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8. ročník 

Na svojom zasadnutí dňa 16. 
decembra 2009 mestské zastupi-
teľstvo v Spišskej Belej najmä: 

- schválilo návrh plánu staveb-
ných aktivít mesta na rok 2010; 

- schválilo návrh plánu kultúr-
nych, športových a spoločenských 
podujatí v meste Spišská Belá na 
rok 2010; 

- schválilo návrh na poskyt-
nutie dotácií z rozpočtu mesta 
Spišská Belá na rok 2010 pre 
verejnoprospešné organizácie na 
verejnoprospešné účely; 

- schválilo prijatie úveru - úve-
rovej linky vo výške 1 200 000 € 
od bankovej spoločnosti - DEXIA 
BANKA Slovensko, a. s., Žilina 
na zabezpečenia financovania in-
vestičných projektov mesta spo-
lufinancovaných z fondov EÚ za 
podmienok určených v príslušnej 
úverovej zmluve s možnosťou 
opakovanej prolongácie zmluvy 

Z mestského zastupiteľstva
vrátane možnosti zmeny tohto 
úveru na dlhodobý termínovaný 
úver; 

- prerokovalo návrh rozpoč-
tu mesta Spišská Belá na roky 
2010 - 2012 a schválilo rozpočet 
Mesta Spišská Belá na rok 2010 
ako prebytkový - príjmy vo 
výške 14 826 358 eur a výdavky 
14 308 641 eur a prebytok vo 
výške 517 717 eur; 

- schválilo návrh plánu prácu 
hlavného kontrolóra na rok 1. 
polrok 2010 a vzalo na vedomie 
správu o výsledkoch kontroly 
hlavného kontrolóra mesta podľa 
schváleného plánu od 01. 10. 2009 
do 10. 12. 2009;

- vzalo na vedomie ako člen 
Mikroregiónu Belianske Tatry 
podporu aktivít v rámci progra-
mu LEADER (podpora rozvoja 
vidieka) a integrovanú stratégiu 
rozvoja územia v pôsobnosti 

verejno-súkromného partnerstva 
občianskeho združenia „Tatry 
- Pieniny LAG” na realizáciu 
programu LEADER; 

- schválilo nasledovné pod-
mienky pre výber žiadateľov 
(kupujúcich) a pre predaj pozem-
kov na výstavbu garáží na Druž-
stevnej ulici v Spišskej Belej na 
pozemku: 

A. kritéria pre výber žiadate-
ľov (kupujúcich):  

A1. uprednostnení budú 
žiadatelia s trvalým pobytom 
v Spišskej Belej, 

A2. uprednostnení budú žiada-
telia, ktorí bývajú na v bytovom 
dome (bytovke), a to predo-
všetkým na sídlisku na Družstev-
nej ulici alebo Mierovej ulici, 

A3. uprednostnení budú žia-
datelia, ktorí nie sú vlastníkmi 
garáže a ani pozemku na výstavby 
garáže (týka sa to aj osôb býva-
júcich v spoločnej domácnosti so 
žiadateľom), 

A4. uprednostnení budú žia-
datelia, ktorým v minulosti nebol 
predaný pozemok na výstavbu 
garáže (ani osobám bývajúcim 
v spoločnej domácnosti),

A5. uprednostnení budú 
žiadatelia, ktorí sú vlastníkmi 
(spoluvlastníkmi) osobného vo-

zidla a vozidlo prevažne parkujú 
v Spišskej Belej,

A6. žiadateľ má vysporiadané 
všetky záväzky voči mestu a jeho 
organizáciám, 

A7. v prípade nerozhodnosti 
pre výber žiadateľov sa rozhodne 
žrebovaním;

B. podmienky predaja po-
zemku: 

B1. so žiadateľom sa uzavrie 
najprv zmluva o budúcej kúpnej 
zmluve, ktorá žiadateľa oprávňuje 
postaviť garáž na dano pozemku 
a až po jej postavení po porea-
lizačnom zameraní stavby pred 
jej kolaudáciou sa uzavrie kúpna 
zmluva a prevedie sa vlastníctvo 
k pozemku na žiadateľa, 

B2. povinnosť dodržať všetky 
podmienky určené určené mestom 
v stavebnom povolení a dodržať 
projektovú dokumentácie, 

B3. kúpna cena pozemku - 
1700 eur za celý pozemok (v ce-
ne je zahrnutá cena pozemku, 
cena elektrickej prípojky, úprava 
spevnenej plochy pred garážami) 
- veľkosť pozemku cca 19,5 m2 - 
presná výmera bude určená GP, 

B4. výstavbu garáže ukončiť 
do 31. 12. 2010,

B5. kúpnu cenu zaplatiť naraz 
(Pokračovanie na 2. str.)

Odber krvi 
mobilnou jednotkou 

NTS Poprad
Prečo darovať krv?
• Darovanie krvi je „tréningom” organizmu na mimoriadne situácie 
spojené so stratou krvi.
• Darovanie krvi prispieva k regenerácií organizmu. Úbytok krvi pri 
darovaní „vyprovokuje” organizmus k tvorbe nových, neopotrebo-
vaných krviniek.
• Darcovia sa spravidla cítia lepšie ako tí, ktorý nedarujú a hovoria 
tiež o „omladnutí”, pri darovaní sa urobí komplexné vyšetrenie 
krvi.
• Darovanie krvi je prejavom ľudskosti a malo by byť bežnou 
súčasťou nášho života. Veď nikto z nás nevie, kedy bude on 
alebo niekto z jeho blízkych krv potrebovať...

V Spišskej Belej dňa 14. 2. 2010 o 9.30 hod. 
v zasadačke mestského úradu (vchod od kina)

ako VALENTÍNSKA KVAPKA
ODBER SA USKUTOČNÍ

Kto môže darovať krv? 
Každý, kto: 
-  má vek od 18 - 60 rokov a váži viac ako 50 kg, 
-  nemal 2 týždne hnačky ani horúčky, 
-  je mesiac po užití antibiotík a je aspoň 48 hod. po očkovaní,
-   posledných 6 mes. bez operácie, tetovania a nepodstúpil akupunk-

túru, piercing, 
-  nemá v čase odberu prejavy alergie a nie je na ňu liečený, 
-  neprekonal infekčnú žltačku typu B a C a nie je jej nosičom, 
-  nie je nosičom HIV a nemal kontakt s HIV pozitívnou osobou, 
-  nie je závislý od drog, alkoholu a iných návykových látok.
Ženy môžu darovať krv až po skončení menštruácie a najskôr 6 mes. 
po pôrode, ukončení tehotenstva, alebo dojčenia.

Čo robiť pred odberom?
- večer a ráno piť čo najviac tekutín,
- večer zjesť niečo ľahšie a diétnejšie,
- pred odberom jesť pečivo, med, džem, ovocie, zeleninu,
- nezabudnúť na občiansky preukaz a kartu poistenca.

Ako bude prebiehať odber?
- vyplníte dotazník,
- lekár Vám poradí v prípade, ak si nie ste istý, či môžete darovať krv,
- odoberie sa Vám krv vzorka na rýchle vyšetrenie,
- pokiaľ sú výsledky v norme, prebehne odber približne 400 ml krvi.

Na dňa 14. 2. 2010 (nedeľa) Mesto Spišská Belá v spolupráci s Ná-
rodnou transfúznou stanicou v Poprade pripravili akciu Valentínska 
kvapka krvi, v rámci ktorej môžete bezplatne darovať krv (v priestoroch 
zasadačky - na prízemí vchod do kina v čase od 9.30 h). Tešíme sa na 
stretnutie s Vami. 

Valentínska kvapka krvi



JANUÁR 2010Spišskobeliansky spravodajSTRANA 2 JANUÁR 2010STRANA 3 Spišskobeliansky spravodaj

Historický 
kalendár 

1. 1. 1923 - V Spišskej Belej 
zriadený obecný úrad, obecné 
zastupiteľstvo, obecná rada 
a starosta po zrušení mest-
ského magistrátu Zákonom č. 
275/1922.

1. 1. 1972 - Právoplat-
nosť zlúčenia Spišskej Belej 
a Strážok po dohode na 
spoločnom pléne Mestského 
národného výboru Spišskej 
Belej a Miestneho národného 
výboru Strážok v auguste 1971 
a po schválení Okresným ná-
rodným výborom v Poprade.

4. 1. 1607 - Poľský kráľ 
Žigmund III. Udelil Spišskej 
Belej privilégium konania 
dvoch dvojdňových výroč-
ných trhov (jarmokov) - na sv. 
Antona (17.1) a na sv. Matúša 
(21.9).

6. 1. 1807 - V Spišskej 
Belej sa narodil Jozef Maxi-
milián Petzval - fyzik, mate-
matik, vynálezca a univerzitný 
profesor.

15. 1. 1597 - V Strážkach 
zomrel Gregor Horváth-
-Stansith (Stančič), cirkevný 
spisovateľ, župný hodnostár 
a zakladateľ gymnáziia pre 
mladých šľachticov v Stráž-
kach (1585 - 1711), ktoré bolo 
známe v celom Uhorsku.

17. 1. - Sviatok sv. Antona, 
patróna rímskokatolíckeho 
kostola a mesta Spišská Belá.

18. 1. 1994  - Vrátenie 
belianskych mestských po-
zemkov na lendackej Pálenici 
Vojenskými lesmi a majetkami 
v Kežmarku (555 ha.)

22. 1. 1786 - Vystviacka no-
vopostaveného evanjelického 
kostola v Spišskej Belej.

27. 1. 1945 - Oslobodenie 
Spišskej Belej a strážok So-
vietskou armádou.

27. 1.1965 - Obnovenie 
štatútu mesta Spišská Belá 
a zriadenie Mestského národ-
ného výboru, získanie titulu 
„Mesto 20. výročia oslobode-
nia Sovietskou armádou”.

V Poprade dňa 20. 1. 2010 

RÚVZ so sídlom v Poprade 
oznamuje občanom, že praktickí 
lekári pre dospelých a praktickí 
lekári pre deti a dorast obdržali 
v druhej polovici januára 2010 
vakcíny proti pandemickej 
chrípke. Zaočkovať by sa mali 
predovšetkým zdravotnícki pra-
covníci, tehotné ženy a osoby 
z rizikových skupín, u ktorých by 
mohlo ochorenie na pandemickú 
chrípku spôsobiť ťažké kom-
plikácie zdravotného stavu. Do 
rizikových skupín patria: osoby 
s chronickými ochoreniami srd-
covocievneho systému, s nádoro-
vými ochoreniami, s cukrovkou, 

Očkovanie proti pandemickej chrípke
s ochoreniami imunitného systé-
mu, osoby s nadváhou, tuberku-
lózou, anémiami a ochoreniami 
krvi, chorobami dýchacích ciest, 
ochoreniami močového systému 
a ďalšími. Zoznam diagnóz, 
ktoré podliehajú bezplatnému 
očkovaniu majú Vaši príslušní 
lekári. Tehotné ženy a osoby 
z rizikových skupín so záujmom 
o očkovanie sa môžu kontaktovať, 
resp. navštíviť svojich obvodných 
lekárov. Očkovacia látka proti 
novej pandemickej chrípke je 
rovnako bezpečná ako očkovacia 
látka proti bežnej sezónnej chríp-
ke. Očkovanie je najefektívnejší 
spôsob ochrany proti ochoreniu 
na novú pandemickú (prasaciu) 

chrípku ale aj proti následkom 
v podobe ťažkých život ohrozu-
júcich komplikácií.

