžia na verejné užívanie ako sú ulice, námestia, cesty, chodníky, parkoviská, mosty, podchody, schody, parky a ostatná verejná zeleň, pokiaľ nie sú vo vlastníctve iných právnických a fyzických
osôb ako mesta.
(2) Verejne prístupným miestom pre účely tohto nariadenia sú
priestory zastávok autobusovej dopravy, železničná stanica, čerpacia stanica pohonných hmôt a cintoríny na území mesta.
Čl. 3
Používanie pyrotechnických výrobkov
(1) Na všetkých verejných priestranstvách a verejne prístupných
miestach mesta je zakázané používať pyrotechnické výrobky kategórie F2, F3, P1 a T1 okrem:
a) dňa 31.12. príslušného kalendárneho roka v čase od 16.00 hod.
do 03.00 hod. nasledujúceho dňa,
b) celoročne v čase od 12.00 hod do 22.00 hod. v prípadoch:
1. konania verejných zhromaždení občanov pri príležitosti výzznamných pamätných podujatí celoštátneho, regionálneho
a mestského významu,
2. konania verejných zhromaždení občanov, verejných kultúrnych
podujatí a verejných športových podujatí,
3. konania príležitostných trhov (uvedené v osobitnom všeobecne
záväznom nariadení o trhovom poriadku a podmienkach preda
ja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach).
Čl. 4
Kontrola a sankcie
(1) Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia je oprávnená vykoná
		 vať Mestská polícia Krompachy.
(2) Sankcie za porušenie tohto nariadenia upravujú osobitné 		
		 predpisy.
Čl. 5
Účinnosť
Toto nariadenie bolo schválené Uznesením Mestského zastupiteľstva v Krompachoch č. 17/D.2 zo dňa 29. júna 2016 a nadobúda
účinnosť pätnástym dňom od jeho vyhlásenia vyvesením na úradnej tabuli mesta.

Ing. Iveta Rušinová v. r.
primátorka mesta

Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli dňa:
Účinné dňom:

