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Zo zasadnutia mestského zastupiteľstva
Na ustanovujúcom zasadnutí
Mestského zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 17. 12. 2010
v kaštieli v Strážkach, opätovne
zvolený primátor mesta a poslanci mestského zastupiteľstva
zložili svoj zákonom predpísaný
sľub a ujali sa svojich funkcií.
Zároveň primátor mesta určil za
svojho zástupcu (viceprimátora)
Jozefa Kunu, poslanca mestského
zastupiteľstva.
Na svojom prvom pracovnom
zasadnutí v tomto volebnom
období dňa 13. 1. 2011 Mestské
zastupiteľstvo v Spišskej Belej
(MsZ) okrem iných prijalo nasledovné rozhodnutia:
Základné právne predpisy
MsZ vzalo na vedomie informáciu primátora mesta o právach
a povinnostiach vyplývajúcich
pre poslancov mestského zastupiteľstva z ústavného zákona
o ochrane verejného záujmu
pri výkone funkcií verejných
funkcionárov, zákon o obecnom
zriadení, zákona o majetku obcí,
zákona o rozpočtových pravidlách
samosprávy, zákona o ochrane
osobných údajov, zákona o slobodnom prístupe k informáciám
a o ďalších právnych predpisoch.
Základné dokumenty mesta
MsZ vzalo na vedomie informáciu primátora o základných
dokumentoch mesta (štatút mesta,
rokovací poriadok MsZ, organizačný poriadok mesta a mestského
úradu, platné všeobecne záväzné

nariadenia mesta, rozpočet mesta
na rok 2011, územný plán mesta,
program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta, komunitný
plán rozvoja sociálnych služieb
a ďalšie dokumenty).
Odmeňovanie poslancov
MsZ schválilo zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva. Podľa týchto zásad sa
poslancovi poskytujú nasledovné
odmeny:
a) 30 eur za každú účasť poslanca na zasadnutí mestského
zastupiteľstva;
b) 10 eur za každú účasť
poslanca na inom pracovnom
rokovaní poslancov mestského
zastupiteľstva (napr. diskusné
fóra a pod.), ktoré je zvolané
primátorom mesta, resp. jeho
zástupcom;
c) 5 eur za každú účasť poslanca na zasadnutí komisie mestského zastupiteľstva;
d) 7 eur za výkon funkcie
sobášiaceho - za každú účasť
poslanca na uzavretí manželstva
ako sobášiaceho. V prípade viacerých obradov uzavretia manželstva v jeden deň za každý ďalší
obrad je odmena pre sobášiaceho
poslanca vo výške 5 eur.
V prípade, že účasť poslanca
na rokovaniach uvedených v bode 1 je kratšia ako polovica času
trvania tohto rokovania, znižuje
sa uvedená odmena na polovicu.
Zástupcovi primátora sa bude
poskytovať mesačná odmena vo
výške 250 eur. Všetky vyššie

VALENTÍNSKA
KVAPKA KRVI
V SPIŠSKEJ BELEJ
v obradnej sieni MsÚ (vchod do kinosály)

dňa 13. februára (nedeľa) 2011
od 8.00 do 12.00 h

(v prípade záujmu sa doba odberu predĺži)

uvedené odmeny podliehajú
zdaneniu a povinným odvodom
do poisťovní.
Plat primátora mesta
Podľa zákona č. 253/1994
Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí
a primátorov miest: Starostovi
(primátorovi) patrí plat, ktorý je
súčinom priemernej mesačnej
mzdy zamestnanca v národnom
hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu
Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok a násobku
podľa § 4 ods. 1 zákona (pre mesto
od 5 tis. do 10 tis. obyvateľov je
tento násobok 2,6). Mestské zastupiteľstvo môže tento plat rozhodnutím zvýšiť až na dvojnásobok.
Poslanci rozhodli, že ponechajú
plat v takej výške, v akej ho naposledy poberal, a preto základný
plat (vyplývajúci zo zákona) vo
výške 1 950 eur zvýšili o ďalších
50 % (ide o plat v hrubom).
Komisie MsZ
MsZ zriadilo tieto stále komisie mestského zastupiteľstva:
1. Komisia finančná
2. Komisia majetková
3. Komisia sociálna
4. Komisia výstavby a investičného rozvoja mesta
5. Komisia regionálneho rozvoja
mesta
6. Komisia na ochranu verejného
záujmu
MsZ má možnosť kedykoľvek
zriaďovať aj nestále (osobitné)

komisie ad hoc pre riešenie konkrétnych záležitostí.
Sobášiaci
MsZ poverilo v zmysle § 4
ods. 1 zákona č. 36/2005 Z. z.
o rodine neskorších predpisov
výkonom funkcie sobášiacich pri
uzatváraní manželstiev na Matričnom úrade v Spišskej Belej (tzv.
„civilné“ sobáše) primátora mesta
a poslancov mestského zastupiteľstva: Jozefa Kunu, MUDr. Andreja Nováka, Ing. Máriu Buricovú,
Danielu Deptovú a Mgr. Martu
Britaňákovú.
Rady škôl
V zmysle § 25 zákona č. 596/
2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších právnych predpisov
MsZ delegovalo za členov Rady
škôl nasledovných poslancov pre
nové volebné obdobie:
a) Základná škola, J. M. Petzvala,
Moskovská č. 20 - MUDr. Andreja Nováka, Mgr. Branislava
Ziburu
b) Základná škola, Štefánikova
č. 19 - Jána Halčina, Pavla
Bekeša
c) Základná umelecká škola,
Zimná č. 12 - Ing. Máriu Buricovú, Danielu Deptovú
d) Centrum voľného času, Zimná
č. 47 - Mgr. Martu Britaňákovú, Petra Tetemonteho
e) Materská škola, Mierová 1
- Gabriela Gemzu a Bc. Petra
Novajovského.
(Pokračovanie na 3. str.)