Doteraz bolo na Slovensku 
zaznamenaných 329 prípadov 
ťažkých respiračných ochorení 
so zápalom pľúc, ktoré si vyžia-
dali hospitalizáciu na oddeleniach 
intenzívnej medicíny a umelú 
podporu dýchania. Medzi po-
stihnutými bolo 142 osôb, ktoré 
nemali doteraz žiadne zdravotné 
problémy. Zatiaľ evidujeme 
v SR 39 úmrtí, u ktorých bola 
potvrdená prasacia chrípka. Sú 
to argumenty, ktoré potvrdzujú 
opodstatnenosť očkovania. Na 
rozdiel od sezónnej chrípky sa 
prasacia chrípka bude vyskytovať 
v priebehu celého roka. Účinnosť 
očkovacej látky je 1 rok. 

Prvé pracovné zasadnutie za-
stupiteľstva Prešovského samo-
správneho kraja sa uskutočnilo 
v utorok 19. 1. 2010. 

Na uvedenom zasadnutí okrem 
iného boli zvolení dvaja noví pod-
predsedovia PSK - Anton Danko 
(primátor Popradu) na polovičný 
pracovnú úväzok a p. Ján Ragan 
na plný úväzok. Ďalej poslanci 

Zasadnutie zastupiteľstva PSK
riadili nové komisie PSK a zvoli-
li ich členov. Za okres Kežmarok 
boli zvolení nasledovní: Štefan 
Bieľak - komisia regionálneho 
rozvoja, Jozef Harabin - dopravná 
komisia, Pavol Slovik - majetko-
vá komisia, Miroslav Perignáth 
- komisia kultúry a nár. menšín, 
Cyril Václav - zdravotnícka 
komisia, Milan Gacik (Červený 

Kláštor) - komisia kultúry a nár. 
Menšín, Ján Turek (Ihľany) - do-
pravná komisia. Viac informácií 
na www.po-kraj.sk. 

Rovnako boli zvolení poslanci 
do Výborov pre otázky zamestna-
nosti pri úradoch práce. O dopl-
není niektorých členov školských 
rád v stredných školách v okrese 
Kežmarok (na uvoľnené miesta) 
rozhodne predseda PSK v najbliž-
ších dňoch. 

Daňové priznanie k dani 
z nehnuteľností podáva fyzická 
alebo právnická osoba, ktorá 
počas roku 2009 nadobudla ne-
hnuteľnosť: kúpou, dedičským 
konaním, darovaním alebo 
dražbou bytu, stavby, alebo 
pozemku, alebo ak v r. 2009 
prebehlo stavebné konanie vy-
stavením stavebného povolenia, 
alebo kolaudačného rozhodnutia, 
čo mení druh pozemku. Ostatní 
daňovníci, u ktorých nenastali 

Daň z nehnuteľností žiadne zmeny, daňové prizna-
nie nepodávajú. Daňovník je 
povinný sám si daňové tlačivo 
vypísať a vyplnené doručiť na 
Mestský úrad v Spišskej Belej 
do 31. januára 2010.

Sadzby dane z nehnuteľností 
za pozemky, stavby a byty sú 
uvedené vo Všeobecne záväznom 
nariadení č. 9/2009 o miestnych 
daniach a miestom poplatku za 
komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady v meste Spiš-
ská Belá na internetovej adrese 
www.spisskabela.sk v časti sa-

mospráva - všeobecne záväzné 
nariadenia.

Hodnota pôdy je v zmysle 
zákona č. 465/2008 Z. z.: v k.ú. 
Spišská Belá - orná pôda je 0,2974 
€/m2, TTP je 0,0541 €/m2, v k. ú. 
Strážky je orná pôda 0,2791 €/m2 
a TTP je 0,0408 €/m2.

Hodnota stavebného pozemku 
je 21,24 €/m2, hodnota záhrady, 
zastavenej plochy a ostatnej plo-
chy je 2,12 €/m2.

Podmienky platenia dane z ne-
hnuteľností sú uvedené v platob-
nom výmere, ktorý obdrží každý 
daňovník. Daň sa platí až po doru-
čení platobného výmeru v lehote, 
ktorá je uvedená v tomto výmere. 
Bližšie informácie poskytne p. 
Štefaniaková, mestský úrad, kanc. 
č. 2 na prízemí, tel. 468 05 14, ste-
faniakova@spisskabela.sk.

Koncom minulého roka bola 
ukončená výstavba rozvodov 
plynu na dvoch nových uliciach 
v našom meste - na Agátovej a Li-
povej ulici (pri novom futbalovom 
štadióne). Uvedenú výstavbu 
realizovalo mesto v spolupráci 
s SPP, a. s., Bratislava. 

Plynofikácia ulíc

Nadobudnutie psa kúpou, 
darovaním, nájdením alebo úhyn 
psa, zmenu majiteľa psa, stratu psa 
je majiteľ psa povinný oznámiť na 
Mestskom úrade v Spišskej Belej 
v kanc. č. 2 na prízemí do 30 dní, 
od kedy nastala takáto skutočnosť. 
Je to potrebné pre účely vzniku 
alebo zániku vašej povinnosti 
platiť daň za psa.

Sadzba dane za jedného psa 
a kalendárny rok je:

- 13,27 € za psa chovaného 
v bytovom dome,

- 8,29 € v ostatných prípadoch 
(v rodinnom dome).

Od dane sú oslobodené: slu-
žobné psy ozbrojených zložiek 
a ozbrojených síl SR, psy, ktorých 
držiteľmi sú fyzické osoby - drži-
telia preukazov ŤZP a poľovníc-
ke psy používané na poľovnícke 
účely. Daň za psa sa platí za psa 
staršieho ako 6 mesiacov na číslo 
účtu 27020-562/0200, VÚB, a. s., 
Spišská Belá, alebo do pokladne 
mesta v kanc. č. 1 na prízemí 
mestského úradu do 31. januára 
2010 bez zaslania platobného 
výmeru.

Daň za psa
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ITF SLOVAKIA TOUR 2010
Medzinárodný veľtrh cestovného ruchu ITF SLOVAKIA TOUR 

2010 (16. ročník) sa konal v dňoch 21. - 24. 1. 2010 v bratislavskej 
Inchebe. Aj tento rok sa tohto najväčšieho veľtrhu na Slovensku zúčast-
nilo naše mesto prostredníctvom Regionálneho združenia tatranských 
a podtatranských obcí so sídlom v Sp. Belej. Ide o spoločnú prezentáciu 
subjektov cestovného ruchu z nášho regiónu v rámci výstavnej plochy 
Prešovského samosprávneho kraja na tomto veľtrhu.

Podľa Všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 8/2008 je deň 
zápisu určený pre obe základné školy v našom mesta na prvý utorok 
a prvú stredu v mesiaci február v čase od 14.30 do 17.30 hod. Takže 
tento rok sa zápis detí do prvého ročníka základných škôl pre školský 
rok 2010/2011 (nástup od 1. septembra 2010) uskutoční 

v utorok 2. februára a v stredu 3. februára 2010
v čase od 14.30 do 17.30 h v priestoroch oboch základných škôl. 

Pre zápis do prvého ročníka je rozhodujúci školský obvod, do kto-
rého dieťa (budúci) prvák patrí. V našom meste sú dva školské obvody 
(keďže sú 2 základné školy). Rozhodujúca je adresa trvalého pobytu 
dieťaťa pre zaradenia do príslušného školského obvodu. To, znamená, či 
dieťa bude zapísané do jednej alebo druhej základnej školy, rozhoduje 
adresa jeho trvalého pobytu (konkrétna ulica). 

Len pre upresnenie: Školský obvod - Základná škola Jozefa Ma-
ximiliána Petzvala, Moskovská č. 20, Spišská Belá tvoria tieto ulice 
v meste, tieto zariadenia v meste a tieto obce:

Zápis prvákov do ZŠ 1. Krátka ulica 7. Mierová ulica 
2. Ulica 1. mája 8. Hviezdoslavova ulica
3. Kúpeľná ulica 9. Moskovská ulica
4. Nová ulica 10. Ulica L. Medňanského 
5. Ulica SNP 11. Popradská ulica
6. Záhradná ulica 12. Obec Krížová Ves - len pre 7. až 9. roč.

13. Detský domov Spišská Belá

 Školský obvod - Základná škola, Štefánikova č. 19, Spišská Belá 
tvoria tieto ulice v meste a tieto obce:

1. Zimná ulica 10. Slnečná ulica
2. Ulica L. Novomeského 11. Tatranská ulica
3. Štefánikova ulica 12. Ulica gen. L. Svobodu
4. Ulica Osloboditeľov 13. Továrenská ulica - Detský domov
5. Ulica kpt. Nálepku 14. Šarpanec
6. Partizánska ulica 15. Obec Bušovce 
7. Družstevná ulica 16. Obec Podhorany - len pre 5. až 9. roč.
8. Továrenská ulica 17. Obec Krížová Ves - len pre 7. až 9. roč. 
9. Petzvalova ulica 18. Letná ulica

Všeobecne záväzné nariadenia schvaľujú poslanci na zasadnutiach 
mestského zastupiteľstva.

Východoslovenská energeti-
ka, a. s., Košice („elektrikári“, či 
„energetici“) bude v tomto roku 
v našom meste na Moskovskej, 
Záhradnej a časti Novej ulice (od 
č. 10 po č. 22) vymieňať staré 
elektrické rozvody na dreve-
ných stĺpoch za nové podzemné 
rozvody elektrickej siete vrátane 
nových prípojok k jednotlivým 
domom. Z dôvodu tejto výme-
ny elektrickej siete mesto bude 
musieť vybudovať nové verejné 
osvetlenie na uvedených uliciach, 
ktoré inak bolo plánované (je už 
aj naprojektované), avšak neplá-
novalo sa to realizovať už v tomto 
roku. Aspoň sa to urýchli, avšak 
bude treba nájsť potrebné finančné 

Nová elektrická sieť 
a nové verejné osvetlenie 

prostriedky v rozpočte mesta na 
toto nové osvetlenie, čo nebude 
jednoduché. Zatiaľ nie je určený 
presný termín realizácie uvede-
ných prác (predpoklad začiatok 
leta 2010). 