§ 27b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 47 ods. 1 písm. ch)
a § 48 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
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PaedDr. Slávka Šmidová
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UZNESENIA z 18. zasadania
mestského zastupiteľstva (MsZ),
ktoré sa konalo dňa 24. augusta 2016
Po osemnásty raz zasadli do rokovacích lavíc poslanci mestského zastupiteľstva (MsZ). Zasadnutie otvorila a viedla Ing. Iveta
Rušinová, primátorka mesta, ktorá privítala poslancov MsZ
a všetkých prítomných. Mestské zastupiteľstvo bolo uznášaniaschopné. Návrh programu rokovania, ktorý predložila primátorka
mesta, odsúhlasili všetci prítomní poslanci.
Za zapisovateľku určila primátorka mesta Annu Čechovú.
MsZ prijalo tieto uznesenia:
Uznesenie č. 18/A.1: MsZ volí návrhovú komisiu v zložení: predseda - Ľuboš Ontko, členovia - Oľga Dzimková, Matúš Stana
Uznesenie č. 18/A.2: MsZ volí Bc. Evu Bovovú, bytom Krompachy, Maurerova 34, za členku komisie MsZ výstavby, územného
plánu, životného prostredia a ochrany prírody.
Uznesenie č. 18/B.1: MsZ schvaľuje odňatie časti majetku mesta
Krompachy – parcela C KN 1033/9, zastavané plochy a nádvoria
s výmerou 307 m2, zapísanej v liste vlastníctva č. 1, k.ú. Krompachy,
ktorá vznikla odčlenením od parcely C KN 1033/1 v zmysle geometrického plánu č. 61/2015 zo dňa 10.12.2015, vyhotoveného
Jánom Zemanom, geodetom zo správy Materskej školy, Hlavná
č. 3, 053 42 Krompachy, IČO: 35566451, zastúpenej Mgr. Lýdiou
Medvecovou, riaditeľkou školy k 31.08.2016 z dôvodu predaja
týchto pozemkov. Účtovná hodnota odnímaného pozemku
je vo výške 1.019,24 €.
Uznesenie č. 18/B.2: MsZ schvaľuje podmienky obchodnej verejnej
súťaže na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy, ktorej predmetom sú stavebné pozemky na Kúpeľnej
ulici v Krompachoch. Mesto Krompachy konajúce prostredníctvom
primátorky mesta Ing. Ivety Rušinovej, vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie
kúpnej zmluvy na predaj nehnuteľného majetku mesta Krompachy: stavebný pozemok – parcela C-KN 896/4, ostatné plochy
s výmerou 529 m2, stavebný pozemok sa nachádza na Kúpeľnej
ulici v Krompachoch (pod objektom detskej ozdravovne). Parcela vznikla rozdelením parcely C-KN 896/2, zapísanej v katastri
nehnuteľností v liste vlastníctva č. 1 pre k.ú. Krompachy na základe
geometrického plánu č. 67/2015 zo dňa 25.9.2015, vyhotoveného
Štefanom Gondom, geodetom. Minimálna kúpna cena, za ktorú
sa ponúka stavebný pozemok na predaj, je stanovená vo výške
10,00 €/m2 .
Uznesenie č. 18/B.3: MsZ schvaľuje predaj pozemku na Hlavnej ulici v Krompachoch – parcela C KN 1033/9, zastavané plochy
a nádvoria s výmerou 307 m2, zapísanej v liste vlastníctva č. 1, k.ú.
Krompachy, ktorá vznikla odčlenením od parcely C KN 1033/1
v zmysle geometrického plánu č. 61/2015 zo dňa 10.12.2015, vyhotoveného Jánom Zemanom, geodetom, a to spoločnosti STI,
spol. s.r.o., Hlavná 74, 053 42 Krompachy, IČO: 00618900, zastúpenej Jánom Kovalčíkom, konateľom spoločnosti, za kúpnu cenu
6.282,01 € a bude zaplatená najneskôr do 7 dní odo dňa podpísania
kúpnej zmluvy oboma zmluvnými stranami. Predaj pozemku bol
realizovaný priamym predajom podľa § 9a ods. písm. c) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Cena pozemku v zmysle znaleckého posudku č. 65/2016 zo dňa
24.6.2016 je vo výške 6.100,00 € za celú výmeru (t.j. 19,72 €/m2).
Uznesenie č. 18/B.4: MsZ schvaľuje úpravu Prevádzkovej zmluvy
v odseku 7.1., ktorej predmetom je zabezpečenie prevádzky objektu Zberného dvora na Hornádskej ulici v Krompachoch, uzatvore-
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nej medzi Mestom Krompachy a spoločnosťou Ekover, s.r.o., Spišské Vlachy nasledovne: - v ods. 7.1 sa vypúšťa text: „a po dobu piatich rokov od finančného ukončenia Projektu“ , - v ods. 7.1.) písm.
a) sa vypúšťa text: „s povinnosťou udržania tohto ukazovateľa
min. 5 rokov po finančnom ukončení projektu“, - v ods. 7.1.) písm.
b) sa vypúšťa text: „s povinnosťou udržania tohto ukazovateľa min.
5 rokov po finančnom ukončení projektu“.
Uznesenie č. 18/B.5: MsZ schvaľuje: 1. zámer predať časť pozemku na ulici Hlavnej v Krompachoch – parcela C-KN 1029/3,
ostatné plochy s výmerou 70m2 v zmysle geometrického plánu
č. 19/2016 zo dňa 11.6.2016 vyhotoveného Jánom Zemanom,
geodetom, je vo vlastníctve mesta Krompachy zapísaná v liste vlastníctva č. 1 pre k.ú. Krompachy za účelom vysporiadania
oploteného pozemku a jeho následného rozšírenia.
2. spôsob predaja majetku formou uplatnenia prípadu hodného
osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, o ktorom rozhoduje MsZ trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
pri prevode parcely C-KN 1029/3 s výmerou 70 m2 za cenu vo výške
5,-- €/m2, nakoľko ide o vysporiadanie oploteného pozemku vo
vlastníctve žiadateľa. Žiadateľ pri odkúpení rodinného domu
so záhradou, stojacich na parcelách C-KN č. 1026, č. 1027
a č. 1028 od pôvodných vlastníkov nebol informovaný o skutočnosti, že plot dlhodobo postavený okolo pozemku sa nachádza
na pozemku mesta. V teréne ide o trávnatú plochu – medzu,
v katastri vedenú pod kódom spôsobu využitia č. 29 – pozemok,
na ktorom je okrasná záhrada, uličná a sídlisková zeleň, park a iná
funkčná zeleň. Predmetná časť pozemku je pre mesto nevyužiteľná.
Uznesenie č. 18/B.6: MsZ v Krompachoch schvaľuje: 1.založenie zmluvy o stavebnom sporení vo Wüstenrot stavebnej sporiteľni, a.s. Bratislava pre právnický subjekt Bytové družstvo Spišská
Nová Ves, správcu bytového domu súp. č. 1102, vchod 12, na ulici Lorencova, Krompachy s cieľovou sumou vo výške 60.000 EUR
(t.j. refinancovanie úveru č. 80077461/7930) na obdobie cca
7 rokov poskytnutého zo strany Wüstenrot stavebnej sporiteľne,
a.s, so sídlom: Grösslingová 77, 824 68 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31 351 026, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu v Bratislave I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 529/B (ďalej
len „sporiteľňa“) za podmienok dojednaných v príslušnej úverovej zmluve a jeho čerpania. 2.Požiadanie o medziúver/úver vo výške max. 60.000 EUR (ďalej len „úver“) na obdobie cca 7 rokov poskytnutého zo strany Wüstenrot stavebnej sporiteľne, a.s, so sídlom: Grösslingová 77, 824 68 Bratislava, Slovenská republika,
IČO: 31351026, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu
v Bratislave I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 529/B (ďalej len „sporiteľňa“) za podmienok dojednaných v príslušnej úverovej zmluve na
dofinancovanie obnovy bytového domu.
3.Zabezpečenie úveru formou vinkulácie vkladu vo výške 2-násobku celkovej odporúčanej mesačnej sumy vo fáze medziúveru,
4.Plnomocenstvo pre správcu Bytové družstvo Spišská Nová Ves,
so sídlom Spišská Nová Ves, Kamenárska 5, IČO: 174 505, aby
v ich mene a na ich účet vykonal všetky právne úkony týkajúce
sa poskytnutia úveru od spoločnosti Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s. so sídlom Grösslingová 77, 824 68 Bratislava, IČO:
31351026, a to najmä na: uzatvorenie a podpísanie zmluvy o stavebnom sporení, na podanie a podpísanie žiadosti o poskytnutie
medziúveru vrátane požadovanej dokumentácie k ich posúdeniu a
schváleniu, na rokovanie a podpísanie zmluvy o úvere so spoločnosťou Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s., na podpisovanie požiadaviek na čerpanie finančných prostriedkov medziúveru/schváleného úveru a na zastupovanie vo veci prijímania a zasielania korešpondencie týkajúcej sa úverového vzťahu.