STRANA 2

Spišskobeliansky spravodaj

Výstavba športových a relaxačných zariadení
MsZ schválilo zverejnenie ponuky pre súkromných investorov
na investovanie v meste Spišská
Belá. Cieľom zámeru mesta je
vybudovať tenisovú halu, bowlingové centrum, fitnescentrum, squashovú halu - športové a relaxačné
zariadenia (všetky alebo niektoré
z nich), ktoré chýbajú v našom
meste a po ktorých je dopyt zo
strany obyvateľov mesta už niekoľko rokov. Keďže mesto nemá
dostatok finančných prostriedkov
na realizáciu takýchto zariadení,
je riešením, aby takéto zariadenie
vybudoval a následne prevádzkoval nikto iný ako mesto, t. j. nejaký
súkromný subjekt (napr. podnikateľ alebo fyzická osoba/osoby), t. j.
nejaký investor. Úlohou mesta by
bolo tomuto investorovi
1. ponúknuť vhodný pozemok
na výstavbu takýchto zariadení za

zvýhodnenú (symbolickú) cenu
a za ďalších vzájomne dohodnutých podmienok a
2. garantovať mu určité využitie týchto zariadení zo strany mesta
napr. v objednaní si určitého počtu
hodín tenisovej haly pre potreby
mesta, mestských organizácii,
mestských športových klubov
a pod., tak, aby sa dokázala finančne vykryť prevádzková réžia týchto
zariadení (je to vecou následných
rokovaní s investorom).
Tieto „zvýhodnené“ podmienky majú prilákať investora,
aby práve v Spišskej Belej vybudoval uvedené zariadenia. Pokiaľ
ide o vhodný pozemok, na túto
výstavbu má dnes mesto k dispozícii 2 lokality:
1. pozemok v Beliansky kúpeľoch - po zbúraní bývalého hotela
Belan (cca 3 000 m2),

Harmonogram - separovaný zber
odpadov v Spišskej Belej - 1. polrok 2011
TZV. VRECOVÝ SYSTÉM ZBERU
• Plasty, kovy, odev - 3.2., 24.2., 17.3., 7.4. 28.4., 19.5., 9.6., 30.6.
(každý tretí týždeň)
• Sklo, papier, tetrapaky - 4.2., 25.2., 18.3., 8.4. 29.4., 20.5., 10.6.,
1.7. (každý tretí týždeň)
• Biologicky rozložiteľný („zelený“) odpad - 18.4., 2.5., 16.5.,
30.5., 13.6., 27.6. (každý druhý týždeň)
TZV. SEPARAČNÉ HNIEZDA (SYSTÉM ZBERU DO NÁDOB)
Zber a vývoz nádob (kontajnerov)na separovaný zber na sídliskách
ale aj na uliciach (v tzv. separačných miestach) sa bude uskutočňovať
podľa potreby (len v prípade naplnenia týchto nádob).

Daň z nehnuteľností
Daňové priznanie k dani z nehnuteľností v tomto roku musí
podať tá fyzická alebo právnická
osoba, ktorá počas roku 2010
nadobudla nehnuteľnosť: kúpou,
dedičským konaním, darovaním
alebo dražbou bytu, stavby, alebo pozemku, alebo ak v r. 2010
prebehlo stavebné konanie vystavením stavebného povolenia,
alebo kolaudačného rozhodnutia,
čo mení druh pozemku. Ostatní
daňovníci, u ktorých nenastali
žiadne zmeny, daňové priznanie
nepodávajú. Daňovník je povinný sám si daňové tlačivo vypísať
a vyplnené doručiť na Mestský
úrad v Spišskej Belej do 31. januára 2011.
Sadzby dane z nehnuteľností
za pozemky, stavby a byty sú
uvedené vo Všeobecne záväznom
nariadení č. 9/2009 o miestnych
daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné

stavebné odpady v meste Spišská Belá na internetovej adrese
www.spisskabela.sk v časti samospráva - 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 plochy je 2,12 €/m2.
Podmienky platenia dane z nehnuteľností sú uvedené v platobnom výmere, ktorý obdrží každý
daňovník. Daň sa platí až po doručení 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, stefaniakova@spisskabela.sk.

2. pozemok vedľa plánovanej
športovej haly (na Športovej ulici
- cca 3 000 m2).
Eventuálne je i možnosť
uvedené zariadenia nebudovať
všetky na jednom mieste, a preto
je možné vyčleniť aj iné vhodné
pozemky (aj vzhľadom na požiadavky investora). Všetko je vecou
následných rokovaní. Existencia
týchto zariadení by značne zvýšila
kvalitu života ľudí v našom meste
v podobe možností aktívneho
trávenia voľného času a rovnako
uvedené športové zariadenia (tenis,
squash) by boli veľkou výzvou aj
pre deti a mládež na ich voľnočasové aktivity (v rámci školského
vyučovania ale i mimo neho).

Miestne dane
a poplatok za
odpad v roku 2011
Výška sadzieb miestnych daní
a miestneho poplatku ta komunálny
odpad sa pre rok 2011 nemení (sú
v rovnakej výške ako v roku 2010).