Nová trafostanica a nové roz-
vody elektrickej siete boli koncom 
minulého roka skolaudované na 
Weberovej, Kaltsteinovej, Voj-
tasovej a Gresigerovej ulici (inak 
označované ako IBV Webera). 
Iniciátorom tejto výstavby bolo 
mesto (pripravilo túto výstavbu) 
a investorom VSE, a. s., Košice. 
Uvedená elektrická (distribučná) 
sieť umožní sa na ňu napojiť 72 
(budúcim) novým rodinným do-
mom v tejto lokalite. 

V súčasnosti prebieha výstav-
ba 20 nájomných bytov bežného 
štandardu (nad zdravotným stre-
diskom). Ukončenie výstavby 
sa predpokladá v októbri 2010 
a prideľovanie bytov bude cca 
v auguste 2010. Žiadosti o pri-
delenie uvedeného nájomného 
bytu je možné podávať priebežne 
do júna 2010. Tí, ktorí už majú 
podanú žiadosť o nájomný byt, 
nemusia opätovne podávať novú 
žiadosť, nakoľko platí doterajšia 
žiadosť. Pred pridelením týchto 
bytov budú žiadatelia kontakto-
vaní z mestského úradu.

Výstavba nájomných bytov
Zároveň prebieha výstavba 

11 nájomných bytov nižšieho 
štandardu (bývalá sodovkáreň). 
Ukončenie výstavby sa predpo-
kladá v júni 2010 a prideľovanie 
bytov bude cca v apríli, príp. 
v máji 2010. Žiadosti o pridele-
nie uvedeného nájomného bytu 
je možné podávať priebežne do 
31. marca 2010. Tí, ktorí už podali 
žiadosť o nájomný byt, nemusia 
opätovne podávať novú žiadosť, 
nakoľko platí doterajšia žiadosť. 
Pred pridelením týchto bytov 
budú žiadatelia kontaktovaní 
z mestského úradu. 

Mesto Spišská Belá oznamuje 
všetkým občanom, právnickým 
osobám a podnikateľom, že 
pre rok 2010 nezvýšilo miestne 
dane (vrátane dane z nehnuteľ-
ností) a poplatok za komunálny 
odpad a drobný stavebný odpad. 
To znamená, že sadzba týchto 
daní a poplatku bude rovnaká 
ako v predchádzajúcom roku. 
Povinnosťou nových vlastníkov 
nehnuteľností, ktorú nadobudli 
v počas roka 2009 nehnuteľnosť 
(dom, byt, pozemok) sú povinní 
do 31. januára podať daňové 

Dane a poplatky po starom 

Z mestského zastupiteľstva
(Dokončenie z 1. str.)
na účet mesta najneskôr v deň 
podpisu zmluvy o budúcej kúp-
nej zmluve,

B6. zákazu predaja pozemku 
po dobu 5 rokov od nadobud-
nutia pozemku do vlastníctva 
žiadateľa, 

B7. v prípade nedodržania 
povinností uvedených v bode B2, 
B4 a B6, povinnosť zaplatiť ku-
pujúceho (budúceho kupujúceho) 
zmluvnú pokutu do výšky 200 % 
kúpnej ceny za pozemok,

B8. mesto zabezpečí geomet-
rický plán na rozdelenie pozem-
kov, projektovú dokumentáciu, 
stavebné povolenie, vytýčenie 
pozemkov, elektrickú prípojku 
- pre každú garáž a vybudovanie 
spevnenej plochy pred každou 
garážou vrátane úpravy zelene; 

- vzalo na vedomie mož-
nosť výstavby viacúčelového 

športového ihriska v Tatranskej 
Kotline v areáli Sanatória, n. o., 
Tatranská Kotlina na pozemku 
vo vlastníctve mesta Spišská 
Belá a schválilo podanie žiadosti 
o dotáciu z prostriedkov štátneho 
rozpočtu na realizáciu projektu 
výstavby malého viacúčelového 
ihriska s umelým povrchom 
v Tatranskej Kotline vo výške 
39 832,70 eur (1,2 mil. Sk) 
a zabezpečenie spolufinacovania 
tohto projektu do výšky 20 tis. 
eur za podmienky, že spolufinan-
covanie tohto projektu zabezpečí 
v plnej výške SANATÓRIUM, 
n. o., Tatranská Kotlina; 

- schválilo predlženie zmlu-
vy o prevádzkovaní Čistiarne 
odpadových vôd Spišská Belá 
so spoločnosťou Podtatranská 
vodárenská prevádzková spoloč-
nosť, a. s., Poprad do 31. 12. 2010 
za doterajších podmienok. 

priznanie. V prípade poplatku 
za komunálny odpad, jeho výška 
sa tiež nezmenila, ale vzhľadom 
na rôznu výšku tohto poplatku 
v závislosti od osoby poplatníka, 
je potrebné na mestskom úrade 
(najlepšie osobne u p. Olekšáko-
vej) oznámiť zákonné skutočnosti 
a predložiť potvrdenia (doklady) 
preukazujúce nárok na zníženie 
výšky tohto poplatku (zníženú 
sadzbu majú napr. študenti VŠ 
- potvrdenie o štúdiu na VŠ, 
ŤZP občania - predložiť preukaz 
a pod.).
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• V rámci projektu finančne podporeného EÚ mesto vybudovalo na území mesta 24 takýchto separačných miest -kovových prístreškov na be-
tónovej ploche s 1100 litrovými  kontajnermi na 4 druhy odpadov - žltý kontajner je určený na PLASTY,  zelený kontajner - na SKLO,  modrý 
kontajner - na PAPIER,  červený kontajner - na KOVY.
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Podľa § 4 zákona č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov mesto ur-
čuje prevádzkový čas. Je to jediná 
kompetencia, ktorá mestám a ob-
ciam zostala, ktorou môžu „ako-
-tak” usmerňovať podnikateľskú 
činnosť na svojich územiach. 
Na určenie jednotných pravidiel 
povoľovania prevádzkového času 
(tzv. otváracích hodín) v obcho-
doch a službách mesto vydalo 
všeobecne záväzné nariadenie 
mesta č. 3/2007 účinné od 1. 1. 
2008. Podľa tohto nariadenia platí 
nasledovný postup: 

 § 2 
Pravidlá času predaja 

v obchode a času 
prevádzky služieb

V rámci podmienok zabezpe-
čenia zásobovania a poskytovania 
služieb obyvateľom mesta Spišská 
Belá sa určuje čas predaja v ob-
chode a čas prevádzky služieb 
(ďalej len „prevádzkový čas”) 
nasledovne: 

(1) Všeobecný prevádzkový 
čas v prevádzkárňach na území 
mesta sa môže stanoviť od 06.00 h 
do 22.00 hod. V rámci tohto času 
si podnikateľ sám určí prevádz-
kový čas pre každú prevádzku. 
Tým nie je dotknuté ustanovenie 
odseku 8. 

(2) Na základe žiadosti 
podnikateľa môže mestské za-
stupiteľstvo určiť konkrétnej 
prevádzke prevádzkový čas aj 
mimo času uvedeného v odseku 
1. K žiadosti o určenie takéhoto 
prevádzkového času je potrebné 
priložiť doklady uvedené v od-
seku 10. Do doby prerokovania 
žiadosti a vydania rozhodnutia 
o nej môže byť prevádzkareň 
otvorená v rozsahu všeobecného 
prevádzkového času. 

(3) Prevádzkárne otvorené po 
22.00 h sú povinné dodržiavať 
nočný kľud a verejný poriadok. 

(4) Určenie prevádzkového 
času podľa odseku 1 alebo 2 sa 
vzťahuje aj na prevádzkovanie 
letnej terasy pri tejto prevádzkár-
ni. Hudobná produkcia na letnej 
terase po 22.00 h je vylúčená.

(5) V prípade konania spolo-
čenských akcií (svadby, stužkové, 
životné jubileá a pod.) v prevádzke 
mimo povoleného prevádzkového 
času je podnikateľ povinný písom-
ne požiadať o jednorázové predĺ-
ženie prevádzkového času, a to 
minimálne tri dni pred konaním 

Upozornenie pre podnikateľov
akcie. O takejto žiadosti rozhoduje 
primátor mesta alebo ním povere-
ný zamestnanec mesta. V prípade 
nesúhlasu mesto túto skutočnosť 
písomné oznámi žiadateľovi. 
Mesto môže na základe žiadosti 
podnikateľa povoliť na obdobie 
12 mesiacov opakované (paušál-
ne) predĺženie prevádzkového času 
z dôvodu konania spoločenských 
akcií (svadby, stužkové, životné 
jubileá a pod.) v prevádzke žiada-
teľa. O takejto žiadosti rozhoduje 
mestské zastupiteľstvo.

(6) Podnikateľ je povinný 
dodržiavať povolený prevádzko-
vý čas, pričom v reštauračných 
prevádzkach prispôsobí činnosť 
tak, aby sa zákazníci nezdržiavali 
v prevádzke po uplynutí prevádz-
kového času. 

(7) Ak sa preukáže, že závaž-
ným spôsobom činnosťou pre-
vádzkárne dochádza k rušeniu 
nočného kľudu, porušovaniu ve-
rejného poriadku, znečisťovaniu 
a poškodzovaniu bezprostredné-
ho okolia, môže mesto z úradnej 
moci kedykoľvek určiť (zmeniť) 
prevádzkový čas. O tejto zmene 
prevádzkového času rozhoduje 
mestské zastupiteľstvo. V takých-
to prípadoch je možné obmedziť 
prevádzkový čas aj v rámci vše-
obecného prevádzkového času 
uvedeného v odseku 1.

(8) Prevádzkový čas prevádz-
kárne je podnikateľ povinný 
písomne oznámiť mestu (na 
mestský úrad) najneskôr jeden 
deň pred začatím činnosti pre-
vádzkárne alebo pred vykonaním 
zmeny tohto času. 

(9) Písomné oznámenie musí 
obsahovať tieto údaje: 

a) obchodné meno podnika-
teľa, 

b) sídlo (právnická osoba), 
bydlisko (fyzická osoba) podni-
kateľa, 

c) názov a adresa prevádz-
kárne, 

d) dátum začatia činnosti pre-
vádzkárne, 

e) čas predaja a prevádzkový 
čas prevádzkárne, 

f) predmet podnikateľskej 
činnosti (druh služieb, druh pre-
dávaného tovaru). 

(10) K oznámeniu podľa odse-
ku 9 podnikateľ priloží: 

a) oprávnenie na podnikateľ-
skú činnosť,

b) platný živnostenský list, 
prípadne výpis z obchodného 
registra, 

c) nájomnú zmluvu s vlast-
níkom objektu, príp. pozemku, 
s uvedením predmetu podnika-
teľskej činnosti, 

d) doklad, že objekt je určený 
na podnikanie podľa stavebného 
zákona (kolaudačné rozhodnutie, 
resp. rozhodnutie o zmene užíva-
nia stavby). 

§ 3 
Spoločné ustanovenia

(1) Podnikateľ je povinný 
uviesť prevádzkový čas na (pri) 
vchodových dverách do prevádz-
kárne alebo na inom vhodnom 
pre spotrebiteľa dobre viditeľnom 
mieste z verejného priestranstva. 