(pokračovanie na strane 6)
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UZNESENIA z 18. zasadania mestského
zastupiteľstva (MsZ),
ktoré sa konalo dňa 24. augusta 2016
Uznesenie č. 18/B.7: MsZ schvaľuje zverenie majetku mesta
Krompachy do správy Základnej škole s materskou školou
na Maurerovej ulici č. 14 v Krompachoch, IČO: 42248795, zastúpenej Mgr. Slavomírou Kašickou, riaditeľkou školy podľa účtovného stavu k 31.08.2016: objekt materskej školy, súp. č. 41 stojaci
naparceleC-KN2757,Robotníckaulicač.3vKrompachoch,zapísaný
v liste vlastníctve č. 1 pre k.ú. Krompachy, pozemok – parcela C-KN
2757, zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 1665 m2, zapísaný
v liste vlastníctva č.1 pre k.ú. Krompachy, drobný hmotný majetok.
Uznesenie č. 18/B.8: MsZ schvaľuje: 1. Predloženie žiadosti
o NFP v rámci výzvy: Kód výzvy: OPLZ-PO6-SC612-2016-1a, prioritná os: 6, Špecifický cieľ: 6.1.2., Zameranie: Rekonštrukcia predškolských zariadení s dôrazom na rozšírenie kapacity v obciach
s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít za účelom
realizáciu projektu „Krompachy – rekonštrukcia a prístavba budovy MŠ na ul. SNP“, ktorého ciele sú v súlade s platným územným
plánom mesta a platným programom hospodárskeho rozvoja
a sociálneho rozvoja obce. 2. Financovanie projektu vo výške 5 %
z celkových oprávnených výdavkov na projekt, t.j. vo výške
26.560,00 EUR. 3. Zabezpečenie financovania projektu vo výške
rozdielu celkových výdavkov a celkových oprávnených výdavkov
projektu.
Uznesenie č. 18/B.9: MsZ schvaľuje Doplnok č. 4 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Krompachy.
Uznesenie č. 18/B.10: MsZ schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 24 –
zmena rozpočtu v rámci bežných výdavkov vo výške 10.000,- EUR
v programe 10 Kultúra, podprogram 10.2 Kultúrna infraštruktúra, prvok 10.2.2 Dom kultúry a úprava rozpočtu v rámci bežných
výdavkov v programe 8 Vzdelávanie, podprogram 8.2 Originálne kompetencie – materské školy a školské zariadenia vo výške
10.000,- EUR.
Uznesenie č. 18/B.11: MsZ schvaľuje úpravu rozpočtov škôl
a školských zariadení podľa predloženého návrhu: Originálne
kompetencie (OK) – bežné výdavky, zostatok nerozdelenej rezervy: 12.605,-- €. Návrh úpravy rozpočtu pre školské zariadenia
je z dôvodu nárastu tarifných platov o 6 % od 1.9.2016. Celková zmena úpravy v návrhu rozpočtov škôl a školských zariadení
z dotácií mesta na originálne kompetencie je navýšenie o 8 322 €.
Zostatok rezervy na OK: 12.605 € - 8.322 € = 4.283 €
Uznesenie č. 18/B.12: MsZ schvaľuje: 1. Udelenie ocenenia „Cena
mesta Krompachy“ MUDr. Jiřímu KOZLOVI. 2. Finančnú odmenu vo výške 100,-- € v zmysle Štatútu Mesta Krompachy Čl. 27 pre
oceneného „Cenou mesta Krompachy“.
Uznesenie č. 18/B.13: MsZ schvaľuje: 1.Finančnú odmenu
vo výške 80,-- €na základe návrhu primátorky mesta v zmysle Štatútu
Mesta Krompachy Čl. 27 pre ocenenú „Cenou primátora mesta
Krompachy“. 2. Finančnú odmenu vo výške 40,-- € za udelenie
Striebornej plakety za bezplatné darcovstvo krvi pre občanov mesta Krompachy. 3. Finančnú odmenu vo výške 30,-- € za udelenie
Bronzovej plakety za bezplatné darcovstvo krvi pre občanov mesta
Krompachy.
Uznesenie č. 18/C.1: MsZ žiada primátorku mesta zabezpečiť
podpisovanie hlasovacích lístkov pri hlasovaní vlastníkov bytov
a nebytových priestorov v bytovom dome na ul. Lorencova č. 12

september 2016
v zmysle uznesenia MsZ v Krompachoch č. 18/B.6 zo dňa
24. augusta 2016.
Uznesenie č. 18/D.1: MsZ berie na vedomie Súhrnnú správu o plnení rozpočtu škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta Krompachy k 30.6.2016.
Uznesenie č. 18/D.2: MsZ berie na vedomie Správu o plnení
programového rozpočtu mesta Krompachy za I. polrok 2016.
Uznesenie č. 18/D.3: MsZ berie na vedomie Dôvodovú správu
k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa zrušuje
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/1997 o Domovom poriadku
mesta Krompachy.
Uznesenie č. 18/D.4: MsZ berie na vedomie Dôvodovú správu
k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Krompachy o prenajímaní mestských bytov v meste Krompachy.
Uznesenie č. 18/D.5: MsZ berie na vedomie Informáciu o vydaní Doplnku č. 17 k Organizačnému poriadku Mestského úradu
v Krompachoch.
Uznesenie č. 18/D.6: MsZ berie na vedomie Dôvodovú správu
k Doplnku č. 6 k Všeobecnému záväznému nariadeniu Mesta
Krompachy č. 1/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy
na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Krompachy.
Uznesenie č. 18/D.7: MsZ berie na vedomie Dôvodovú správu
k návrhu Doplnku č. 6 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta
Krompachy č. 4/2008 o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov
v školách a školských zariadeniach.
Uznesenie č. 18/D.8: MsZ berie na vedomie informáciu o výsledku
kontroly Hospodárenie v spoločnosti Mestské lesy Krompachy s. r. o.,
Trangusova 9, Krompachy.
Uznesenie č. 18/D.9: MsZ berie na vedomie Správu o kontrolnej
činnosti hlavného kontrolóra za I. polrok 2016.
Uznesenie č. 18/D.10: MsZ berie na vedomie udelenie ocenenia
„Cena primátora mesta Krompachy“ Jane BRTÁŇOVEJ.
Uznesenie č. 18/D.11: MsZ berie na vedomie Správu o výsledku
hospodárenia spoločnosti s majetkovou účasťou mesta Krompachy
za rok 2015 – Mestské lesy Krompachy s.r.o..
Uznesenie č. 18/D.12: MsZ berie na vedomie informáciu o Zápisnici zo zasadnutia Správnej rady Detskej nadácie mesta Krompachy,
ktoré sa konalo 18. augusta 2016.
Uznesenie č. 18/D.12: MsZ berie na vedomie informáciu o investičnom zámere na realizáciu recyklácie ojazdených pneumatík
spoločnosti DREVOKROM s.r.o., SNP 57, 053 42 Krompachy.
Uznesenie č. 18/E.1: MsZ uznáša sa na Všeobecne záväznom
nariadení, ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie
č. 3/1997 o Domovom poriadku mesta Krompachy.
Uznesenie č. 18/E.2: MsZ uznáša sa v zmysle § 4 ods. 3 písm.
c), §6 a §11 ods. 4 písm. d), e) a g) zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s § 12
zákona SNR č. 189/1992 ZB. o úprave niektorých pomerov súvisiacich s nájmom bytov a s bytovými náhradami v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 443/2010 Z.z. o dotáciách
na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov na Všeobecne záväznom nariadení o prenajímaní mestských
bytov v meste Krompachy.
Uznesenie č. 18/E.3: MsZ uznáša sa podľa § 11 ods. 4 písm.
g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov na Doplnku č. 6 k Všeobecnému záväznému nariadeniu Mesta Krompachy č. 1/2015 o určení výšky dotácie
na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa
materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta
Krompachy.
(pokračovanie na strane 7)
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UZNESENIA z 18. zasadania mestského zastupiteľstva (MsZ),
ktoré sa konalo dňa 24. augusta 2016
Uznesenie č. 18/E.4: MsZ uznáša sa podľa § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov na Doplnku č. 6 k Všeobecne záväznému nariadeniu
Mesta Krompachy č. 4/2008 o príspevkoch na čiastočnú úhradu
nákladov v školách a školských zariadeniach.

