
 

 
 

 

 

 

 

MESTO SPIŠSKÁ BELÁ 

A  SLOVSOLANUM – DRUŢSTVO SPIŠSKÁ BELÁ, VŠÚZ a.s. VEĽKÁ LOMNICA, AT TATRY s.r.o. SPIŠSKÁ 

BELÁ, POĽNOHOSPODÁRSKE DRUŢSTVO  TATRY SPIŠSKÁ BELÁ,  HOS ÚKSÚP SPIŠSKÁ BELÁ 

v spolupráci so 

Zemiakarským  zväzom Slovenskej republiky    

a Regionálnou poľnohospodárskou a potravinovou komorou  Poprad 
 

Vás pozývajú na 
 

3. Spišský zemiakarský jarmok, 

 

ktorý sa bude konať 

na námestí v Spišskej Belej  dňa  24. septembra 2005 (v sobotu) 

 

 Výstava kompletného sortimentu zemiakových odrôd registrovaných v SR 

 Ponuka a predaj zemiakových špecialít 

 Ponuka a predaj zemiakového sadiva 

 Informácie o pestovaní, spracovaní a ošetrovaní zemiakov (videoprezentácia na námestí)  

 Výstava poľnohospodárskej techniky používanej  pri pestovaní zemiakov  

 Sprievodná výstava drobnochovateľov zo Spišskej Belej  (v záhrade mestskej knižnice) 

 

PROGRAM JARMOKU 

10.00 – 10.05 hod.   Začiatok jarmoku                                                    

10.05 – 10.30 hod.   MŠ Mierová – kultúrne pásmo                              

10.30 – 10.45 hod.   TREND  - skupina spoločenských tancov               

10.45 – 11.30 hod.   Dychová hudba z Dolnej Ochotnice / Poľsko /         

11.30 – 11.45 hod.   TREND  - skupina spoločenských tancov               

11.45 – 12.15 hod.   Belanček – detský folklórny súbor zo Spišskej Belej          

12.15 – 12.45 hod.   Rovienka – folklórny súbor Spišské Bystré                        

13.00 -  13.15 hod.   Oficiálne otvorenie jarmoku a posvätenie úrody                

13.15 – 13.45 hod.   Štrbän - folklórny súbor zo Štrby                          

13.45 – 14.00 hod.   Súťaž v škrabaní zemiakov                                  

14.00 – 14.45 hod.   Magura – folklórny súbor z Kežmarku                    

14.45  - 15.00 hod.   Súťaž – MISS ODRODA 2005                                     

15.00 – 15.15 hod.   Juniorka – folklórny súbor Spišské Vlachy - 1. časť              

15.15 -  15.30 hod.   Súťaž o  najväčší zemiak                                     

15.30 – 15.45 hod.   Juniorka – folklórny súbor - Spišské Vlachy  2. časť             

15.45 – 16.00 hod.   Súťaž v jedení zemiakov                                      

16.00 – 17.00 hod.   Tombola                                                            

17.00 – 18.15 hod.   Drišľak – hudobná skupina                                   

18.15 – 19.30 hod.   Prestávka                                                            

od 19.30 hod. „Belá sa zabáva ....“ – ľudová zábava pri živej hudbe – skupina IDEÁL zo Spišskej Belej    

 

Sprievodná akcia jarmoku  

 Výstava zvierat drobnochovateľov zo Sp. Belej 

Základná organizácia Slovenského zväzu chovateľov v spolupráci s Mestom Spišská Belá   usporiada propagačnú výstavu 

drobných zvierat v záhrade mestskej knižnice v Spišskej Belej na Hviezdoslavovej ulici v sobotu 24. 9.2005 v čase od  09.00 

hod. do 20.00 hod. a v nedeľu 25. 9.2005 v čase od 09.00 do 15.00 hod. . Na výstave si môžete dohodnúť zakúpenie 

vystavovaných zvierat (králiky, vodná hydina, holuby, a pod. ) 

 

Úspešný  projekt   ! ! !  