(2) Pri dočasnom uzatvorení 
prevádzkárne je podnikateľ po-
vinný, ak tomu nebránia vážne 
dôvody, označiť aspoň 24 hod. 
vopred na vhodnom pre spotre-
biteľa dobre viditeľnom mieste 
začiatok a koniec uzatvorenia 
prevádzky za predpokladu, že 
prevádzkareň bude uzavretá dlh-
šie ako jeden deň.

(3) Dočasné uzatvorenie pre-
vádzkárne je podnikateľ povinný 
oznámiť mestu najneskôr 24 hod. 

pred uzatvorením, pokiaľ tomu 
nebránia závažné udalosti (smrť, 
choroba a pod.). 

(4) Zmenu prevádzkového 
času je podnikateľ povinný ozná-
miť mestu najneskôr 24 hod. deň 
pred uskutočnením tejto zmeny. 

(5) Pri zrušení prevádzkárne 
je podnikateľ povinný písomne 
informovať mesto najneskôr 
7 dní pred zrušením prevádzkár-
ne o tom, kde a kto je povinný 
vyrovnať prípadné záväzky.

V prípade nedodržania vyššie 
uvedených pravidiel mesto môže 
v správnom konaní uložiť také-
mu podnikateľovi pokutu až do 
výšky 6 600 eur. Upozorňujeme 
podnikateľov na dodržiavanie 
prevádzkového času v prípade 
prevádzok, ktoré sú otvorené po 
22. hod. na základe súhlasu mest-
ského zastupiteľstva. U týchto 
prevádzok v prípade nedodržia-
vania určeného prevádzkového 
času, môže mesto (mestské 
zastupiteľstvo) rozhodnúť, že 
nepovolí predĺženie prevádzko-
vého času po 22. hodine (okrem 
uloženia pokuty). 

Počas roka 2009 Mestská 
polícia Spišská Belá vykonala 
v mestských lesoch Spišská Belá 
119 kontrol (35 kontrol dopolud-
nia, 84 kontrol popoludní a vo 
večerných hodinách). 

Počas týchto kontrol najaz-
dili služobným vozidlom 5172 
km. Počas týchto kontrol bolo 
v mestských lesoch skontrolo-
vaných 345 osôb, 8 traktorov, 10 
konských povozov, 3 vozidlá s na-

Kontrola mestských lesov
loženým drevom a 10 vozidiel na 
lesných cestách (z toho 4 vozidlá 
bez povolenia na vjazd na lesné 
cesty). Pri krádežiach bolo zadr-
žaných a riešených 43 osôb a 6 
osobám sa podarilo ujsť z miesta 
činu. Okrem toho boli vykonané 
spoločné preventívne akcie v sú-
činnosti s Obvodným oddelením 
PZ SR v Spišskej Belej a v Ždia-
ri a za účasti mestských lesníkov 
a poľovníkov. 

Rozpočet mesta na rok 2010
Schválený rozpočet mesta na rok 2010 je zverejnený na www.spis-
skabela.sk v sekcii samospráva/rozpočet mesta/rozpočet na 2010.

Vianočné prázdniny sa pre deti 
mesta Spišská Belá a jeho okolia 
neniesli len ako najväčšie a naj-
krajšie kresťanské sviatky, nebolo 
to iba o rozdávaní a dostávaní dar-
čekov, ale niektoré deti a mládež 
využili aj ponuku prázdninových 
aktivít Centra voľného času a prišli 

Máme za sebou najkrajšie sviatky roka
sa spoločne zabaviť a využiť voľný 
čas športovaním, spoločenskými 
stretnutiami, tvorivými dielňami 
a hrami. Zo športových a spolo-
čenských aktivít si deti odnášali 
odmeny a ceny, ktoré im budú 
pripomínať pekne strávené chvíle 
v spoločnosti priateľov.

Viac aktuálnych informácií získate na 
www.spisskabela.sk
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je názov projektu, ktorý sa 
zrodil v Špeciálnej základnej 
škole v Spišskej Belej. Bol 
zameraný na hipoterapiu, ktorá 
pomáha u detí zlepšovať rovnová-
hu, normalizovať svalový tonus, 
koordinovať pohyby, narúšať 
patologické stereotypy, reedu-
kovať reč, zvyšovať sebadôveru, 
stlmiť hyperaktivitu a agresivitu. 
Sedem našich žiakov (s ťažkým 
mentálnym postihnutím), dvakrát 
týždenne počas dvoch jesenných 
mesiacov absolvovalo hipote-

rapiu, ktorá sa realizovala pod 
vedením odborníkov v špeciálne 
vybavených priestoroch s vycvi-
čenými koňmi v areáli kúpeľov 
vo Vyšných Ružbachoch.

Projekt prebiehal za finančnej 
podpory OZ Zlatá rybka pri ŠZŠ 
v Spišskej Belej. Cestovné nákla-
dy si hradili rodičia. Rytmický 
krok koníka priaznivo pôsobil na 
celú osobnosť každého z detí, jaz-
denie im prinieslo veľkú radosť.

Mgr. Harnišová Monika, 
učiteľka

Koník, môj priateľ a učiteľ

Posledná advetná nedeľa (20. december) sa niesla v duchu nad-
chádzajúcich najkrajších sviatkov v roku - Vianoc. Mesto pripravilo 
program, ktorý veríme oslovil všetky vekové kategórie od vianočnej 
rozprávky pre najmenších po večerný takmer dvojhodinový koncert 
gitarového Dua capricorns z Košíc. V popoludňajších hodinách prišli 
ľuďom dobrej vôle „zvestovať novinu” Belianska dychovka a spevácke 
skupiny Belan a Fortuna. O navodenie tej pravej atmosféry v kinosále 
mesta sa svojou výzdobou postarala miestna Základná umelecká škola, 
ktorej touto cestou ďakujeme.

Belianske vianoce

prekročili sme spoločne prah 
nového roka, v ktorom Vám že-
lám pevné zdravie,šťastie, veľa 
informácií a veľa pekných chvíľ 
strávených pri knihe. Tento rok 
bude prelomový pre Mestskú 
knižnicu, ktorá prešla od 4. 1. 2010 
na automatizované služby. V praxi 
to znamená, že aj v pokoji svojho 
domova (užívatelia internetu) 
si zistíte aké knihy má knižnica 
vo svojom fonde, aké knihy sme 
do knižnice zakúpili a postupne 
(v neskoršom období) si budete 
môcť tieto knihy prostredníctvom 
internetu aj rezervovať cez on-line 
katalóg, ktorý si nájdete na našej 
webovej stránke www.knizni-
ca.spisskabela.sk.

Poďme ale k súčasnej realite. 
Pri návšteve knižnice zistíte, že 
pracovníčky vedú evidenciu ako 
v minulosti, ale zároveň Vás za-
registrujú do systému knižničného 
programu „Clavius?“ a budú od 
Vás požadovať viac údajov. Vrá-
tené a požičané knihy sú sníma-
né cez čiarový kód,tým vytvoria 
Vaše konto, ktoré si budete môcť 

Vážení čitatelia, 
postupne aj sami skontrolovať. 
Touto formou sa chcem prihovo-
riť tiež čitateľom, ktorí v minulom 
roku /možno aj v skoršom období/ 
navštívili knižnicu a popri iných 
povinnostiach zabudli požičané 
knihy aj napriek

našim upozorneniam do 
knižnice vrátiť. V mesiaci marec 
pripraví naša knižnica „Týždeň 
otvorených dverí“, kedy si bu-
dete môcť svoje podlžnosti voči 
knižnici vyrovnať bez poplatkov 
(sankcií). Pri kontrole vo svojej 
knižnici sa môže stať, že nájdete 
knihy, ktoré ste si zakúpili v mi-
nulých rokoch u nás na burze za 
bývalých 5 Sk. Tieto knihy nám 
nevracajte! Verím, že zodpoved-
ným prístupom prispejete k tomu, 
aby fond našej knižnice bol bohat-
ší a pestrejší.

V závere môjho príspevku Vás 
pozývam do radu našich stálych 
používateľov. Očakávame aj Vaše 
názory na skvalitnenie služieb 
a doplňovanie fondu knižnice.

Eva Janusová 
vedúca mestskej knižnice 

29. 12. 2009 sa členovia Mest-
ského mládežníckeho parlamentu 
stretli v priestoroch Centra voľného 
času, pri príležitosti slávnostného 
ukončenia roka 2009. Ich stretnutie 
nebolo len o hodnotení celoročnej 
práce a aktivitách, ale využili čas 

Mestský mládežnícky parlament 
aj na prípravu nového plánu práce, 
spoločenské aktivity. Ďalšou čin-
nosťou bola výroba netradičných 
novoročných pozdravov, ktoré vo 
večerných hodinách posielali do 
„sveta“ prostredníctvom lietajú-
cich lampášov šťastia.

Členovia OZ Zlatá rybka pri 
ŠZŠ v Spišskej Belej nadviazali 
na úspech vianočnej verejnej 
zbierky z minulého roka a opäť 
pripravili spolu so žiakmi školy 
rôzne drobné veselé vianočné 
výrobky, ktoré boli k dispozícii 
za dobrovoľný príspevok počas 
verejnej zbierky priamo pri budo-
ve školy, alebo v uliciach mesta. 
Ponuka sa rozšírila aj o vianočné 
pohľadnice, ktorých námetom boli 
ocenené výtvarné práce v celoslo-
venskej súťaži „Mesiac detskej 
tvorby” organizovanej Nadáciou 

Rybka vyplávala...
SPP v Bratislave. 

Účelom zbierky bolo získanie 
peňažných prostriedkov na zakú-
penie špeciálnych pomôcok pre 
ťažko postihnuté deti. 

Zásluhou dobrých ľudí nielen 
zo Spišskej Belej, ale aj Ľubice, 
Kežmarku a Bratislavy sa získalo 
324 €.

V mene žiakov a pedagógov 
ŠZŠ v Spišskej Belej chceme 
touto cestou vysloviť všetkým 
darcom veľké „ĎAKUJEM”.

OZ Zlatá rybka 
pri ŠZŠ Spišská Belá

Divadelné predstavenia
21. februára 2010 sa v našom meste uskutočnia dve divadelné 

predstavenia. Pre deti to bude predstavenie Uja Ľuba s rozpravkou 
Peťko a drak o 14.00 h. Pre tých starších to bude košické Divadlo 
na Peróne s hrou Peppe a Carmen o 19.00 h.

Mesto získalo z Úradu vlády SR dotáciu vo výške 30 tis. eur na 
dokončenie úprav (obnovy) okolia národnej kultúrnej pamiatky v Stráž-
kach - okolia kostola a zvonice. V rámci tejto dotácie sa koncom mi-
nulého roka spustilo tiež nočné nasvetlenie budovy kostola a zvonice 
a v tomto roku sa dokončí ohradový múr okolo kostola a niektoré 
ďalšie stavebné práce. 