S obsahom zápisnice z 18. zasadania MsZ i uzneseniami je možné
sa oboznámiť na webovej stránke mesta Krompachy –
www.krompachy.sk .
				
Spracovala: Mgr. Marta Mičeková, poslankyňa MsZ

Spevokol CANTICA CHRISTIANA na zájazde
V sobotu 3.septembra 2016 o 6.00 hod. sa spevokol Cantica Christiana vybral na dvojdňový zájazd do Poľska, na miesta spojené
so životom slovanského pápeža Jána Pavla II. a do Krivej na Orave, kde sa narodila blahoslavená Zdenka Schelingová.

Prvou zastávkou v Poľsku bolo malé veľké
mesto WADOWICE, ktoré je rodiskom
najväčšieho Poliaka, aký sa kedy narodil.
Prezreli sme si námestie, na ktorom sa nachádza Bazilika Panny Márie, v ktorej bol
Sv. otec pokrstený a tu miništroval ako
malý chlapec. Nachádza sa tu kaplnka
so zázračným milostivým obrazom Panny
Márie. Vedľa Baziliky je jeho socha v nadživotnej veľkosti a tiež aj jeho rodný dom.
Po malebných Wadowiciach nasledovala
ďalšia zastávka na ceste, a tou bola WIELICZKA, kde sme si prezreli soľnú baňu,
ktorá patrí medzi najstaršie na svete. Trasa,
ktorú sme absolvovali, má 3,5 kilometra
a trvala 3 hodiny. Počas nej sme videli snáď
všetko - podzemné jazierka so slanou vodou,
ťažobné komory, banské stroje a zariadenia, stáročné drevené konštrukcie, fantastické podzemné kaplnky so sochami a s reliéfmi. Do najväčšej kaplnky sv. Kingy sa
zmestí až 500 osôb. Je plná sôch a reliéfov.
Najzaujímavejší je reliéf Posledná večera.
Pútavé sú aj sochy pápeža Jána Pavla II, či
sochy Mikuláša Kopernika - samozrejme
zo soli! Neodolali sme a na vlastnej koži,
presnejšie povedané jazyku, sme si overili,
že sochy sú naozaj zo soli. Ich autormi sú
baníci, ktorí tu stáročia pracovali. Táto kaplnka je využívaná na rôzne oslavy, svadby.
Ani my sme neodolali týmto nádherným
priestorom a zaspievali sme tu mariánsku

pieseň, za čo nás turisti z rôznych krajín
odmenili potleskom .Od sprievodcu, ktorý
nás sprevádzal, sme sa dozvedeli, že denne
navštívi baňu toľko ľudí, koľko obyvateľov
má naše mesto.
Naše ďalšie kroky viedli do KRAKOWA,
kde sme navštívili Sanktuarium sv. Jána
Pavla II. Je to miesto stretnutia sa s jeho
osobou, jeho myšlienkami, duchom a svätosťou. Toto Centrum tvorí niekoľko budov, v ktorých sa nachádza kostol, múzeum
a rozhľadňa. My sme si prezreli kostol, jeho
dolnú časť, v ktorej sú uložené ostatky pápeža. Na hlavnej stene je vyobrazený Ján
Pavol II. obklopený svätcami a v pozadí
sú 2 budovy – Krakow a Vatikán, kde bol
biskupom. Na bočných stenách visia obrazy Svätého otca na návšteve najznámejších
mariánskych pútnických miest na svete
– Lurdy, Fatima, Mariazell, lebo bol veľkým
ctiteľom Panny Márie, preto sme mu poslali
do neba mariánsku pieseň, ktorá sa ozývala celým kostolom a modlitbu, ktorou sme
odovzdali seba, svoje rodiny i celé naše
mesto pod jeho ochranu. Je tu aj niekoľko
kaplniek. Najviac nás zaujala tá, v ktorej

je na náhrobnom kameni z Ríma relikviár s jeho krvou. Horná časť kostola, ktorá
pôsobí majestátne, je ozdobená nádhernými mozaikami s biblickými výjavmi od pátra Marka Rupníka, presláveného umelca
zo Slovinska, ktorý pôsobí v Ríme. Nachádza sa tu aj zakrvavená reverenda s dierou
od guľky, ktorú mal oblečenú počas atentátu 13. mája 1981. Večer sme sa vrátili naspäť na Slovensko - do Námestova, kde sme
boli ubytovaní.
Druhý deň sa začal prehliadkou gotického dreveného rímskokatolíckeho Kostola
Všetkých svätých v TVRDOŠÍNE, ktorý
je jeho pýchou. Dominantou kostolíka
je mohutný barokový oltár, obraz sv. Juraja
na koni a prekrásne klenbové maľby, ktoré
tvorí 49 ornamentálnych ružíc. Každá
z nich je iná a všetky tak zároveň dotvárajú
gotickú mystiku priestoru.
Naša ďalšia cesta viedla do KRIVEJ na Orave, kde sa pred 100 rokmi narodila blahoslavená Zdenka Schelingová, vlastným
menom Cecília – patrónka spevákov.
(pokračovanie na strane 8)