Daň za psa
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 povinnosť vyplývajúca zo
zákona. 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: služobné psy ozbrojených zložiek
a ozbrojených síl SR, psy, ktorých
držiteľmi sú fyzické osoby - držitelia preukazov ŤZP a poľovnícke
psy používané na poľovnícke účely. Daň za psa sa platí len 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 2011
bez zaslania platobného výmeru.
Bližšie informácie poskytne p. Štefaniaková, mestský úrad, kanc. č.
2 na prízemí, tel. 468 05 14, stefaniakova@spisskabela.sk.
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Historický
kalendár
1. 1. 1923 - V Spišskej Belej
zriadený obecný úrad, obecné
zastupiteľstvo, obecná rada
a starosta po zrušení mestského magistrátu Zákonom
č. 275/1922 (Spišská Belá
stratila štatút mesta až do
roku 1965).
1. 1. 1972 - Právoplatnosť 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 národným výborom
v Poprade.
4. 1. 1607 - Poľský kráľ
Žigmund III. udelil Spišskej
Belej privilégium konania
dvoch dvojdňových výročných trhov (jarmokov) - na
sv. Antona (17. 1.) a na sv.
Matúša (21. 9.).
6. 1. 1807 - V Spišskej Belej
sa narodil Jozef Maximilián
Petzval - fyzik, matematik, vynálezca a univerzitný profesor.
6. 1. 1809 - V Spišskej Belej
sa narodil Otto Baltazár Petzval - matematik, univerzitný
profesor a dekan filozofickej
fakulty na Budapeštianskej
univerzite, autor mnohých
učebníc matematiky, mechaniky a astronómie, člen Uhorskej
akadémie vied.
15. 1. 1597 - V Strážkach zomrel Gregor Horváth-Stančič
(Stansith), cirkevný spisovateľ, župný hodnostár a zakladateľ gymnázia pre mladých
šľachticov v Strážkach (1585
- 1711), ktoré bolo známe
v celom Uhorsku.
17. 1. - Sviatok sv. Antona,
patróna rímskokatolíckeho
kostola v Spišskej Belej.
18. 1. 1994 - Vrátenie belianskych mestských pozemkov na
lendackej Pálenici Vojenskými
lesmi a majetkami, š. p., Kežmarok (555 ha).
22. 1. 1786 - Vysviacka novopostaveného evanjelického
kostola v Spišskej Belej.
27. 1. 1945 - Oslobodenie
Spišskej Belej a Strážok Sovietskou armádou (2. svetová
vojna).
27. 1. 1965 - Obnovenie štatútu
mesta Spišská Belá a zriadenie
Mestského národného výboru.

STRANA 3

Spišskobeliansky spravodaj

Zo zasadnutia mestského zastupiteľstva
(Dokončenie z 1. str.)
Dozorná rada Mestského podniku Spišská Belá, s. r. o.
MsZ zvolilo za nových členov
Dozornej rady Mestského podniku
Spišská Belá, s. r. o., Továrenská
30, Spišská Belá - Jozefa Kunu,
MUDr. Andreja Nováka, Gabriela
Gemzu, Petra Milaňáka, Ing. Máriu Kušmírekovú. Dozorná rada
je kontrolným orgánom, ktorý
dohliada na činnosť Mestského
podniku a jeho hospodárenie.
Doplnenie kalendára podujatí
mesta v roku 2011
Schvaľuje návrh na doplnenie
Kalendára kultúrnych a športových podujatí mesta na rok
2011:
5. 2. 2011 - Memoriál Ľubomíra
Mačugu - halový futbalový turnaj
žiakov
25. - 28. 8. 2011 - Celoslovenský
zraz cykloturistov Spišská Belá
- Tatranská Kotlina
2. - 4. 9. 2011 - Beliansky kapor
- rybárske preteky - 48 hodinový
maratón na Bel. rybníku
Október 2010 - Kultúrne podujatie - Október - mesiac úcty
k starším
28. 12. 2011 - Memoriál Jána
Gallika - halový tenisový turnaj
mužov (amatérov)
November 2011 - Hokejový turnaj
o Pohár primátora mesta (zmena
pôvodného termínu - február
2011)
ROK 2011 - ROK ŠPORTU v meste Spišská Belá (pri
príležitosti 100. výročia vzniku
organizovaného športu v Spišskej Belej)
Pozemky za obchodným
domom na polyfunkciu
MsZ vzalo na vedomie informáciu primátora mesta o ponuke
pre mesto na odkúpenie pozemku
parc. č. 1302/2 za Obchodným domom COOP Jednota v Spišskej
Belej na výstavbu 7 polyfunkčných objektov (obchod, služby,
bývanie) v radovej zástavbe.
MsZ schválilo zverejnenie zámeru na výstavbu vyššie uvedených polyfunkčných objektov.
Ide o pozemok za murovaným
oplotením obchodného domu,
ktorý je vo vlastníctve p. Ľudovíta
Krempaského zo Spišskej Belej.
Pozemok je podľa územného plánu mesta určený na polyfunkčnú
výstavbu, t.j. obchody, služby,

bývanie. Viac informácii v časti
Dôležité dokumenty na tejto
webstránke.
Investičné projekty mesta
MsZ vzalo na vedomie informáciu primátora mesta o príprave výstavby nájomných bytov
v Spišskej Belej (6bj Meštiansky
dom Zimná 8, 2x8bj Strážky
pri ZOS) a informácie o stave
realizácie projektov mesta spolufinancovaných z fondov EÚ
a o výsledkoch realizovaných
verejných obstarávaní.
Pozemky pod Belianskym
rybníkom
MsZ vzalo na vedomie
informáciu primátora mesta
o súčasnom majetkoprávnom
stave vysporiadania vlastníctva
k pozemkom pod Belianskym
rybníkom v Spišskej Belej.
MsZ schválilo návrh postupu na
majetkoprávne vysporiadanie
vlastníctva k týmto pozemkom
a zároveň schválilo mimoriadnu
dotáciu vo výške 2850 € pre
Miestnu organizáciu Slovenského
rybárskeho zväzu Spišská Belá na
úhradu dlžného nájomného za užívanie pozemkov pod Belianskym
rybníkom. Bližšie informácie sú
v samostatnom článku.
Členstvo mesta
v organizáciách
MsZ vzalo na vedomie informáciu primátora mesta o členstve
mesta v záujmových organizáciách a organizáciách s majetkovou
účasťou mesta. Mesto Spišská
Belá je členom
1. Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS)
2. Regionálneho združenia tatranských a podtatranských obcí
3. Združenia miest a obcí Spiša
4. Združenia zborov pre občianske záležitosti
5. Združenia hlavných kontrolórov Slovenska
6. Združenia hlavných ekonómov
Slovenska
7. Mikroregiónu Belianske Tatry
(záujmové združenie právnických osôb)
8. Občianskeho združenia Miestna
akčná skupina Tatry - Pieniny
LAG
9. Združenia náčelníkov mestských polícii SR
Mesto Spišská Belá je akcionárom v týchto spoločnostiach:

1. Podtatranské noviny, vydavateľské družstvo, Poprad
2. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a. s., Poprad
3. DEXIA Banka Slovensko,
a. s.
Havarijný stav budovy bývalej
MŠ na Letnej č. 5
Mesto Spišská Belá je vlastníkom budovy bývalej materskej
školy na letnej ul. Č. 5 (pri evanjelickom kostole). V súčasnosti
tento objekt užíva a spravuje
Základná škola Štefánikova 19,
Sp. Belá. V týchto priestoroch má
škola zriadené učebne a vyučuje
v nich . Avšak súčasný technický
stav tejto budovy je označovaný
za havarijný. Budova má značne
poškodenú strechu - strešnú krytinu (do budovy zateká). Zároveň
v zlom stave sú aj okná a dvere
a vonkajšia fasáda budovy. Vedenie mesta už prejednalo zámer
na modernizáciu (rekonštrukciu)
tejto budovy s Krajským pamiatkovým úradom v Prešove, pracovisko Poprad, keďže budova
sa nachádza v pamiatkovej zóne
mesta. Následne je potrebné dať
spracovať projektovú štúdiu a potom projektovú dokumentáciu na
túto rekonštrukciu. Následne by
sa požiadalo o vydanie stavebného povolenia. Našou snahou
je využiť aj podkrovné - pôjdové
priestory v tejto budove na vytvorenie ďalších učební. Zároveň
by sa okrem strechy (nový krov
a nová krytina) vymenili okná
a dvere, ktoré sú tiež v havarijnom
strave a opravila by sa poškodená
fasáda budovy. Celkové náklady
na tieto stavebné práce dnes nie sú
určené, budú známe po spracovaní
PD. Náklady na spracovanie PD
budú hradené z rozpočtu mesta
v tomto roku. Snahou vedenia
mesta je získať aj zdroje zo štátneho rozpočtu na tieto stavebné
úpravy (z kapitoly ministerstva
školstva na riešenie havarijného
stavu). V prípade zabezpečenia
finančných prostriedkov by sa
určité stavebné práce mohli
zrealizovať ešte tento rok, zatiaľ
v rozpočte mesta nie sú na to finančné prostriedky. MsZ schválilo zámer zrekonštruovať túto
budovu (výmena strechy, výmena
okien a vstupných dverí, oprava
fasády, zobytnenie podkrovia na
vyučovacie účely).
Hlavný kontrolór
MsZ schválilo návrh plánu
činnosti hlavného kontrolóra
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mesta na 1. polrok 2011 a vzalo
na vedomie informácie hlavného
kontrolóra mesta o vykonaných
kontrolách a o stave rezervného
fondu mesta
Náhrada ujmy za obmedzenie
hospodárenia v mestských
lesoch
Dňa 4. 1. 2011 mesto Spišská
Belá podalo na Krajský úrad
životného prostredia v Prešove
žiadosť o úhradu náhrady finančnej ujmy za obmedzenie bežného
obhospodarovania lesných pozemkov v lesoch mesta Spišská
Belá. Mestu Spišská Belá ako
vlastníkovi mestských lesov
vznikla ujma z dôvodu, že KÚ
ŽP v Prešove nepovolil (neudelil
výnimku) na ťažbu kalamitnej
drevnej hmoty v 5. stupni ochrany
- v Národnej prírodnej rezervácii
(ďalej len NPR) Belianske Tatry,
NPR Javorová dolina a Prírodnej
rezervácii Pálenica na území Tatranského národného parku. Celkovo nebolo povolených vyťažiť
a spracovať 26 520 m3 drevnej
hmoty. Mesto požaduje úhradu
uvedenej ujmy na základe zákona
č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších
predpisov a v zmysle Nariadenia
vlády SR č. 438/2005 Z. z.. Zároveň nepovolením uvedenej ťažby
vznikli mestu náklady spojené
s výkonom ochranných opatrení
v zmysle zákona č. 326/2005 Z. z.
o lesoch. Mesto dalo v decembri
2010 vypracovať znalecký posudok príslušnému súdnemu znalcovi v danom odbore na určenie
výšky uvedenej ujmy. Celková
výška náhrady ujmy bola určená
na sumu 817 033,37 eur. A túto
sumu mesto požaduje uhradiť od
štátu (zo štátneho rozpočtu) na
základe vyššie uvedenej žiadosti.
Samotnú žiadosť vrátane všetkých
príloh pre mesto vypracovali zamestnanci Mestského podniku
Spišská Belá, s. r. o.. MsZ vzalo
na vedomie informáciu primátora
mesta o podaní tejto žiadosti.
Bezpečnostná situácia na štátnych cestách v našom meste
MsZ vzalo na vedomie informáciu primátora mesta o zvolaní
pracovného rokovania vo veci
potreby riešenia hlavnej križovatky v centre mesta Spišská
Belá a o návrhu opatrení na
zvýšenie bezpečnosti cestnej
premávky na štátnej ceste č. 1/67
a 1/77 (umiestnenie priechodov
pre chodcov).
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Ponuka na odkúpenie pozemku za OD COOP Jednota (oproti Mierovej č. 1 - 3)
1. Ide o pozemok za murovaným oplotením obchodného
domu, ktorý je vo vlastníctve
súkromnej osoby. Pozemok je
podľa územného plánu mesta
určený na polyfunkčnú výstavbu,
t. j. obchody, služby, bývanie.
Predmetný pozemok má parc. č.
1302/2, druh pozemku zastavané
plochy a nádvoria o výmere 912
m2, LV 4239.
2. V roku 2007 bolo na tento
pozemok vydané územné rozhodnutie na výstavbu polyfunkčných
objektov (7 malých podnikateľských prevádzok na prízemí
a bývanie - byty na poschodí).
Vlastník pozemku dal vypracovať projekt pre stavebné povolenie pre všetkých 7 prevádzok aj
s bývaním a požiadal o vydanie
stavebného povolenia na túto
stavbu. Následne bol pripravený
tieto už rozdelené pozemky aj so
stavebným povolením odpredať
konkrétnym záujemcom. Avšak
vydané stavebné povolenie bolo
spochybnené zo strany niektorých
vlastníkov (užívateľov) bytov na
Mierovej ulici č. 1 - 3 a krajský
stavebný úrad určil vypracovať
k projektovej dokumentácii štúdiu zatienenia a projekt riešenia
parkovania a prístupových komunikácii. A od toho času je stavebné konanie prerušené, nakoľko
predmetné chýbajúce dokumenty
neboli predložené.
3. Vlastník pozemku po zvážení všetkých okolností a problémov s realizáciou tohto zámeru
sa rozhodol tento zámer ďalej
nerealizovať a ponúkol mestu
prevzatie investorstva na tomto
projekte. Mesto by teda dokončilo stavebné konanie a pripravilo
GP na rozdelenie pozemku podľa
projektovej dokumentácie, ktorú