Rekonštrukcia niektorých chodníkov a ciest v našom meste – získali sme cca 12,7 mil ,-Sk 

V máji tohto roku mesto samo vypracovalo projekt na získanie grantu z fondov EÚ na opravu  niektorých mestských 

komunikácií a chodníkov v našom meste. Mesto bolo úspešné (inak to bol jeden z troch najlepších projektov v SR) a získalo 

grant – finančné prostriedky na opravu nižšie uvedených chodníkov ciest vo výške 331.139 EUR (t.j. cca 12,7 mil. Sk), čo 

predstavuje 95 %, pričom z rozpočtu mesta mesto vynaloží zvyšných 5% celkových nákladov.  

Na Hviezdoslavovej ulici sa opraví chodník od domu č. 1 (od Lahôdok) po dom č. 27 (katolícku faru) položením dlažby 

vrátane vstupov (vjazdov) k jednotlivým  domom.  

K Múzeu J. M. Petzvala sa vybuduje nový prístupový chodník (položením dlažby), zruší sa súčasné schodisko vedľa múzea 

pod kostolným múrom a zároveň sa opraví miestna komunikácia medzi múzeom a kostolom až po výjazd na štátnu cestu (v 

smere na Starú Ľubovňu) položením nového asfaltu a prevedú sa povrchové vody z tejto komunikácie do Belianskeho 

potoka.  

Na  Štefánikovej ulici sa vybuduje nový chodník okolo celého parku pri evanjelickom kostole (zámková dlažba). Súčasne sa 

opraví existujúci chodník na tejto ulici od domu č. 1 po č. 38 (po školskú jedáleň) vrátane prístupov k jednotlivým domom 

(zámková dlažba). Zrekonštruuje sa pôvodný odvodňovací rigol z riečneho kameňa po jednej strane cesty a položí sa nový 

asfaltový povrch na ceste od domu č.1 po č. 38 (po most), popod park pri evan. kostole a tiež od základnej školy po požiarnu 
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zbrojnicu (hlavnú cestu) okolo reštaurácie v Mlyne. Súčasťou týchto prác bude tiež čiastočné odvodnenie celej komunikácie 

dažďovou kanalizáciou s napojením do Belianskeho potoka. 
Na Zimnej ulici sa opraví súčasný chodník od domu č. 1 (od hlavnej križovatky) po č. 34 (bývalú základnú školu) vrátane 

vstupov k jednotlivým domom (zámková dlažba), od štátnej cesty I/67 sa  položia cestné obrubníky a zároveň sa osadí nové 

zábradlie od štátnej cesty – od domu č. 1 po č. 11.  

Na ulici SNP sa opraví súčasný chodník od domu na Hviezdoslavovej č. 1 (od lahôdok) až po križovatku s ulicou 1. mája 

(položenie dlažby s osadením nového zábradlia a s úpravou autobusovej zastávky pri obchodnom dome). Úprava zelene pred 

obchodným domom sa zrealizuje už z rozpočtu mesta.  

V rámci tohto projektu sa tiež vybuduje dlho očakávaný cykloturistický chodník k Belianskemu rybníku v šírke 3 metrov a 

opraví sa povrch parkoviska pri rybníku položením nového asfaltu.  

V nadväznosti na tieto pripravované aktivity sa ešte tento rok z prostriedkov rozpočtu mesta vymení verejné osvetlenie 

v centre mesta, opraví sa chodník a autobusové nástupište v smere na Kežmarok, vybuduje sa nový bezdrôtový mestský 

rozhlas, postupne sa vymenia určité inžinierske siete v centre mesta, budúci rok sa z vlastných zdrojov postupne začne 

rekonštruovať verejná zeleň v centre mesta, takže sa opraví takmer celé centrum nášho mesta (potrebná už bude len úprava 

chodníkov okolo mestského úradu vrátane parku a úprava cesty a chodníka na Petzvalovej ulici od č. 1 po č. 6).  