8

september 2016

KROMPAŠSKÝ

spravodajca

(pokračovanie zo strany 7)

Spevokol CANTICA CHRISTIANA na zájazde
V Kostole svätého Jozefa robotníka, kde sa
nachádza socha Zdenky, sme slávili svätú
omšu, ktorú sme obohatili piesňami z nášho repertoáru, a takto sme reprezentovali naše mesto. Túto sv. omšu celebroval
vdp. Rudolf Schuster (menovec bývalého
prezidenta). V závere sme si vypočuli svedectvo o jej živote z úst miestneho pána
kostolníka a uctili relikviu blahoslavenej
Zdenky.

oltármi, vyrezávanou kalváriou, ktorá
je výnimočná tým, že okrem Krista, sú
tam aj dvaja lotri. A čo nás najviac zaujalo,
bol barokový Boží hrob, ktorý nemá konkurencie nielen na Slovensku, ale ani nikde
na svete.
Počas celého výletu nás sprevádzalo mimoriadne pekné počasie, a tak sme si mohli
tento výlet, ktorého sa zúčastnili rodinní príslušníci aj naši priaznivci, skutočne
vychutnávať.

Poslednou zastávkou bola SPIŠSKÁ SOBOTA, tam sme navštívili Kostol svätého Juraja, ktorý sa pýši piatimi gotickými

Mgr. Agnesa Jarošíková

„Vajanský navždy v Krompachoch“
Miestny odbor Matice slovenskej v Krompachoch pozýva širokú verejnosť na oslavy
100. výročia úmrtia Svetozára Hurbana Vajanského dňa 5.10.2016 o 10.00 hod. pred
MsÚ v Krompachoch
JUDr. Svetozár Hurban-Vajanský, vlastným menom Svetozár Miloslav Hurban
(* 16. január 1847, Hlboké – † 17. august 1916, Martin) bol slovenský spisovateľ, publicista,
literárny kritik a politik, najstarší syn významného štúrovského dejateľa Jozefa Miloslava
Hurbana.
Prečo Krompachy? Jeho sestra Želmíra Mária, narodená roku 1852, sa vydala za inžiniera
Viktora Lorenca, nášho významného rodáka. Jej hrob nájdeme na miestnom cintoríne.
Večný pokoj tam našla spolu so svojimi malými synmi. Prianím Viktora Lorenca bolo
odpočívať pri jej nohách. MOMS v spolupráci s Domom matice v Spišskej Novej
Vsi a Mestom Krompachy začne spomienkovú akciu pietnym aktom pri hrobe Viktora
Lorenca. Slávnostná akadémia sa uskutoční v základnej umeleckej škole. Prezentácia
sprítomní život a zaujímavosti zo života S.H. Vajanského, v kultúrnom programe vystúpia
žiaci ZUŠ a zbor Cantica. Privítame aj nášho rodáka PhDr. Jozefa Puchalu, mladého
nádejného básnika. „Buď verný svojim“ prvé životné krédo Vajanského, nech neznie ako
klišé, ale nech aspoň na chvíľu zarezonuje v našich srdciach.

A. Grondželová, predsedníčka MOMS

ZDRAVOTNÍCKE OKIENKO
Detské úrazy a ich prevencia
Detská úrazovosť na Slovensku má neustále narastajúcu tendenciu. Dôvody?
Uponáhľané životné tempo rodičov,
nedostatok času venovaný deťom, používanie zložitých techník v domácnosti,
množstvo športových disciplín, rozvoj
motorizácie.
Na Slovensku utrpí úraz ročne viac ako
200 000 detí, približne 20 000 detí je hospitalizovaných a takmer 2000 ostáva
trvale postihnutých. Viac ako 200 detí
na následok úrazu zomiera a v letných
mesiacoch, hlavne na začiatku prázdnin,
stúpa úrazovosť detí až o 100%. Detské
úrazy najčastejšie vznikajú v domácnosti

36% , pri športe 23%, na cestách 21%
a v škole 17%. Chlapci majú 2x viac úrazov
ako dievčatá a najvyššia úrazovosť je medzi
13. až 15. rokom života, najčastejším úrazom vo veku 1 až 3 roky bola popálenina.
Najčastejšie úrazy u detí sú úrazy domáce,
hlavne u mladších ako 5 rokov. Častým
úrazom okrem pádov, rezných a tržných
rán a zlomenín končatín, sú zranenia následkom privretia prstov do dverí - doma,
v aute. Tento úraz utrpí ročne cca 30 000 detí,
z toho 1 500 prípadov si vyžaduje okamžitý chirurgický zákrok.
Odstrániť úplne úrazovosť detí nie je v silách rodičov ani verejnosti , no účinnou
prevenciou, čiže ich predchádzaniu, je
možné počet úrazov znížiť.

Preventívne opatrenia
pri jednotlivých poraneniach
Tržné a rezné rany
Ostré predmety mimo dosah detí, sklenené
dvere a sklenený nábytok zaistiť špeciálnou
fóliou, inštalovať ochranné kryty na rohoch
stolov.
Pády
Nenechávať dieťa-dojča samo na posteli,
prebaľovacom pulte, stole. Schody zabezpečiť dvierkami. Používať protišmykové podložky a pásky na schodoch. Zaistiť poistkou
okná, dvere, balkóny, nenechávať dieťa
na balkóne osamote. Zabrániť dieťaťu liezť
na nábytok - stôl, stoličky, kuchynskú linku.
Používať stabilný nábytok.
Pri športe používať ochranné pomôcky prilbu, chrániče končatín, chrbtice, zubov,
okuliare ai.
(pokračovanie na strane 9)
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(pokračovanie zo strany 8)

Polícia informuje

ilustračné foto

Popáleniny, úrazy elektrickým prúdom
Horúce predmety, tekutiny /káva, čaj, obsah
hrncov/ mimo dosah detí. Veľký pozor pri
otvorenom ohni – sviečky, sporáky, ohnisko ai. Na zásuvky plastové kryty, skryť elektrické šnúry a káble.