by tiež mesto prevzalo od vlastníka (bola by už zaplatená v kúpnej
cene za pozemok).
4. Pokiaľ ide o inžinierske
siete, je potrebné vybudovať malú
kioskovú trafostanicu aj s nn-rozvodmi (tu je potrebné vstúpiť do
rokovanie s VSD, a. s., Košice, či
by sa uplatnil podobný postup ako
pri trafostanici pre 11 b. j.). Ďalej
je potrebné doriešiť spevnené
plochy (prístupové chodníky pred
prevádzkami ako tzv. pešie zóny
a doriešiť parkovanie a prístupové
cesty). Toto by bola úloha mesta
po prevzatí investorstva.
5. Mesto by odkúpilo predmetný pozemok od jeho doterajšieho
vlastníka, avšak zaplatí mu za
tento pozemok kúpnu cenu až po
zaplatí kúpnej ceny od nových
vlastníkov budúcich prevádzok
za konkrétne dielčie pozemky.
Výšku kúpnej ceny určí mesto
(predbežne asi niekde na úrovni
50 eur/m2), čo bude postačovať na
úhradu kúpnej ceny pre doterajšieho vlastníka pozemku a na ďalšie
nevyhnutné náklady mesta.
6. V tomto prípade pri predaji
týchto konkrétnych pozemkov by
mesto uplatnilo rovnaký postup
ako pri výstavbe nových garáží
na Družstevnej ulici a zároveň
by mesto záväzne určovalo druh
prevádzky (tvrdé zmluvné podmienky - dodržať účel prevádzky, veľkosť stavby, architektúru
stavby, termín výstavby a pod.).
Predaj toho pozemku sa uskutoční na základe verejnej výzvy na
predloženie ponúk.

takýchto prevádzkach mesto eviduje dopyt;
2. skrášliť a upraviť predmetné územie za obchodným domom
a pred sídliskom na Mierovej ul.
1 - 3;
3. zároveň doterajší vlastník
prevedie na mesto bezplatne pozemok o výmere cca 60 m2, ktorého
je vlastníkom a ktorý sa nachádza
popri existujúcej zastávke SAD
pred obchodným domom.
Mestské zastupiteľstvo dňa
13. 1. 2011 vzalo na vedomie
informáciu primátora mesta
o ponuke pre mesto na odkúpenie pozemku parc. č. 1302/2

za Obchodným domom COOP
Jednota v Spišskej Belej na
výstavbu 7 polyfunkčných objektov (obchod, služby, bývanie)
v radovej zástavbe. MsZ schválilo
zverejnenie zámeru na výstavbu
vyššie uvedených polyfunkčných
objektov.
Mesto chce zistiť predbežný
záujem, či by o takú výstavbu
bol záujem, a preto vyzýva tých,
čo by mali záujem o odkúpenie
časti pozemku pre výstavbu svojej podnikateľskej prevádzky, aby
informovali o tom mestský úrad
v Spišskej Belej (Ing. Kleinová,
tel. 468 05 12, kleinova@spisskabela.sk.)

Cieľom mesta pri realizácii
tohto zámeru je:
1. vytvoriť potrebné priestory na malé prevádzky obchodu
a služieb a 7 bývaní (bytov) - po

Oznam
Obvodná poľovnícka komora v Kežmarku oznamuje, že v mesiaci
január 2011 otvára prípravu kandidátov - uchádzačov o prvý poľovný
lístok. Bližšie informácie získate priamo v kancelárii OPK na adrese:
Obvodná poľovnícka komora, Hlavné námestie 10, 060 01 Kežmarok, na tel.č.: 052/778 18 12 alebo elektronicky na e-mailovej adrese:
kezmarok@kk.opk.sk
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Sčítanie obyvateľov, domov a bytov už v máji
Opatrenie Štatistického úradu SR, ktorým sa ustanovujú
podrobnosti o charakteristikách,
základných znakoch a štruktúre
zisťovaných údajov a vydáva sa
vzor sčítacieho tlačiva pri sčítaní
obyvateľov, domov a bytov v roku 2011, vyšlo v Zb. zákonov pod
číslom 438/2010. Z medzinárodného hľadiska bude výnimočné
tým, že podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) sa
v roku 2011 budú sčítavať po prvý
raz v histórii obyvatelia, domy
a byty vo všetkých členských

štátoch Európskej únie pri využití
rovnakých, resp. podobných definícií zisťovania údajov. Obyvatelia SR dostanú po prvý raz v histórii možnosť vybrať si, či vyplnia
sčítacie tlačivá v listinnej podobe
alebo v elektronickej forme.
Tri sčítacie formuláre - A. Údaje
o obyvateľovi, B. Údaje o byte
a C. Údaje o dome, ktoré sú prílohami opatrenia, obsahujú spolu
52 otázok. Najvýznamnejšou
novinkou formulára A. Údaje
o obyvateľovi je popri trvalom
pobyte zisťovanie obvyklého