Mesto získalo z Úradu vlády SR dotáciu vo výške 10 tis. eur na 
výstavbu detského ihriska na Moskovskej ulici v športovom areáli 
pri základnej škole. Mesto prispeje svojho rozpočtu sumou 7 tis. eur. 
Uvedené ihrisko bude slúžiť širokej verejnosti. S jeho realizáciou sa 
začne v mesiaci máj 2010. 

10 tisíc eur na detské ihrisko

30 tisíc eur na Strážky 

Na stránke www.kniznica.spisskabela.sk bol spustený online 
katalóg! V katalógu môžete vyhľadávať knižné tituly podla autora, 
podla názvu a ďalších kritérií. Ak je momentálne titul zapozičaný, 
môžete si ho rezervovať. Taktiež neprehliadnite sekciu NOVINKY, 
kde sa nachádzajú nové tituly zoradené do kategórií podľa obsahu aj 
so stručným popisom.

V mestskej knižnice online katalóg 
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Slovensko-poľská výtvarno-literárna súťaž Po stopách Ladislava Medňanského

• Na hokejovom ihrisku na Tatranskej ulici mesto pripravilo prírodný 
ľad - klzisko. Verejné korčuľovanie je v čase pondelok - piatok od 12.00 
do 18.00 hod., sobota - nedeľa od 9.00 do 18.00 h. Hokej sa môže hrať 
denne od 18.00 do 20.00 hod. (v prípade záujmu ). Použitie ihriska je 
bezplatné. K dispozícii sú šatne a WC. Prosíme o dodržiavanie tejto 
prevádzkovej doby. Zmeny sú možné po vzájomnej dohode s prevádz-
kovateľom. 

Dňa 15. decembra 2009 sa 
v Dome slovensko-poľského 
stretávania Euroregiónu „Tatry” 
v Kežmarku uskutočnilo sláv-
nostné vyhlásenie výsledkov 
Slovensko-poľskej výtvarno-
-literárnej súťaže Po stopách 
Ladislava Medňanského spojené 
s ocenením najzaujímavejších 
výtvarných a literárnych prác. 
Súčasťou vyhlásenia výsledkov 
bola prehliadka Kaštieľa Stráž-
ky, ktorého expozícia prezentuje 
umeleckú tvorbu a život Ladisla-
va Medňanského. 

Do súťaže sa prihlásili žiaci 
a študenti z oboch strán Euro-
regiónu „Tatry”. Celkový počet 
prihlásených výtvarných prác 
bol: 212 (z toho 111 prác bolo od 
žiakov zo slovenskej časti a 101 
od žiakov z poľskej časti Eurore-
giónu „Tatry”). Kategória mládež 
do 26 rokov nebola zastúpená. 

Celkový počet autorov lite-
rárnych prác bol 24. Literárne 
práce zaslali žiaci a mládež len 
zo Slovenska.

Porota na základe dôkladného 
hodnotenia výtvarných prác kon-
štatovala, že do súťaže prišlo veľa 
veľmi dobrých prác a rozhodla sa 
rozdeliť ich ocenenie a udelenie 
čestných uznaní do troch veko-
vých kategórií. Ocenené boli 
nasledovné výtvarné práce: 

Veková kategória 6 - 10 rokov
Cena:
1.   Iryna Bryuchno (8 rokov, 

Cirkevná spojená škola, ZŠ Š. 
Mnoheľa, Poprad)

2.   Antoni Dlugopolski (6 rokov, 
PMDK, Nowy Targ)

3.   Lenka Galliková (9 rokov, ZUŠ 
Antona Cígera, Kežmarok)

4.   Viktória Laufová (10 rokov, 
ZUŠ, Spišská Belá)

5.   Jan Mroźek (9,5 rokov, Powia-

towy Mlodiezowy Dom Kultu-
ry, Nowy Targ)

6.   Nikola Ridziková (10 rokov, 
ZUŠ A. Cígera, Kežmarok)

7.   Gabriela Ulbrichová (6 rokov, 
ZUŠ, Spišská Belá)

Čestné uznanie:
1.   Monika Brzyzek (9,5 rokov, 

Powiatowy Mlodiezowy Dom 
Kultury, Nowy Targ)

2.   Hubert Czernecki (6 rokov, 
Powiatowy Mlodiezowy Dom 
Kultury, Nowy Targ)

3.   Dominik Miško (9 rokov, ZUŠ 
Spišská Belá)

4.   Jan Mroźek (9,5 rokov, Powia-
towy Mlodiezowy Dom Kultu-
ry, Nowy Targ)

Veková kategória 11 - 15 rokov
Cena:
1.   Sára Čorbová (11 rokov, ZUŠ 

Antona Cígera, Kežmarok)
2.  Dominika Mária Fiedlerová (12 

rokov, Cirkevná spojená škola, 
ZŠ Š. Mnoheľa, Poprad)

3.   Jaroslava Höcherová (11 rokov, 
ZUŠ A. Cígera, Kežmarok) 

4.   Adam Klimo (15 rokov, ZUŠ, 
Poprad)

5.   Renata Palka (14 rokov, Gim-
nazjum w ZSO, Zakopane)

6.   Wiktoria Prusak (14 rokov, 
Powiatowy Mlodiezowy Dom 
Kultury, Nowy Targ)

7.   Agnieszka Solecka (13 rokov, 
Powiatowy Mlodiezowy Dom 
Kultury, Nowy Targ)

Čestné uznanie:
1.   Jana Brutovská (15 rokov, ZUŠ 

Antona Cígera, Kežmarok)
1.   Alicja Guzik (14 rokov, 

Powiatowy Mlodiezowy Dom 
Kultury, Nowy Targ)

3.   Jacek Kosior (14 rokov, Gim-
nazjum nr. 2 im. Ks. Prof. J. 
Tischnera, Zakopane)

Veková kategória nad 16 rokov
Cena:
1.   Katarína Bulková (16 rokov, 

ZUŠ Poprad)
2.   Kama Guzik (19 rokov, Powia-

towy Mlodiezowy Dom Kultu-
ry, Nowy Targ)

Čestné uznanie:
1.   Anna Mroźek (17 rokov, 

Powiatowy Mlodiezowy Dom 
Kultury, Nowy Targ)

2.   Branislav Šípka (19 rokov, 
ZUŠ Poprad)

Ocenenie literárnej časti súťaže 
porota rozdelila do nasledovných 
kategórií:
1.  Základné školy: 15 autorov 

- 50 prác (z toho poézia: 50)
2.   Stredné školy: 7 autorov - 14 prác 

(z toho poézia: 9, próza: 5)
3.   Mládež do 26 rokov: 2 autori 

- 6 prác (z toho poézia: 6)
Ocenené boli títo autori: 

I. kategória - Základné školy

1. miesto:
1. Janka Biganičová - Moja 

fantázia (Pri pohľade na obrazy 
Ladislava Mednyánszkeho) 
- (Zasnežená cesta, Zasnežené 
tatranské štíty, Odmäk, Modrá, 
Na jeseň)

2. Veronika Grešová - Deň 
si kúpila noc... (O obrazoch La-
dislava Mednyánszkeho) - (Kra-
jina s jazdcom, Koniec života, 
Rovina, Zabudnutá láska, Kvet, 
Jahody, Si)

1. Barbora Plutová - S ľahkos-
ťou pavučiny lietam nad farbami 
(Nad obrazmi Ladislava Medny-
ánszkeho) - (Zima, Dunajec na 
jeseň, Mesačná noc, Jar v sade, 
Oblak)

4. Miroslava Ščigulinská 
- Neskorá jeseň zastavila čas na 
Poprade (O obrazoch Ladislava 
Mednyánszkeho) - (Čln na rieke 
Poprad, Krajina s jazdcom, Leto, 
Šťastie) 

2. Emma Tomková - Stena me-
dzi bielou a čiernou (Takto vidím 
obrazy Medňanského) - (Koniec 
života, Vinica, Teplo/Zima, 

Prázdnota/Usadlosť na samote
1. miesto v kategórii Základné 

školy získala ZUŠ J. Melkoviča, 
Stará Ľubovňa ako kolektív. 

2. miesto: Nebolo udelené.
3. miesto:
1. Veronika Babiaková - Krása 

na plátne 
2. Lenka Drienovská - Tanec 

na plátne 
3. František Kačica - O ma-

liarovi 
3. miesto v kategórii Základ-

né školy získali žiaci zo Spišskej 
Starej Vsi. 

II. kategória - Stredné školy

1. miesto:
Soňa Janovská - Železná Brána 

(Gymnázium na Ulici Dominika 
Tatarku, Poprad) 

2. miesto:
Erika Virostková - Moje 

nálady (Nad obrazmi Ladislava 
Mednyánszkeho) - (ZUŠ Jána 
Melkoviča, Stará Ľubovňa) 

3. miesto: Nebolo udelené.

III. kategória - mládež 
do 26 rokov

Čestné uznanie:
1.   Anna Profantová - Bez teba; 

seven days; poézia našich 
životov (Važec) 

2.   Martina Štofková - Moje Slo-
vensko; srdce Európy; si moje 
sladké Slovensko (Giraltovce) 

Všetkým oceneným srdečne 
blahoželáme!

 Slovensko-poľská výtvarno-li-
terárna súťaž po stopách Ladislava 
Medňanského sa konala v rámci 
projektu Stretnutie siedmich kul-
túr poľsko-slovenského pohrani-
čia „Od Ladislava Medňanského 
po Jana Kanty Pawluśkiewicza” 
spolufinancovaného Európskou 
úniou z Európskeho fondu re-
gionálneho rozvoja a štátneho 
rozpočtu v rámci Programu 
cezhraničnej spolupráce Poľská 
republika - Slovenská republika 
2007 - 2013.