A kedy to všetko bude ? Uvedený projekt sa musí zrealizovať do 20. augusta 2006. Niektoré ďalšie stavebné práce 

financované už z mestského rozpočtu sa zrealizujú do konca budúceho roka. Začiatok stavebných prác sa odhaduje na 20. 

október tohto roka, avšak všetko bude závisieť od priebehu verejného obstarávania, ktoré v súčasnosti prebieha pod dozorom 

Ministerstva výstavby a RR SR. Takže je tiež možné, že sa stavebné práce začnú až na jar budúceho roka, avšak sa musia 

ukončiť do augusta 2006. 

 
 

Zo zasadnutia mestského zastupiteľstva   

Dňa 8. septembra sa uskutočnilo ďalšie zasadnutie mestského zastupiteľstva nášho mesta.  Predmetom rokovania bolo najmä 

schválenie predaja pozemkov v rámci majetkoprávneho vysporiadania vlastníckych vzťahov k užívaným pozemkom v našom 

meste. Okrem iného mestské zastupiteľstvo 

- schválilo finančný príspevok vo výške 50.000,-Sk  pre evanjelickú cirkev na opravu evanjelického kostola v našom meste 

a príspevok 15.000,-Sk na kúpu ozvučovacej techniky pre gospelovú skupinu pôsobiacu pri evanjelickom farskom úrade   

-  zároveň schválilo predaj niekoľkých stavebných pozemkov v Strážkach, predaj pozemkov na Továrenskej ulici, 

Novomeského ulici, ulici 1.mája, Zimnej ulici a v ďalších častiach mesta v rámci majetkoprávneho vysporiadania. 

 
 

Pozemky v Tatranskej Kotline 

V súčasnosti mesto podalo niekoľko návrhov v rámci konania o vytvorení registra obnovenej evidencie pozemkov na 

opätovné prinavrátenie vlastníckeho práva k niektorým pozemkom v Tatranskej Kotline. Tento proces je veľmi náročný 

a zdĺhavý, avšak je predpoklad, že aspoň niektoré (aj keď už nie všetky) pozemky budú vrátené do vlastníctva mesta. Ide 

o proces vrátenia vlastníckeho práva k pozemkom, nie prinavrátenie pôvodného katastra mesta (to podľa súčasnej legislatívy 

nie je možné).  

 
 

Oprava zvonice v Spišskej Belej  

V súčasnosti mesto realizuje opravu národnej kultúrnej pamiatky Renesančnej zvonice v našom meste. V rámci nej sa nielen 

opraví fasáda zvonice, ale sa odvodnia a odizolujú základy a opraví sa strecha zvonice. Na tento účel mesto získalo grant – 

finančný dar od SPP a.s. Bratislava vo výške 1,2 mil. Sk, pričom spoluúčasť mesta (z jeho rozpočtu) na tomto  projekte je 

230 tis. Sk.   

 
 

Zrekonštruovaná podlaha v telocvični  

V Základnej škole na Moskovskej ulici bola zrekonštruovaná podlaha telocvične, ktorá si vyžiadala takmer 500.000,-Sk.  

Táto rekonštrukcia bol už nevyhnutná z dôvodu jej havarijného stavu. Zároveň budú v nej osadené nové plastové 

basketbalové koše a opravený drevený obklad okolo stien telocvične.    

   
 

Centrum voľného času  

Centrum voľného času v Spišskej Belej pozýva deti, mládež  a širokú verejnosť do počítačovej učebne, kde Vám ponúka 

prístup k internetu:  1 hodina 20,–Sk. 

Prevádzková doba v centre 

Pondelok – štvrtok 10.00 – 18.00 hod.  

Piatok od 15.30 – 18.00 hod. 

Sobota od 15.00- 19.00 hod.  
 