Štatistiky za rok 2010
Štatistika matriky a evidencie obyvateľstva

Rok 2009

Rok 2010

Počet uzavretých manželstiev

44

107

Počet úmrtí

45

48

Počet narodených detí

88

72

Počet obyvateľov prihlásených na trvalý pobyt

88

89

Počet odhlásených obyvateľov z trvalého pobytu

65

65

6305

6353

Celkový počet obyvateľov mesta

bydliska obyvateľa, teda miesta,
kde zvyčajne trávi denný alebo
nočný odpočinok. Cieľom tohto
ukazovateľa je spoznať skutočný
počet obyvateľov jednotlivých
členských krajín a zamedziť tak
započítavaniu toho istého obyvateľa do počtu obyvateľov vo viacerých štátoch. Informácie o obvyklom bydlisku umožnia zistiť
aj reálny počet obyvateľov v SR.
Tento údaj bude dôležitý napr. aj
pre obce, ktoré sú financované
podľa počtu obyvateľov prihlásených na trvalý pobyt, čo nie vždy
zohľadňuje skutočný stav. Pri
sčítaní v roku 2011 budú obyvatelia odpovedať aj na novú otázku,
aký jazyk najčastejšie používajú
na verejnosti a v domácnosti.
Nové sú tiež otázky súvisiace
s úrovňou počítačových znalostí.
Vo formulári B. Údaje o byte
došlo k podstatnému zúženiu
otázky o vybavenosti domácnosti.
Cieľom sčítania nie je zisťovanie
rozsahu majetku obyvateľa, teda
koľkými mobilmi, počítačmi
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a osobnými autami disponuje, ale
informácia, či je týmito vybranými
predmetmi domácnosť vybavená.
Novými zisťovanými údajmi vo
formulári C. Údaje o dome, je
obdobie rekonštrukcie a tepelná
izolácia domu. Údaje, ktoré poskytne sčítanie, nie je v súčasnosti
možné získať z iných zdrojov.
Sčítanie je preto príležitosťou
prispieť k tvorbe uceleného obrazu o demografickej a sociálnej
situácii a životných podmienkach
obyvateľov. Bez poznania tohto
obrazu nie je možné spoľahlivo
a na odbornej úrovni prognózovať
ďalší vývoj rozhodujúcich oblastí našej spoločnosti. Odpovedať
úplne, správne, pravdivo a včas
na všetky otázky zo sčítacích
formulárov je preto aj povinnosť, ktorá každému obyvateľovi
vyplýva zo zákona č. 263/2008
Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov
a bytov v roku 2011. Sčítanie sa
uskutoční v máji tohto roka a rozhodujúcim dňom, ku ktorému sa
budú zisťovať všetky údaje, bude
21. máj 2011. O podrobnostiach
vás ešte budeme informovať.

Samospráva po dvadsiatich rokoch
(reš) - V predvianočnom čase si
aj členovia Regionálneho združenia tatranských a podtatranských
obcí (RZTPO) pripomenuli 20.
výročie vzniku územnej samosprávy na Slovensku. Súčasne
ocenili starostov a primátorov,
ktorí stáli nielen pri zrode Združenia miest a obcí Slovenska,
ale aj regionálneho združenia.
Stretnutie samosprávy, ktoré
krátkym vystúpením uviedol
predseda RZTPO a primátor
Spišskej Belej JUDr. Štefan
Bieľak, sa konalo v prekrásnom
prostredí kaštieľa v Strážkach.
Združenie miest a obcí Slovenska
sa stalo súčasťou verejného života
po zásadných spoločensko-politických zmenách v novembri
1989. Už vtedy sa v Prahe zišiel
ustanovujúci zjazd Zväzu miest
a obcí ČSFR a jeho predsedom
sa stal Oldřich Černík, bývalý
predseda vlády ČSSR. Za slovenskú stranu bol podpredsedom
Milan Muška, predseda MsNV
a neskôr primátor Vranova nad
Topľou. Na ustanovujúcom zjazde
už v tom čase pracoval aj prípravný výbor Združenia miest a obcí
SSR. Jeho činnosť bola zavŕšená
založením Združenia miest a obcí na Slovensku, ktorého názov
sa neskôr zmenil na Združenie

miest a obcí Slovenska (ZMOS).
Na ustanovujúcej konferencii
ZMOS v Žiline v marci 1990
sa zišli zástupcovia 176 miest
a obcí, ktorí zastupovali takmer
2,5 mil. obyvateľov Slovenska.
Neskôr začali vznikať i regionálne
združenia, ktorých je v súčasnosti
na Slovensku 58 a jedným z nich
je aj Regionálne združenie tatranských a podtatranských obcí.
Práve rozhodujúce míľniky pripomenul krátky film o vzniku
ZMOS, ale aj spomienky dlhoročného predsedu ZMOS Michala Sýkoru. Štefan Bieľak spolu
s Michalom Sýkorom slávnostne
odovzdali ocenenia Ing. Júliusovi
Lojekovi, dlhoročnému bývalému
podpredsedovi RZTPO a bývalému primátorovi Spišskej Starej
Vsi, Jánovi Mikolajovi, dlhoročnému bývalému podpredsedovi
RZTPO a bývalému starostovi
Novej Lesnej, Anne Krajčovej,
starostke Mlynice, PaedDr. Jaroslavovi Švorcovi, jednému zo
zakladateľov a prvému tajomníkovi RZTPO, Danuši Belákovej,
dlhoročnej tajomníčke RZTPO,
PhDr. Ľudmile Rešovskej,
šéfredaktorke Podtatranských
novín, Jozefovi Mezovskému,
bývalému starostovi Liptovskej
Tepličky, a Ivanovi Čičman-