Mgr. Jana Garstková,
projektová manažérka
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Názov akcie / projektu 
Modernizácia cintorína v Spišskej Belej 1. Rekonštrukcia chodníka na starej časti cintorína - 1. etapa - položenie prírodného kameňa 

ako dlažby (50 tis. eur)
2. Asanácia budovy bývalých šatní (10 tis. eur) a rozšírenie oplotenia na tomto mieste a vy-
budovanie stojiska pre kontajnery na tomto mieste (10 tis. eur)

Dokončenie chodníka na ul. Kpt. Nálepku 
od č. 13 po koniec ulice vrátane úpravy 
rigolu na dažďovú vodu

Dokončiť rekonštrukciu tohto chodníka (začaté v r. 2006) - úprava vjazdov od štátnej cesty, 
osadenie obrubníkov a úprava rigolu na dažďovú vodu vedľa štátnej cesty 

Rekonštrukcia oporného múra 
- Hviezdoslavova ul. č. 52 - 56 

Havarijný stav - Spracovanie technického riešenia + čiastočná demontáž a nový oporný múr 
so zábradlím

Rekonštrukcia chodníka na ul. SNP od 
OMV po koniec mesta - 1. etapa (po strane 
párnych čísel domov) 

Rekonštrukcia chodníka okolo štátnej cesty (vstup do mesta) - osadenie obrubníkov a polo-
ženie dlažby - ide o chodník po pravej strane pri výjazde z mesta (po druhej strane sa bude 
chodník rekonštruovať v nasledujúcich rokoch) 

Stavebné úpravy okolo kostola a zvonice 
v Strážkach- dokončenie

Dokončenie terénnych prác a nasvetlenie kostola a zvonice

Výstavba dažďovej kanalizácie - Slnečná 
ulica (od č. 1 po č. 42, resp. 58)

Vybudovanie chýbajúcej dažďovej kanalizácie s prípojkami k domom pred rekonštrukciou 
chodníka, povrchová voda bude zvedená povrchovým rigolom (tak ako na Štefánikovej ulici)

Výstavba dažďovej kanalizácie - Hviezdo-
slavova ulica č. 29 po č. 54

Vybudovanie chýbajúcej dažďovej kanalizácie s prípojkami k domom pred rekonštrukciou 
chodníka

IBV Samuela Webera - výstavba vodovodu Výstavba vodovodu (HDPE - 110 mm) s prípojkami pre 72 RD 

IBV Samuela Webera - výstavba miestnej 
komunikácie (1. etapa) 

Základné práce na výstavbe budúcej komunikácie - navezenie štrku 

Rekonštrukcia centra mesta Realizácia projektu financovaného z fondov EÚ v roku 2010 - 2011
- rekonštrukcia chodníkov a zelene na Slnečnej ulici 1 - 58, Hviezdoslavovej ulici 29 - 54, 
Petzvalovej ulici (č. 1 - 9), okolia mestského úradu, vrátane výmeny verejného osvetlenia na 
týchto uliciach a tiež na Štefánikovej ulici

Rozšírenie vodovodnej siete a vodojemu 
v Spišskej Belej 

Realizácia projektu financovaného z fondov EÚ v roku 2010 - 2011 

Rozšírenie kanalizácie v Spišskej Belej 
a v Strážkach

Realizácia projektu financovaného z fondov EÚ v roku 2010 - 2011 

Stavebné úpravy ZŠ J. M. Petzvala Rekonštrukcia budovy školy - v rámci projektu financovaného z fondov EÚ v roku 2010 

Modernizácia budovy zdravotného strediska 1. Zateplenie obvodového plášťa budovy
2. Výmena okien v kotolni, výmena garážových dverí
3. Oprava sokla + odizolovanie základov budovy
4. Výstavba prípojky dažďovej a spláškovej kanalizácie
5. Výstavba verejného osvetlenia okolo zdrav. strediska 

Nasvetlenie priechodov pre chodcov 2 priechody pre chodcov - v širšom centre mesta na ceste 1/77 a 1/67 

Výstavba detského ihriska v športovom 
areáli pri ZŠ na Moskovskej ulici

Výstavba nového detského ihriska pre širokú verejnosť v športovom areáli na Moskovskej 
ulici pri ZŠ, ktoré bude prístupné od Záhradnej ulice - plánovaná dotácia zo štátneho rozpoč-
tu 10 tis. EUR

Výstavba futbalového štadióna - výstavba 
šatní a položenie umelého trávnika

Dokončenie prípravy podložia, odvodnenie hracej plochy, finálna úprava plochy, položenie 
umelého trávnika + výstavba osvetlenia hracej plochy
Výstavba budovy šatní s tribúnou pre divákov a spevnenej plochy okolo budovy a dočasného 
parkoviska

Fontána pri OD Jednota Výstavba fontány pri obchodnom dome - technologická a stavebná časť 

Výstavba nového malého viacúčelového ih-
riska s umelou trávou (v Tatranskej Kotline 
pri sanatóriu)

Realizácia len v prípade úspešnosti projektu - z Úradu vlády SR- spolufinancovanie poskytne 
v plnom rozsahu Sanatórium, n. o., Tatranská Kotlina 

Výstavba 20 nájomných bytov bežného 
štandardu - nadstavbou nad budovou zdra-
votného strediska

Dokončenie výstavby začatej v roku 2009

Výstavba 11 nájomných bytov nižšieho 
štandardu rekonštrukciou budovy bývalej 
sodovkárne 

 Dokončenie výstavby začatej v roku 2009

Výstavba cyklotrasy - cyklochodníka Spiš-
ská Belá - Tatranská Kotlina 

Realizácia projektu „Belianske Tatry - spolu a lepšie” financovaného z fondov EÚ v roku 
2010 - 2011 

Zoznam plánovaných investičných (stavebných) akcií mesta v roku 2010
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Stavebné úpravy budovy hasičskej zbrojnice 
(nadstavba a rekonštrukcia súčasnej budovy) 

Realizácia projektu financovaného z fondov EÚ v roku 2010 - 2011 

Regulácia potokov - doregulovanie Belian-
skeho potoka a regulácia potoka Čierna 
voda v Strážkach

Realizácia projektu „Protipovodňová ochrana” financovaného z fondov EÚ v roku 2010 
- 2012 

Rekultivácia starej skládky odpadov Realizácia projektu financovaného z fondov EÚ v roku 2010 - 2011 

Rozšírenie verejného rozhlasu - IBV Strážky Vybudovanie verejného rozhlasu v IBV Strážky - nad Kaštieľom

Výstavba garáží na Družstevnej ulici Vybudovanie spevnených plôch pred všetkými garážami a elektrickej prípojky pre každú 
garáž

Zoznam plánovaných investičných (stavebných) akcií mesta v roku 2010

Účasť poslancov Mestského zastupiteľstva v Sp. Belej na zasadnutiach v roku 2009

meno priezvisko 05.02. 19.03. 26.03. 02.04. 08.04. 30.04. 02.07. 23.07. 01.10. 29.10. 3.12. 16.12.

1. Pavol  Bekeš Účasť Účasť Účasť Účasť Účasť Účasť Účasť Účasť Účasť Účasť Účasť Účasť

2. František Čarnogurský, Ing. Účasť úcast Účasť Účasť Účasť Účasť Účasť Účasť Účasť Účasť Účasť Účasť

3. Gabriel Gemza Účasť Účasť Účasť Účasť Účasť Účasť Účasť N Účasť Účasť Účasť Účasť

4. Ján Halčin Účasť Úśasť Účasť Účasť Účasť Účasť Účasť Účasť Účasť Účasť Účasť Účasť

5. Veronika Kovačiková, Ing. Účasť Účasť  *  *  *  *  *  * * * * *

6. Jozef Kuna N účasť Účasť Účasť Účasť Účasť N N Účasť Účasť Účasť Účasť

7. Anton Lojek - - účasť účasť Účasť Účasť Účasť Účasť Účasť Účasť Účasť Účasť

8. Peter Milaňák Účasť Učasť Účasť Účasť Účasť Účasť N Účasť Účasť Účasť Účasť Účasť

9. Peter Novajovský, Bc N Účasť Účasť Účasť Účasť Účasť N Účasť N N Účasť Účasť

10. Andrej Novák, MUDr. Účasť Účasť Účasť Účasť Účasť Účasť Účasť Účasť Účasť Účasť Účasť Účasť

11. Anna Olekšáková, Mgr. N N Účasť  N N Účasť N N N N N Účasť

12. Peter Pavličko, Mgr. N Účasť Účasť Účasť Účasť Účasť N N N N N N

Ing. Veronika Kováčiková - v marci 2009 jej zanikol mandát poslanca z dôvodu, že bola zvolená za hlavného kontrolóra mesta, na jej miesto 
nastúpil náhradník - nový poslanec Anton Lojek. 
N - ospravedlnená neúčasť poslanca na rokovaní MsZ
NU - neospravedlnená neúčasť poslanca na rokovaní MsZ

Mestská polícia v Spišskej Be-
lej pripravila a začala realizovať 
v roku 2010 projekt s názvom 
„Bezpečné mesto.” Cieľom 
uvedeného projektu je zvýšenie 
bezpečnosti nielen obyvateľov 
nášho mesta, ale aj občanov 
prichádzajúcich do nášho mesta. 
Partnerom nášho projektu sa stali 
aj Obvodné oddelenia policajného 
zboru v Spišskej Belej a v Ždiari 
(ďalej len OOPZ). 

Projekt sa bude realizovať for-
mou spoločných ale aj samostat-
ných bezpečnostno-preventívnych 
kontrolných akcií. Tie budú za-
merané na kontroly v mestských 
lesov, podávanie alkoholických 
nápojov osobám mladším ako 18 
rokov, intenzívnejšou kontrolou 
na pozemných komunikáciách 
a to nielen vodičov, ale aj ostat-
ných účastníkov cestnej premáv-
ky. Tento rok sa zameriame na 
používanie reflexných prvkov 
a požívanie alkoholických nápo-
jov u tejto skupiny (cyklistov). 

Projekt bezpečné mesto 
Taktiež sme pripravili niekoľko 
tematických blokov prednášok na 
rôzne témy, kde v rámci prevencie 
kriminality chceme osloviť nielen 
našich najmenších škôlkarov, ale 
aj žiakov na základných školách. 
Z projektu však nevylučujeme 
nikoho, ale radi by sme prijali 
aj vaše zaujímavé podnety a po-
strehy. 

1. bezpečnostno-preventívna 
kontrolná akcia

V rámci projektu „Bezpečné 
mesto” bola vykonaná prvá tohto 
ročná spoločná bezpečnostno-
-preventívna kontrolná akcia 
príslušníkov mestskej a štátnej 
polície. V piatok 15. januára 2010 
v nočných hodinách vykonali prí-
slušníci MsP a OOPZ v Spišskej 
Belej kontrolu so zameraním na 
podávanie alkoholických nápojov 
osobám mladším ako 18 rokov. 
V Hysteri klube (v bývalej kol-
kárni) bolo celkovo skontrolova-

ných 38 osôb, pričom z toho bolo 
6 mladších ako 18 rokov. Všetky 
osoby boli podrobené orientačnej 
dychovej skúške na zistenie alko-
holu v dychu. V jednom prípade 
bolo zistené požitie alkoholické-
ho nápoja u 15 ročnej Alžbety J. 
z Nálepkova, ktorej alkoholický 
nápoj ponúkol jej 35-ročný ka-
marát z Ľubice. Obe osoby boli 
predvedené na Obvodné oddele-
nie PZ v Spišskej Belej k podaniu 
vysvetlenia a doriešenia zisteného 
priestupku.

Po skončení tejto kontrolnej 
akcie pokračovali príslušníci 
oboch zložiek polície v doprav-
nej-preventívnej kontrolnej 
akcie. Počas tejto kontroly boli 
vytvorené kombinované hliadky, 
ktoré vykonávali kontroly vozi-
diel v uliciach mesta až do sko-
rých ranných hodín. Celkovo bolo 
zastavených a skontrolovaných 33 
vodičov vozidiel. V šiestich prípa-
doch boli zistené priestupky proti 
bezpečnosti a plynulosti cestnej 
premávky vyriešené na mieste 
blokovými pokutami. 