 

Účasť na veľtrhoch cestovného ruchu  

Slovenská agentúra pre cestovný ruch sa pripravuje na jesennú sezónu v oblasti propagácie cestovného ruchu Slovenska 

a túto situáciu využilo tiež Regionálne združenie tatranských a podtatranských obcí so sídlom v našom meste (ktorého 

predsedom je primátor nášho mesta), aby sa zúčastnilo na veľtrhoch cestovného ruchu. Regionálne združenie (a v rámci neho 

aj naše mesto) sa nepriamo zúčastní (zaslaním propagačných materiálov) na veľtrhu cestovného ruchu v Moskve v termíne 

od 21. – 24. septembra 2005, na veľtrhu TT Varšava v dňoch 22. – 24. septembra 2005 a na Veľtrhu cestovného ruchu 

v Budapešti v termíne 10. – 13. novembra 2005. Priama (osobná) účasť je plánovaná na Ukrajine Travel Market v Kyjeve 

v dňoch 05. – 07. októbra  2005 a na veľtrhu cestovného ruchu Tour Salon Poznaň (Poľsko) od 19. – 22. októbra 2005. 

Každá vyššie uvedená účasť nášho združenia na týchto veľtrhoch je pre Vás bezplatná .    

         Pri tejto príležitosti vyzývame podnikateľov v oblasti cestovného ruchu o zaslanie propagačných materiálov, podľa 

možností čo najskôr na adresu Mestského úradu v Sp. Belej   v záujme zabezpečenia komplexnejšej a pestrejšej prezentácie 

turistických atraktivít aj nášho mesta. 

 

 

 
 



Vypracovali sme ďalší europrojekt  
 

     Primátor nášho mesta v spolupráci s oddelením regionálneho rozvoja MsÚ vypracoval ďalší europrojekt, ktorého cieľom 

je príprava potrebných dokumentov na vyriešenie najakútnejších problémov v oblasti environmentálnej infraštruktúry  

v našom meste. Takže v prípade úspešnosti toho projektu by sme mohli získať grant vo výške 86 576 EUR, teda cca 3,3 mil. 

Sk na vypracovanie projektových dokumentácií a súvisiacich dokumentov  na : 

1. Rozšírenie vodovodnej siete v meste Spišská Belá – nevyhnutné vybudovanie nového vodovodu od vodojemu po lokalitu 

Belanské kúpele  

2. Odkanalizovanie Belianskeho potoka a napojenie jestvujúcej kanalizačnej siete do čistiarne odpadových vôd cez 

prečerpávacie stanice 

3. Vybudovania kompletnej dažďovej kanalizácie v Spišskej Belej  

4. Vybudovanie kompletnej delenej kanalizácie v mestskej časti Strážky a jej napojenie na čistiareň odpadových vôd 

v Spišskej Belej  

5. Dokončenie regulácie Belianskeho potoka v Spišskej Belej  

6. Kompletná regulácia potoka Čierna voda v Strážkach.  

 

19. ročník Medzinárodnej automobilovej orientačnej súťaţe  
 

Automobilový klub Spišská Belá aj v spolupráci s Mestom Spišská Belá organizuje v dňoch 30.9.-2.10.2005 Medzinárodnú 

automobilovú orientačnú súťaž -  Automobilových pretekov o putovný pohár Slavomíra Rusiňáka (19. ročník). 

Sprievodnou súťažou je 5. kolo Majstrovstiev Slovenska pre rok 2005 a zároveň 5. kolo súťaže Stredoeurópsky pohár – 

neoficiálne majstrovstvá Strednej Európy klubov v automobilových orientačných pretekoch. V piatok sa uskutoční nočná 

jazda zručnosti a nočná orientačná jazda v okolí nášho regiónu. Súťaž pokračuje v sobotu orientačnou jazdou so štartom pred 

mestským úradom (na námestí) od 9.00 hod a následne jazdou zručnosti tiež pred mestským úradom.  
 

 

Voľné priestory v budove 

 zdravotného strediska  

Mesto Spišská Belá ponúka na prenájom nebytové priestory v zdravotnom stredisku na prvom poschodí (bývalá ambulancia 

ušno-krčno-nosná). Tieto priestory sú stavebne upravené na lekársku ambulanciu, ale je možné ich prenajať aj na iné účely 

príbuzné zdravotníckym službám (napr. kozmetický salón, a pod.). Bližšie informácie na tel. 4680519, p. Olekšáková) 

 
 

Prúdnička Cyrila Kováčika – hasičská súťaţ  
 

   Dobrovoľný hasičský zbor v Spišskej Belej a mesto Spišská Belá Vás pozývajú na regionálnu súťaž hasičských družstiev 

detí pod názvom „Prúdnička Cyrila Kováčika“. Súťaž sa uskutoční dňa 17. septembra 2005 od 9.00 hod. na námestí pred 

Mestským úradom v Spišskej Belej.  Srdečne Vás pozývame.  