covi, starostovi Batizoviec.
Ján Mikolaj vzápätí odovzdal
ocenenie Michalovi Sýkorovi,
zakladateľovi, dlhoročnému bývalému predsedovi RZTPO a starostovi obce Štrba, Ing. Milanovi
Feckovi, bývalému predsedovi
RZTPO a bývalému primátorovi
Svitu a JUDr. Štefanovi Bieľakovi, súčasnému predsedovi
RZTPO, primátorovi Spišskej
Belej. Slávnostnú atmosféru
podčiarklo i vystúpenie ľudovej
hudby Ferka Kačicu. Účastníci
stretnutia využili i príležitosť
prezrieť si expozície Kaštieľa
Strážky s odborným výkladom
správkyne Márie Šelepovej.
Pri príjemnej hudbe si neskôr

starostovia v družnej diskusii
pripomenuli začiatky práce
v samospráve, ktorá začala riešiť
problémy občanov. Spomínali na
čas, keď si samospráva získavala
dôveru občanov, ktorá je základným stavebným kameňom pri rozvíjaní aktívnej účasti obyvateľov
na kultúrno-spoločenskom živote
v podtatranskom regióne. Zaujali
i spomienky tých, ktorí sa podieľali nielen na založení združenia,
ale aj na zložitých rokovaniach
či legislatívnom procese o organizácii a postavení miestnej
samosprávy v spoločnosti.
(Prevzaté z Podtatranských
novín 11. 1. 2010)
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Vysporiadanie pozemkov pod a okolo Belianskeho rybníka
Beliansky rybník každý z nás
považuje za akúsi prímestskú
oddychovú zónu a mnohí z nás
majú za to, že ide o majetok
miestnych rybárov. A ako to je?
Beliansky rybník a jeho okolie sa
nachádza na pozemkoch, ktoré
sú takmer všetky vo vlastníctve
štátu. A teda štát je vlastníkom
pozemkov o výmere 95 064 m2.
Samotná stavba rybníka (ide
o umelú vodnú nádrž), ako aj
budova Rybárskeho domu je vo
vlastníctve Miestnej organizácie
Slovenského rybárskeho zväzu
(ďalej len MO SRZ).
MO SRZ sa snažila tento
majetkoprávny problém vyriešiť
najprv dohodou so štátom, potom
súdnou cestou, podala žalobu na
príslušný súd, avšak následne túto
žalobu vzala späť z dôvodu jej
neopodstatnenosti (aj po dohode
s Obvodným úradom v Kežmarku
ako správcom tohto majetku štátu). Ešte predtým mesto vstúpilo
do rokovania so správcom tohto
majetku štátu (už v roku 2005),
žiaľ bezúspešne (po niekoľkých
pokusoch o odkúpenie tohto majetku). So zmenou právnych predpisov a postoja štátu k tejto veci sa
v decembri 2010 uskutočnilo spoločné rokovanie primátora mesta
a zástupcov MO SRZ so zástupcami Obvodného úradu v Kežmarku
(ako správcom toho majetku štátu)

za účelom nájdenia riešenia ako
majetkoprávne vysporiadať vlastníctvo k predmetným pozemkom
a zároveň doriešiť doterajšie
užívanie predmetných štátnych
pozemkov (za 3 roky dozadu).
Na tomto rokovaní sa dohodol
určitý postup, ktorý by mal byť
prijateľný pre všetky 3 dotknuté
strany. Podmienkou pre odkúpenie predmetných pozemkov je vysporiadanie „dlhov“ viažucich sa
k týmto pozemkom, a to nájomné
za užívanie predmetných pozemkov za roky 2008 - 2010 (3 roky
spätne). Doposiaľ tento nájomný
vzťah medzi štátom a MO SRZ
nebol vyriešený, nebola uzavretá
žiadna nájomná zmluva, preto
sa nájomné ani neplatilo (hoci
pozemky štátu sa užívali) a to
z dôvodu spornosti vlastníckeho
práva k týmto pozemkom. Výška
nájomného bola určená dohodou
vo výške 950 eur ročne, čo zodpovedá výške dani z pozemkov,
ktorú štát (ObÚ KK) každoročne
platil mestu za tieto pozemky.
Vzhľadom na to, že MO SRZ
nemá na úhradu tohto nájomného
vlastné financie (ide o neziskový
subjekt - občianske združenie),
požiadali mesto o poskytnutie
mimoriadnej dotácie z rozpočtu
mesta na úhradu tohto nájomného.
Následne po úhrade tohto nájomného mesto podá novú žiadosť

o odkúpenie týchto pozemkov
(na poskytovanie „všeobecne
prospešných“ služieb) v zmysle
zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu, t. j. pozemky
budú musieť slúžiť súčasnému
účelu (rybník ako prímestská
oddychová zóna). Jednou z podmienok bude po dobu 30 rokov
dodržať tento účel a po túto dobu
bude platiť zákaz nakladania
s týmito pozemkami. Mesto navrhlo kúpnu cenu vo výške 10
% z ceny určenej znaleckým
posudkom. Či kúpna cena bude
vo výške, akú navrhne mesto,
rozhodne ministerstvo vnútra