Prázdniny a dovolenky sa skončili, hurá
do školy a do práce! Poďme sa pozrieť, ako
sme zvládli tzv. letnú turistickú sezónu
z pohľadu bezpečnostnej situácie. V hrubých číslach to vyznieva takto: Za mesiace
júl a august bolo na území mesta Krompachy spáchaných celkom 27 trestných
činov a 148 priestupkov. Keď to premeníme na drobné, sú to dosť vysoké čísla,
avšak v porovnaní s minulým rokom je určitý pokles pri trestných činoch, aj pri priestupkoch. Čo je potešiteľné, že pomaličky
dosahujeme želateľný stav, teda vyššiu
úspešnosť v objasňovaní. Pokiaľ ide o trestné činy, objasnenosť sa pohybuje na úrov-

činov poklesol o 17, ale úspešnosť v objasňovaní vzrástla o takmer 2 %. Z hľadiska
skladby najviac sme zaznamenali trestných
činov majetkovej povahy, nasledujú násilné
trestné činy, mravnostná kriminalita a ekonomická kriminalita.
Na záver príspevku chcem upriamiť pozornosť znovu na naše deti, a požiadať vás
všetkých, aby ste im venovali dostatočnú
pozornosť, lebo v poslednej dobe sa stávajú
častým objektom napádania, ale aj samotné
veľmi často páchajú minimálne priestupky
ak nie trestné činy. Ak má mať cyklista, chodec, reflexné prvky, riadne upevnené, prilbu, aj keď len sa sídlisku, tak nech ju má.

ni 80%. U priestupkov je ešte vyššia, a to
na úrovni 91%. Tieto ukazovatele potvrdzujú správy o tom, že bezpečnostná
situácia sa zlepšila. Samozrejme stojí
za tým nemalé úsilie ako v dennej, tak
aj v nočnej dobe.
Pokiaľ ide o priestupky, najvyšší nárast
priestupkov od začiatku roka je na úseku
cestnej premávky - v počte 315. Nasledujú
priestupky na úseku verejného poriadku v počte 228, ďalej je to občianske spolunažívanie - 81 a majetkové - 83. Na všetkých
sledovaných úsekoch došlo k poklesu oproti minulému roku.
Na úseku trestných činov sme zaznamenali 171 trestných činov, z čoho sme 136 objasnili. Oproti roku 2015 nápad trestných

Policajný zbor už od začiatku školského
roka pracuje na projektoch s deťmi a pre
deti. A tak aj naše Obvodné oddelenie PZ
v Krompachoch privítalo prvákov zo Základnej školy na ulici Maurerovej v Krompachoch v priestoroch nášho obvodného
oddelenia, kde im bolo vysvetlené, ako sa
chodí do školy, že najväčší pozor majú dávať
pri prechádzaní cez cestu, resp. čo musí
mať ich bicykel. Ich pobyt u nás im bol
spestrený o ukážky z policajných činností
za účasti psovodov z Oddelenia kynológie
Spišská Nová Ves.
V mesiaci september máme naplánované
aj prednášky pre dôchodcov. Sme tu pre
vás všetkých.

Udusenie, otravy
Nedávať deťom drobné predmety - korálky, gombíky, mince ai. Hračky vyberať podľa veku dieťaťa. Odstrániť z dosahu detí
igelitové tašky a vrecúška. Chemikálie - lieky, alkohol, čistiace a pracie prostriedky,
lepidlá, riedidlá ai. mimo dosah detí. Deťom
do 10 rokov nedávať jesť huby.
Prehriatie
Ak má dieťa teplotu nad 38°, zrýchlený
pulz, bledú vlhkú kožu, bolesti hlavy, nevoľnosť, vracanie, kŕče - treba konať !
Dieťa do tieňa resp. chládku, podávať
tekutiny, znížiť teplotu na 38° - mokrý uterák, vlažná sprcha. Vetrať miestnosť, pobyt
na slnku max. 1 hod, ľahké vzdušné oblečenie.
Topenie a utopenie
Ide o jeden z najvážnejších a najtragickejších detských úrazov. Ročne sa na Slovensku utopí 6 -10 detí.Len v tomto roku sa už
utopilo 5 detí. Takmer vždy išlo o neplacov.
Zákaz kúpania sa detí bez dozoru, nekúpať
sa a neskákať hlavne tzn. hlavičkou do neznámej vody.
Má byť povinnosťou rodičov a snahou školy
naučiť každé dieťa plávať! Organizovať
povinné plavecké kurzy miesto organizačne a finančne nákladných lyžiarskych kurzov /návrh autora/. Najjednoduchšou
a najúčinnejšou prevenciou detských
úrazov je každodenná rodičovská starostlivosť o dieťa a dohľad nad dieťaťom
pri každej jeho činnosti.
					