2. dopravno-preventívna 
kontrolná akcia

V pondelok ráno 18. januára 
určite zostalo mnoho vodičov 
zaskočených, keď hneď ráno 
boli kontrolovaní v blízkosti 
základných škol policajnými 
hliadkami. To bol začiatok druhej 
tohto ročnej spoločnej dopravno-
-preventívnej kontrolnej akcie. 
Príslušníci mestskej a štátnej 
polície vytvorili dve kombino-
vané hliadky, ktoré sa zamerali 
na dodržiavanie pravidiel cestnej 
premávky na území nášho mesta. 
Počas celodennej kontrolnej akcie 
bolo skontrolovaných viac ako tri 
desiatky vozidiel. Na mieste bolo 
uložených 16 blokových pokút za 
dopravné priestupky ako jazda bez 
zapnutých bezpečnostných pásov, 
nerozsvietené svetlá, telefonova-
nie počas jazdy, neplatná STK či 
EK, alebo aj nezaplatené povinné 
zmluvné poistenie vozidla. 

Spracoval: 
Ing. Ján Majerčák, 

náčelník MsP 
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• 1. december 
Čo oči nevidia, to srdce 

nebolí, pomyslel Stanislav M. 
z Rakús a veselo si zrúbal strom 
v mestských lesov na Šarpanci. 
O tom, že to nie je vždy pravda, 
sa presvedčil až pri odnášani stro-
mu, keď sa v lese stretol s hliad-
kou mestskej polície. Po zadržaní 
páchateľa udalosti nabrali rýchly 
spád. Po zadokumentovaní skut-
ku bola vec odstúpená kolegom 
z OOPZ Spišská Belá, ktorí 
vzniesli voči páchateľovi krádeže 
obvinenie z trestného činu. 

• 2. december 
Všetko za 1,49 € je vylepené 

vo výklade obchodu s textilom 
na Zimnej ulici. Taká ponuka sa 
neodmieta, povedal si Jaroslav O. 
z Podhoran. Mikina za uvedenú 
cenu sa mu však zdala ešte stále 
nevýhodnou kúpou, a tak sa ju 
rozhodol získať zdarma. Ako 
inak - krádežou. Pokúsil sa využiť 
chvíľkovú nepozornosť predavač-
ky. Za krátku chvíľu však páchateľ 
osobne komunikoval s hliadkou 
MsP. V prípade Jaroslava to bola 
jeho prvá drobná krádež, a tak bol 
vyriešený blokovou pokutou. 

• 3. december
Vo večerných hodinách ne-

rešpektoval dopravnú značku 
Zákaz vjazdu Marek F. toho času 
bývajúci v Strážkach. Ten sa roz-
hodol skrátiť si cestu prejazdom 
z Mierovej ulice na Hviezdosla-
vovu na svojej novej motorke. Či 
mu tých pár kvapiek benzínu, ktoré 
ušetril, stálo za udelenú blokovú 
pokutu, nech posúdi sám. 

• 5. december 
Do kože sa v skorých ranných 

hodinách počas návratu z miest-
nej diskotéky nezmestil Marek 
P. zo Záhradnej ulice, keď ním 
po požití alkoholických nápojov 
zalomcovali zvieracie pudy. Tie si 
ventiloval hlasitým vykrikovaním 
v centre mesta. Nebolo by na tom 
nič zlé, keby sa nebol stretol so 
službukonajúcou hliadkou. Tá ho 
na mieste upozornila na nevhodné 
správanie. Po prejdení niekoľkých 
metrov „pudy“ opätovne zvíťazi-
li nad zdravým rozumom, a tak 
Marek bol v putách predvedený 
na oddelenie MsP. 

• 9. december 
„Výpredajová“ ponuka sídlis-

kových kontajnerov prilákala do 
nášho mesta Danielu O. z Krí-
žovej Vsi. Tá sa počas „predvia-
nočných“ nákupov tak zanietila, 
že si počas vyhadzovania vecí 

Z denníka mestskej polície (december 2009)
z kontajnera nevšimla hliadku 
MsP. Keďže to nebol jej prvý 
„nákup“, tak ju hliadka pokuto-
vala za znečisťovanie verejného 
priestranstva a z mieste bola vy-
kázaná. Druhý nakupujúci bol 
opätovne z Krížovej Vsi. Keďže 
z jeho strany išlo o prvý skutok, 
tak bol z miesta vykázaný preč 
a riešený napomenutím. 

Vo večerných hodinách prijala 
službu konajúca hliadka oznáme-
nie o poškodení okna vo firme 
CIMA. Nič netušiaceho zamest-
nanca vyľakalo rinčanie skla a ka-
meň, ktorý dopadol na zem. Prípad 
je ešte v štádiu objasňovania. 

• 10. december 
Keď musím, tak musím a je to 

jedno kde! To bol prípad Pavla 
T. zo Slovenskej Vsi, ktorý vy-
konával malú osobnú potrebu na 
stenu novorekonštruovanej bu-
dovy banky na Petzvalovej ulici. 
Počas zisťovania totožnosti me-
novaný odmietal spolupracovať 
s hliadkou a odvolával sa svojich 
„vplyvných“ známych. Keďže na 
takýchto frajerov policajti natrafia 
skoro stále, bol službu konajúcou 
hliadkou predvedený na oddelenie 
MsP, kde jeho hrdinské konanie 
rýchlo skončilo. Domov však už 
skrotený Pavol kráčal so zaplate-
nou blokovou pokutou. 

• 11. december
Túžbe po večernej dávke ni-

kotínu nedokázal dlhšie odolávať 
maloletý František B. z Ul. SNP 
a veselo si pofajčieval na detskom 
ihrisku. Odpoveď menovaného 
šokovala policajtov. Otec o tom 
vie a fajčí od ôsmich rokov. 
Milí rodičia naozaj viete niečo 

o tom? O niekoľko hodín neskôr 
natrafila hliadka pri obchodnom 
dome na dvoch dezorientovaných 
chlapcov. Po niekoľkých vetách 
bol dôvod prozaický. Nadmerné 
požitie alkoholických nápojov. Po 
predvedení na MsP bolo orientač-
nou dychovou skúškou u Martina 
K. z Lendaku namerané 1,39 mg/l 
(2,78 promile) a Jozefa K. taktiež 
z Lendaku 1,13 mg/l alkoholu 
v dychu (2,26 promile). 

• 20. december 
V skorých ranných hodinách 

zasahovali obe hliadky MsP pri 
moste pri kolkárni, kde sa pokú-
šali vyriešiť roztržku a vzájomné 
napádanie sa 10 chlapcov. Po 
ukľudnení skupinky sa obe hliad-
ky presunuli ku kolkárni, kde 
už pokračovala ďalšia bitka. Po 
krátkej chvíli na miesto dorazila 
aj hliadka OOPZ a vozidlo RZP, 
ktoré poskytlo prvú pomoc zrane-
nej osobe. 

• 23. december 
Príchod Vianočných sviatkov 

znamenal pre členov MsP zvý-
šenú kontrolnú činnosť v mest-
ských lesoch. Kontroly boli 
zamerané prevažne na výruby 
vianočných stromčekov. Počas 
jednej z kontrol sa opäť podarilo 
hliadke zadržať 4 občanov z Ra-
kús pri odnášaní stromov domov. 
Tentokrát však podarená štvorica 
uviedla, že to drevo nie je pre nich, 
ale že ho v osade predajú za 1 €. 
Na základe miestnej príslušnosti 
boli páchatelia odovzdaní hliadke 
OOPZ v Ždiari. 

• 27. december 
Na dlho očakávanú Štefanskú 

zábavu sa určite tešilo veľa ľudí 

a to nielen miestnych. O tom, 
že to nebude ľahká noc svedči-
lo množstvo áut stojacich pred 
„kolkárňou“ a zvýšený pohyb ľudí 
v meste. Krátko po polnoci počas 
pešej pochôdzky natrafila hliadka 
MsP na Františka Z. z Družstevnej 
ulice v milostnom objatí s matič-
kou zemou. Na kosť stuhnutý 
František v prvej chvíli nejavil 
žiadne známky života. Keďže 
u menovaného bol nahmataný 
pulz, len bol silne podchladený 
bol odvezený na oddelenie MsP. 
S pribúdajúcou teplotou tela sa 
mu začala vracať aj chuť do živo-
ta. O tom svedčí aj to, že na miesto 
poďakovania za záchranu svojho 
života začal policajtom nadávať. 
O niekoľko hodín neskôr musela 
hliadka MsP privolať RZP k prí-
padu chlapca Lukáša S. z Ľubice, 
ktorý po bitke v „kolkárni“ upadol 
do chvíľkového bezvedomia. 

• 31. december 
Po skúsenostiach z minulých 

rokov posilnené hliadky MsP 
zabezpečovali dohľad nad kona-
ním kultúrneho podujatia organi-
zovaného mestom pred budovou 
MsÚ s názvom „SILVESTER 
2009“. To, že jedenkrát v roku 
je povolené používať zábavnú 
pyrotechniku stačilo Jaroslavovi 
M. z Mierovej ul. a Róbertovi Č. 
ml. zo Zimnej ul., aby sa svoj-
ským spôsobom zabávali, a to 
hádzaním petárd do tancujúcich 
ľudí. Možnosť niekomu ublížiť 
ich nezaujímala a svoje konanie 
ospravedlňovali, že je Silvester. 
Keďže na opakované výzvy po-
licajnej hliadky nereagovali, boli 
vykazaní z centra mesta.  

Spracoval: Ing. Ján Majerčák, 
náčelník MsP



JANUÁR 2010Spišskobeliansky spravodajSTRANA 10 JANUÁR 2010STRANA 11 Spišskobeliansky spravodaj

Mesto Spišská Belá
vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž

 (v zmysle § 281 Obchodného zákonníka 
na uzatvorenie kúpnej zmluvy na nehnuteľnosti) 

Predaj nehnuteľnosti sa uskutočňuje v zmysle zák. č. 138/91 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Vyhlasovateľ: 
Úradný názov: Mesto Spišská Belá 
Sídlo: Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá
Kontaktné miesto: Mestský úrad Spišská Belá, tel. 052/468 05 12
Kontaktná osoba: Ing. Anna Kleinová, kleinova@spisskabela.sk
Bližšie informácie a podmienky súťaže: www.spisskabela.sk, úradná 
tabuľa mesta

Predmet verejnej obchodnej súťaže: 
- uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj 5 pozemkov v obci Len-
dak v lokalite „Pri kovovýrobe”, k. ú. Lendak:
č. 1 - pozemok parc. KN-C 1747/49 druh pozemku trvalý trávny 
porast o výmere 834 m2

č. 2 - pozemok parc. KN-C 1747/50 druh pozemku trvalý trávny 
porast o výmere 834 m2

č. 3 - pozemok parc. KN-C 174753 druh pozemku trvalý trávny 
porast o výmere 834 m2

č. 4 - pozemok parc. KN-C 1747/54 druh pozemku trvalý trávny 
porast o výmere 834 m2

č. 5 - pozemok parc. KN-C 1747/55 druh pozemku trvalý trávny 
porast o výmere 834 m2

vytvorené geometrickým plánom č. 12/2009 vedené na LV č. 1335 
na účely výstavby rodinného domu 

Požadovaná minimálna cena je 21,58 EUR/m2 (650 Sk/m2). 