 
 

Beltown fest sa konať nebude 
 

     Mesto Spišská Belá oznamuje, že usporiadanie festivalu začínajúcich hudobných skupín pod názvom BELTOWN FEST 

bolo zrušené, a to z organizačných, a tiež termínových (časových) dôvodov, ako aj finančných dôvodov. Všetkým tým, ktorí 

mali záujem o účasť na tomto festivale, sa ospravedlňujeme.  

 
 

Detské divadelné predstavenie   

Primátor nášho mesta pozýva všetky deti na detské predstavenie pod názvom: „Rozprávka z veselého domu“ (hrajú herci 

prešovského divadla), ktoré sa uskutoční 25. septembra 2005 (nedeľa) o 14.00 hod. v kinosále mesta. Vstup je  

zdarma. Srdečne pozývame všetky deti. 

 
 

MINIFUTBALOVÝ TURNAJ 

a skupina OKOLOIDÚCI   

     Mesto Spišská Belá usporiada dňa 17.9.2005  1. ročník turnaja amatérskych družstiev v mini-futbale mužov o Pohár 

primátora mesta pod názvom MINIFUTBAL CUP BELÁ 2005. Turnaj sa uskutoční na futbalovom ihrisku v Spišskej Belej 

so začiatkom o 9.00 hod. Registrácia družstiev bude v deň turnaja od 8.15 do 8.45 hod.. Hrať sa bude na 3 ihriskách 

o rozmeroch 45 x 30 m s hádzanárskymi bránami. Súťažiť môžu 5-členné družstvá (4 hráči + 1 brankár) + náhradníci. 

Štartovné je určená na 60,-Sk na 1 osobu. Po skončení turnaja pokračuje voľná zábava. O 19. hod. začína koncert hudobnej 

skupiny OKOLOIDÚCI zo Spišskej Belej. Všetci ste srdečne pozvaní, osobitne súťažné družstvá, a to nielen zo Spišskej 

Belej.  

 

Koncert  mladých umelcov 

Základná umelecká škola Spišská Belá Vás pozýva na koncert mladých umelcov z Kežmarku, ktorý sa uskutoční v kinosále  

Mesta Spišská Belá 21.09.2005 o 17.00 hod. Srdečne pozývame. 

 
 

Poďakovanie za STREETBALOVÝ turnaj  
 

Primátor mesta vyjadruje poďakovanie všetkým, ktorý sa podieľali na výbornom zvládnutí  2. ročníka STREETBALL BELÁ 

CUP 2005 – streetbalového turnaja v Spišskej Belej. Osobitne  vyjadruje poďakovanie bratom Vladovi a Ľubovi Kovalským 

z Kežmarku a Jožovi Kunovi zo Sp. Belej. Uvedeného turnaja sa zúčastnilo spolu 25 družstiev z Popradu, Svitu, Kežmarku, 

Košíc, z nášho mesta i z iných miest. 

 

 

 
 



Nová autobusová linka  

Mesto Spišská Belá Vám oznamuje, že od 15. 9. 2005 bude zriadená nová autobusová linka Sp. Nová Ves – Bardejovské 

Kúpele s odchodom zo Spišskej Belej  do Bardejova  07.05 hod. a zo Spišskej Belej do Sp. Novej Vsi  o 13.35 hod. Na linke 

platia žiacke časové cestovné lístky a preukazy. Linka premáva v pondelok až v piatok a  nepremáva počas sviatočných dní.   

 

 

 

 
  

 

Pripravil a spracoval : JUDr. Štefan Bieľak, primátor mesta a zamestnanci MsÚ    