MUDr. Štefan Koteleš
chirurg. odd. NsP Krompachy
INZERÁT
Predám 1 - izbový byt v dobrom technickom stave
na SNP 1 v Krompachoch.
Cena dohodou.
Tel. konatakt: 0907 947 490

					

mjr. JUDr. František Puškár
riaditeľ Obvodného oddelenia PZ
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Krompašská nemocnica pripravuje svoj prvý Deň otvorených dverí pre verejnosť
Nemocnica Krompachy, člen skupiny
AGEL, sa v týchto dňoch intenzívne pripravuje na svoj prvý, širokej verejnosti
určený Deň otvorených dverí, ktorý sa
uskutoční vo štvrtok 22.09.2016 v čase od
11,30 do 14,30 hod. v priestoroch novo
zrekonštruovaného pavilónu E. Toto podujatie, ktoré sa bude konať priamo
v areáli nemocnice, bude určené pre
študentov z okolitých stredných škôl a širokú verejnosť.
Na podujatie pod názvom Deň otvorených
dverí 2016 pozývame aj tých, ktorí ešte
nemuseli navštíviť priestory nemocnice.
Pre návštevníkov bude pripravených 8 stanovíšť zameraných na rôzne oblasti
medicíny. Záujemcovia si budú môcť dať
bezplatne zmerať krvný tlak, hladinu
cukru v krvi, vypočítať BMI index, ale
aj dať si vyšetriť funkciu svojich pľúc –
spirometriu. Ďalej si budú môcť prezrieť

ukážky poskytovania prvej pomoci, ktoré
si následne aj vyskúšajú, rovnako si budú
môcť vyskúšať aj hygienické umývanie
rúk pod UV lampou. K dispozícii bude

aj poradňa pre pigmentové znamienka
a pre fajčiarov bude k dispozícii stanovište,
na ktorom si môžu dať odmerať hladinu CO
v dychu. „Naším cieľom je poskytnúť
verejnosti možnosť oboznámiť sa s prostredím, kde sa poskytuje zdravotná starostlivosť, prebudiť záujem hlavne mladých
ľudí o zdravý spôsob života a záujem o svoj
zdravotný stav. Kto by mal záujem o pre-

hliadku oddelení nemocnice, môže tak urobiť v sprievode vedúcich sestier oddelení,“
uviedol konateľ nemocnice, MUDr.
Miroslav Kraus.
Nemocnica Krompachy zabezpečuje základnú zdravotnú starostlivosť pre spádovú oblasť 50 000 obyvateľov. Ročne
ošetrí ambulantne viac ako 50 000 pacientov, hospitalizuje viac ako 6 500 pacientov,
v pôrodnici sa narodí viac ako 650 detí.
Nemocnica zabezpečuje lekársku službu
prvej pomoci pre deti a dorast a pre
dospelých, podľa hodnotenia mamičiek
bola ocenená tretím miestom medzi
slovenskými pôrodnicami. Modernizáciou
prešlo chirurgické, gynekologicko-pôrodnícke, detské, interné oddelenie a CT
pracovisko. Bolo zriadené nové ambulantné centrum.

Mgr. Marta Csergeová

Pacienti a návštevníci Nemocnice Krompachy sa môžu tešiť na novo upravené cesty
Vďaka Mestu Krompachy sa pacienti
a návštevníci Nemocnice Krompachy,
ktorá je členom skupiny AGEL, môžu
tešiť na novo upravené cesty v areáli
nemocnice. Mesto Krompachy investovalo do opráv ciest 37 tisíc eur.

Nový stav
Cesta v pôvodnom stave

Cesta v pôvodnom stave

Dlhodobo neopravované, poškodené cesty
s výtlkmi boli z väčšej časti pokryté novým
asfaltom, a to hlavne na miestach, kde je nutný prevoz pacientov na vozíkoch. „Opravy
trvali týždeň, čím došlo k zmene celkového
vzhľadu v areáli nemocnice a hlavne ku komfortnejšiemu prevozu pacientov,“ uviedla
primátorka Mesta Krompachy Ing. Iveta
Rušinová.

Nemocnica Krompachy zabezpečuje zdravotnú starostlivosť pre spádovú oblasť
s 50.000 obyvateľmi. Jej cieľom je poskytovať kvalitnú zdravotnú starostlivosť
a uspokojovať tak potreby a želania pacientov vytváraním príjemného prostredia
pomocou hodnotných a vzdelaných zamestnancov, modernizáciou prístrojového
vybavenia, poskytovať a rozširovať služby s dôrazom na individuálny prístup
k človeku. „Touto cestou sa chcem
poďakovať Mestu Krompachy za podporu
a realizáciu opráv v našom zdravotníckom

Nový stav

zariadení,“ povedal konateľ nemocnice
MUDr. Miroslav Kraus.
Mgr. Marta Csergeová
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Na list občana
dnes odpovedá MUDr. Marián Hojstrič, poslanec MsZ
Na 17. zasadnutí MsZ bol jedným z bodov
rokovania aj návrh Všeobecne záväzného
nariadenia o pravidlách času predaja
v obchode a času prevádzky služieb
na území mesta Krompachy, ktorý predkladala prednostka mestského úradu
Anna Nemčíková a spracovateľom ktorého bol Ing. Ján Ivančo, vedúci odd. OSaSV.
Dovoľte mi, pán Ing. Piatnica, aby som na
objasnenie prijatého VZN uviedol dôvody,
na základe ktorých MsZ VZN č. 4 schválilo.
Z materiálov, ktoré boli pred rokovaním
doručené poslancom, sa ako dôvod novej
úpravy v správe uvádza, citujem:
Základný rámec predmetu nariadenia predstavuje ustanovenie § 4 ods. 3 písm. i) zákona
o obecnom zriadení. Podľa tohto ustanovenia
obec pri výkone samosprávy plní úlohy na úseku ochrany spotrebiteľa a utvára podmienky na zásobovanie obce, určuje nariadením
pravidlá času predaja v obchode, času prevádzky služieb a spravuje trhoviská.
Aktuálne znenie nariadenia už v plnom
rozsahu nezodpovedá súčasnej spoločenskej
požiadavke a vzhľadom na to, že od roku
1997, kedy bolo predmetné nariadenie
vydané, niektoré z právnych noriem týkajúce
sa nariadenia prešli mnohými zmenami,
alebo boli nahradené novými predpismi,
aj predmetné nariadenie je potrebné
nahradiť novým nariadením, pretože nie je
v súlade s všeobecne záväznými predpismi.
Ako ekonomicko-spoločenský rozbor
novej úpravy sa v dôvodovej správe uvádza, citujem:
Predkladaný návrh nariadenia rešpektuje
podnikateľské prostredie, nezaťažuje ho,

akceptuje spoločenskú požiadavku na prevádzkovú dobu reštauračných a pohostinských služieb (uplynulo 20 rokov od schválenia VZN), pričom povinnosť dodržiavať
verejný poriadok, či nočný kľud, vyplýva z ustanovenia § 47 ods. 1 zákona o priestupkoch
a jeho porušovanie zakladá zodpovednosť
za priestupok v zmysle citovaného ustanovenia zákona o priestupkoch.