Prihlášky do súťaže doručte v zalepenej obálke na adresu:
Mestský úrad Spišská Belá, Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá 

označenú heslom: „Súťaž - pozemky Lendak - neotvárať” 
v lehote do 25. 2. 2010 do 15.00 hod. 

Katolícka jednota Slovenska, pobočka Spišská Belá 
a Škola tanca Spišská Belá

 
 organizujú 

KURZ spoločenského tanca 
a spoločenskej výchovy

 pre deti, mládež a dospelých
Prihlásiť sa môžete v Regionálnom a informačnom turistickom 
centre Spišská Belá (vchod zboku budovy kina)
Začiatok kurzu:  od 6. februára 2010 - sobota o 10.00 h
Miesto kurzu:  telocvičňa ZŠ J. M. Petzvala Spišská Belá
Cena:  20 € (pri prihlásení 10 € záloha)
 
V 12 lekciách po dobu 3 mesiacoch sa naučíte:
(lekcia trvá 2 hodiny)
Z LATINSKO AMERICKÝCH TANCOV

(samba, čača, rumba, mambo, salsa, jive)
ZO ŠTANDARDNÝCH TANCOV

(waltz, valčík, foxtrot, argent, španielske tance)
Z NÁRODNO-SPOLOČENSKÝCH TANCOV

(polka, čardaš, mazurka)
Z OSTATNÝCH TANCOV

(charleston, rock and roll, nové disco tance, country tance,
boogie woogie, disco fox, disco sfing)

SLÁVNOSTNÉ UKONČENIE TANEČNÉHO 
KURZU VENČEKOM. VYUČUJE 

A NA STRETNUTIE SA TEŠÍ 
učiteľ tanca - ING. VLADIMÍR BARAN

Automobilový klub Spi�ská Belá 

usporiada d�a 31. januára 2010 od 13. h. 
na parkovisku pri Belanských kúpe�och

1.kolo

XI. ro�níka sú�a�e v jazde zru�nosti

�O pohár primátora mesta Spi�ská Belá� 

Pozývame v�etkých (aj �irokú verejnos�), ktorí si to chcú vyskú�a�!!

Memoriál Ľ. Mačugu 
Futbalový turnaj mladších a starších žiakov pod názvom Memo-

riál Ľubomíra Mačugu sa uskutoční dňa 13. 2. 2010 v telocvični ZŠ 
J. M. Petzvala na Moskovskej ulici v Spišskej Belej. 

Spoločenská kronika 
- november - december 2009
Narodili sa: 
Ema Kolumberová, René Pirožek, Boris Mešár, Branislav Mahút, 
Natália Ziburová, Henrich Grich, Dominika Gužiaková, Matej Kna-
pík, Tomáš Halčín, Charlotte Mišalková, Klaudia Neupauerová, 
Lukáš Renner, Dominik Rezničák, Lenka Jančíková, Filip Pišta, 
Boris Pirožek, Marek Kovalčík, Diana Chovaňákováá

Životného jubilea sa dožívajú: 
Helmi Krempaská 91 rokov, Emil Oksoš 85rokov, Gabriela Dúb-
ravská 80 rokov, Margita Munková 80 rokov, Anna Wolathová 
75 rokov, Marie Bočkayová 70 rokov, Irena Pitoňáková 70 rokov, 
Rudolf Tybor 70 rokov, František Bachleda 70 rokov, František 
Mlak 70 rokov, Július Pavelko 70 rokov, Mária Scholtzová 70 ro-
kov, Viera Ježíková 70 rokov, Štefan Palubjak 90 rokov, Božena 
Gancarčíková 85 rokov, Helena Knutelská 85 rokov, Elena Mun-
nichová 80 rokov, Mária Kollárová 80 rokov, Viktória Potočná 80 
rokov, Anna Rexová 80 rokov, Irena Pitoniaková 80 rokov, Anna 
Bainská 80 rokov, Žofia Britaňáková 75 rokov, Magdaléna Okso-
šová 75 rokov, Mária Nevrlyová 75 rokov, Ján Kozák 75 rokov, 
Zoltan Andráš 70 rokov

Navždy nás opustili: 
Júlia Pavlicová vo veku 87 rokov, Rozália Richterová vo veku 84 ro-
kov, Pavel Kraus vo veku 81 rokov, František Bekeš vo veku 50 rokov, 
Ján Rezniček vo veku 82 rokov, Imrich Varga vo veku 66 rokov, Peter 
Mucha vo veku 61 rokov, Jiří Mareček vo veku 57 rokov
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Skupina „A” - Strela Milan, 
Marek Jozef ml., Milaňák Marek 
(Pinďo), Tomas Peter (Tomson), 
Jurčo Marián
Strela - Marek  4:0
Milaňák - Tomas  4:1
Strela - Jurčo  4:2
Marek - Milaňák  1:4
Tomas - Jurčo  2:4
Strela - Milaňák  4:2
Marek - Tomas  1:4
Milaňák - Jurčo  4:0
Strela - Tomas  4:1
Marek - Jurčo  4:2

Tabuľka skupiny „A”
1. Strela  8b  16:5
2. Milaňák  6b  14:6
3. Tomas  2b  6:5
4. Jurčo  2b  6:6
5. Marek  2b  5:6
O poradí na 3. - 5. mieste rozho-
doval vzájomný zápas.

Skupina „B” - Novoroľník 
Marcel (Levik), Pisarčík Ľubo, 
Krempaský Ľudo (Pomaranč), 
Ferencko Marcel (Frco), Mazu-
rek Milan

Výsledky tenisového memoriálu Jána Gallika ml. - 28. december 2009
Novoroľník - Pisarčík  4:1
Krempaský - Ferencko  4:0
Novoroľník - Mazurek  1:4
Pisarčík - Krempaský  4:2
Ferencko - Mazurek  4:2
Novoroľník - Krempaský  3:4
Pisarčík - Ferencko  4:1
Krempaský - Mazurek  4:1
Novoroľník - Ferencko  4:3
Pisarčík - Mazurek  4:1

Tabuľka skupiny „B”
1. Pisarčík  6b  13:8
2. Krempaský  6b  14:8
3. Novoroľník  4b  12:12
4. Ferencko  2b  8:14
5. Mazurek  2b  8:13
O 4. - 5. mieste rozhodoval vzá-
jomný zápas.

Štvrťfinále:
Strela - Ferencko  6:4
Milaňák - Novoroľník  6:1
Tomas - Krempaský  1:6
Jurčo - Pisarčík  1:6

Semifinále:
Strela - Krempaský  1:6
Milaňák - Pisarčík  1:6

Dňa 26. 12. 2009 sa v našom 
meste (v telocvični ZŠ J. M. 
Petzvala) uskutočnil tradičný 
Vianočný turnaj v minifutbale 
o putovný pohár primátora mesta. 
Turnaja sa zúčastnilo 12 družstiev 
zo Sp. Belej a okolia, ktoré boli 
rozdelené do 4 skupín. Hrací čas 
duelov v základných skupinách 
bol 2x10 min. Vo vyraďovacích 
zápasoch bol hrací čas 2x12 
min. Zápasy rozhodovali známi 
a skúsení arbitri Vlado Gavalier 
a Robo Fabíny. Víťazom turnaja 
sa stalo družstvo Balamuty (st.), 
ktoré si vo finálovom dueli po-
radilo s družstvom Litvínovci. 
Tretí skončil Šariš team. Za prí-
pravu a organizáciu celého turnaja 
ďakujeme Majovi Novoroľníkovi 
a Petrovi Tomasovi. 
Najlepší jednotlivci: 
Najlepší strelec: Heutschy Matúš 
- 10 gólov (Litvínovci)
Najlepší hráč: Maťaš Martin 
(Šariš Team)
Najvytrvalejší hráč doterajších 
turnajov: František Chovanec

O 3. miesto:
Milaňák - Strela  6:2

Finále:
Krempaský - Pisarčík  6:3

Konečné poradie:
1.  Krempaský Ľudo
2.  Pisarčík Ľubo
3.  Milaňák Marek
4.  Strela Milan
5 - 8.  Jurčo Marián
  Ferencko Marcel
  Tomas Peter

  Novoroľník Marcel
9.  Mazurek Milan
10.  Marek Jozef

Dňa 3. 1. 2010 sa v tenisovej hale 
v Spišskej Starej Vsi uskutočnil 
tenisový turnaj štvorhier mužov.
Konečné poradie:
1. Mazurek Milan/Krempaský 
Ľudo
2. Milaňák Marek/Novoroľník 
Marcel
3. Jurčo Marián/Tomas Peter
4. Strela Milan/Vojčík Pavol

Vianočný futbalový turnaj
Výsledky - Skupina A
Gunners - Old Boys  0:2
Gunners - Flamengo  1:1
Old Boys - Flamengo  1:0
Tabuľka skupiny A
1. Old Boys  2  2  0  0  6b  3:0
2. Flamengo  2  0  1  1  1b  1:2 
3. Gunners  2  0  1  1  1b  1:3

Skupina B 
T. Kotlina - Balamuty Junior  1:4
T. Kotlina - Corgoň Team  1:2
Balamuty Junior - Corgoň Team  
 4:3
Tabuľka skupiny B
1. Balamuty Junior
 2  2  0  0  6b  8:4
2. Corgoň Team  2  1  0  1  3b  5:5
3. T. Kotlina  2  0  0  2  0b  2:6

Skupina C
Šariš Team - Litvínovci  5:3
Šariš Team - Buldogs  1:1
Litvínovci - Buldogs  11:2
Tabuľka skupiny C
1. Šariš Team  2  1  1  0  4b  6:4
2. Litvínovci  2  1  0  1  3b  14:7
3. Buldogs  2  0  1  1  1b  3:12

Skupina D
Balamuty - Strážky  5:0
Balamuty - Podhorany  4:1
Strážky - Podhorany  0:4
Tabuľka skupiny D
1. Balamuty  2  2  0  0  6b  9:1
2. Podhorany  2  1  0  1  3b  5:4
3. Strážky  2  0  0  2  0b  0:9

Štvrťfinále 
(pp - na pokutové kopy)
Old Boys - Podhorany  1:3
Flamengo - Balamuty  2:9

Balamuty Junior - Litvínovci  
3:4pp 

Corgoň Team - Šariš Team  0:3

Semifinále
Podhorany - Litvínovci  2:3
Balamuty - Šariš Team  3:2pp

O 3. miesto
Podhorany - Šariš Team  3:4

Finále o 1. miesto
Balamuty - Litvínovci  4:2

• Víťazné družstvo Balamuty Junior