riadať podujatie mestu, na území ktorej
sa má podujatie konať v zmysle zákona
č. 96/1991 Zb. v platnom znení.
Účinnosť nariadenia je navrhovaná
od 1.8.2016.
Návrh nariadenia bol predložený na rokovanie v komisii podnikateľskej, regionálneho
rozvoja a verejného poriadku, ktoré sa konalo
22.06.2016.

Cieľom predkladaného VZN je stanoviť
pravidlá času predaja v obchode a času
prevádzky služieb v meste Krompachy
v súlade s platnou právnou úpravou.
Podnikateľ si v rámci nariadením určenej
prevádzkovej doby sám určí prevádzkovú
dobu prevádzkarne.
Pri teraz platnom nariadení pri spoločenských podujatiach usporiadaných pre uzavretú spoločnosť v zariadeniach poskytujúcich
reštauračné a pohostiné služby /napr. svadby,
plesy, stužkové, diskotéky a ostatnú hudobnú
produkciu / mesto schvaľovalo prevádzkovú
dobu osobitne na každé podujatie jednotlivo. V návrhu nariadenia takéto žiadosti
a následné schvaľovanie odpadá, pretože
- pre uzavretú spoločnosť s neverejnou hudobnou produkciou a s prípravou a výdajom
teplej stravy je navrhovaná neobmedzená
prevádzková doba (čl. 4 ods. 3 písm. a) bod 3).
- pre verejné kultúrne podujatia s hudobnou produkciou /diskotéky, tanečné zábavy,
koncerty, „živá“ hudba na počúvanie a pod./
je navrhovaná prevádzková doba v dňoch
piatok a sobota v časovom rozpätí 06.00 05.00 hod. nasledujúceho dňa (čl. 4 ods.
3 písm. e) bod 2), pričom tým nie je dotknutá
zákonná povinnosť usporiadateľa kultúrneho podujatia písomne oznámiť zámer uspo-

Toľ ko z dôvodovej správy, ktorá bola
predložená poslancom MsZ pred jeho
zasadnutím a ktorú sme na rokovaní zobrali na vedomie.
Ako sám uvádzate, podmienky prijatia
uvedeného VZN boli splnené, pretože
na úradnej tabuli mesta aj internetovej
stránke mesta bol návrh VZN zverejnený
9. 6. 2016. Dátum ukončenia lehoty pripomienkového konania bol 22. 6. 2016.
Pretože do stanoveného dátumu nebol
návrh VZN pripomienkovaný ani zo strany podnikateľov ani občanov, Mestské
zastupiteľstvo ho na svojom zasadnutí
29. 6. 2016 schválilo.
Možno je pravdou, ako vo svojom liste uvádzate, že pri terajšom volebnom systéme
„jedného volebného obvodu“ sa stratil
kontakt s voličmi. Dovoľte mi, aby som
Vás utvrdil v tom, že občan sa so svojimi
podnetmi, návrhmi, či pripomienkami
môže obrátiť na ktoréhokoľvek z nás.
Sme tu pre všetkých občanov.

www.krompachy.sk

MUDr. Marián Hojstrič, poslanec MsZ
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Naše akčné BASKETBALISTKY
Mladšie žiačky zo ZŠ s MŠ Maurerovej už v
polovici augusta začali s prípravou na basketbalovú sezónu. Dňa 15. augusta 2016
nastúpili na basketbalové sústredenie na
Zahuru, chatu Sabinka. Dievčatá privítala trénerka Mgr. Vladimíra Petrovská, manažér basketbalového klubu Igor Jendruch,
pomocný pedagogický dozor Mgr. Silvia
Mazúrová a neskôr ich prišla povzbudiť aj
trénerka Mgr. Silvia Ontková.
Basketbalistky: Klára Lovasová, Lucia
Čečová, Ahsena Kupcová, Martina Kopancová, Ema Ivančová, Viktória Endrizalová, Izabela Petrovská, Liliana Sokolová, Laura Dolinská, Vivien Sýkorová,
Tamara Kalinajová a Natália Kolčárová trénovali dvojfázový kondičný tréning
päť dní.Každý deň mali dievčatá program,

Krompašský spravodajca
je v predaji po 20. dni
v príslušnom mesiaci.
Uzávierka príspevkov je
do 10. dňa daného mesiaca.

ktorý pripravovala Tereza Petrovská spolu v spolupráci s pedagogickým dozorom.
Naše hráčky trénovali vytrvalostný beh,

streľbu na kôš, prihrávky, a vylepšovali
techniku hry. Po namáhavom tréningu
mali pripravený program, kde sa prejavil
ich intelekt, dôvtip a um. Ubolené svaly im uvoľnila masérka Daniela Mazúrová,
a vďaka výbornej masáži sa dievčatá znova
lepšie cítili. CVČ Krompachy – Mgr. Vierka
Lovasová, zabezpečila dievčatám dvojhodinový tréning na plavárni. Chceme sa
poďakovať sponzorom: Basketbalovému
klubu - BK Kovohuty Krompachy a CVČ
Krompachy, ktorí finančne prispeli na basketbalové sústredenie. Ďakujeme aj chatárovi Jaroslavovi Matúšovi, ktorý svojím milým úsmevom a vytvorením príjemnej atmosféry spestril sústredenie. Naše dievčatá sa mali veľmi dobre a na sústredenie
budú ešte dlho spomínať.
Spracovala: Mgr. Silvia Mazúrová
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