a ministerstvo financií, ktoré
môžu túto kúpnu cenu navýšiť.
Mestské zastupiteľstvo na svojom
zasadnutí dňa 13. 1. 2011 vzalo
na vedomie informáciu o tejto situácii a schválilo návrh postupu
na majetkoprávne vysporiadanie
vlastníctva k týmto pozemkom
a zároveň schválilo mimoriadnu
dotáciu z rozpočtu mesta vo výške
2 850 € pre Miestnu organizáciu
Slovenského rybárskeho zväzu
Spišská Belá na úhradu dlžného
nájomného za užívanie pozemkov
pod Belianskym rybníkom. Už len
držme palce, aby všetko dopadlo
podľa plánovaného scenára.
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Sv. Anton Pustovník - patrón nášho mesta
Svätý Anton Pustovník,
nazývaný aj Opát, pochádzal
z bohatej kresťanskej rodiny.
Narodil sa okolo roku 251/252
v severoafrickom Kome v Egypte. Keď mal 20 rokov, zomreli
mu obidvaja rodičia. Anton prevzal starosť o rodinný majetok
a o mladšiu sestru.
To však netrvalo dlho. Keď
raz Anton pri návšteve bohoslužieb počul slová evanjelia: „Ak
chceš byť dokonalý, predaj
všetko, čo máš, a rozdaj chudobným...”, rozhodol sa prijať
túto výzvu. Niečo z majetku dal
nábožným ženám so žiadosťou,
aby sa postarali o jeho sestru,
a všetko ostatné rozdal. On sám
začal viesť prísny pustovnícky
život v modlitbe, sebazapieraní
a vo fyzickej práci. Najprv žil
v blízkosti rodného mesta. Neskôr ho túžba po väčšej samote
priviedla do skalnej jaskyne
v Líbyjskej púšti a napokon do
pustých vrchov medzi riekou
Nílom a Červeným morom.
Antonovi súčasníci, najmä
jednoduchí ľudia, nepoznali
také pohodlie, aké sa pokladá
za samozrejmé v našich časoch.
Žili jednoducho a tvrdo. Ako
musel žiť pustovník Anton, keď
jeho spôsob života vyvolával
všeobecný obdiv a úctu? Okrem
dobrovoľného hladu, smädu
a kamenného lôžka Anton s obdivuhodnou spokojnosťou znášal

i tvrdé púštne podnebie a v takýchto podmienkach pracoval,
modlil sa a uvažoval nad slovami, ktoré čítal vo Svätom písme.
To však nestačilo. Dlhé roky ho
trápili ťažké pokušenia..
Je isté, že mnohé mimoriadne udalosti uvádzané v starých
Antonových životopisoch majú
v sebe priveľa fantázie a patria
skôr medzi legendy. No i tieto,
hoc aj svojským spôsobom,
pomáhajú lepšie si uvedomiť
historickú skutočnosť, že svätý
Anton Pustovník si zvolil veľmi
ťažkú cestu nasledovania Krista,
z ktorej ho neodviedli nijaké
zvody ani hrozby, ani vysiľujúce
utrpenie.
Anton hľadal samotu, ale nie
vždy sa mu ju podarilo udržať.
Jeho obdivuhodný spôsob života
neostal v tajnosti. Vyhľadávali
ho zvedavci i ľudia, ktorí prosili o radu a pomoc. Prichádzali
k nemu nielen jednoduchí ľudia,
ale i mnísi, kňazi a biskupi, ba
listovne sa naňho obracal aj cisár
Konštantín Veľký a jeho synovia. Keďže Anton mal aj povesť
divotvorcu, prichádzali k nemu
mnohí chorí, aby s jeho pomocou dosiahli uzdravenie. Viacerí
z návštevníkov sa rozhodli ostať
v jeho blízkosti a nasledovať jeho
spôsob života. Preto sa Anton
niekedy označuje za zakladateľa
mníšskeho života. On sám však
neorganizoval nijaké mníšske

Zlatá rybka informuje a ďakuje...
OZ Zlatá rybka pri ŠZŠ v Spišskej Belej získavala finančné
prostriedky a plnila želania detí
v roku 2010:
• január 2010 - zakúpený suchý bazén s loptičkami pre žiakov
s ťažkým mentálnym postihnutím
ŠZŠ v Spišskej Belej v hodnote
441,92 €;
• 14. 2. 2010 - 6. ples mesta
Spišská Belá - darčeky pre ženy
zhotovené žiakmi ŠZŠ v Spišskej
Belej, získali sme finančný príspevok Mesta Spišská Belá pre OZ
v hodnote 200 €;
• 29. 3. - 31. 3. 2010 verejná
zbierka v Ľubici, veľkonočné
dekoračné predmety zhotovené
žiakmi ŠZŠ, získali sme 121 €;
• 21. 5. 2010 - dražba detských
keramických prác zhotovených
žiakmi ŠZŠ Spišská Belá v rámci
projektu Súlad živlov, získané fin.
prostriedky 2 504 €;

• september 2010 realizácia
projektu so ŠZŠ Sedím ...a svet
je krajší - nákup polohovacieho
zariadenia pre kombinovane postihnuté deti v hodnote 1 400 €;
• september 2010 - február
2011 realizácia projektu so ŠZŠ
Psík - terapeut tela i duše, využitie pozitívneho pôsobenia canisterapie na fyzickú, psychickú
a sociálnu pohodu detí s ťažkým
mentálnym postihnutím;
• 15. 12. - 21. 12. 2010 verejná
zbierka - vianočné darčeky, perníčky a drobné predmety, vyhotovené žiakmi ŠZŠ za dobrovoľný
príspevok v uliciach mesta Spišská Belá, získali sme 278 €.
V mene žiakov a pedagogických pracovníkov ŠZŠ v Spišskej
Belej a členov OZ Zlatá rybka
chceme touto cestou všetkým
štedrým darcom poďakovať.
PaedDr. Eva Selnekovičová

komunity; to robil až jeho mladší
súčasník Pachomius.
Napriek veľkej túžbe po samote Anton nepohŕdal ľudskou
spoločnosťou. Keď bol vážny
dôvod, bol ochotný opustiť svoju
pustovňu a ísť na pomoc tým,
čo ho potrebovali. Tak v prenasledovaní za cisára Maximina
Dazu (okolo roku 310) sa vydal
na ďalekú cestu do Alexandrie,
aby tam posilňoval prenasledovaných a uväznených kresťanov.
Ku koncu svojho dlhého života
opustil ešte raz samotu, a to na
prosbu alexandrijského biskupa
sv. Atanáza. Ten požiadal Antona, aby mu pomohol brániť pravú
vieru proti bludu arianizmu. Pre
vyše storočného Antona to už bola
veľmi namáhavá cesta, ale išiel.
Keď sa vrátil, cítil, že čoskoro
zomrie. Upozornil na blížiacu sa
smrť svojich učeníkov a prikázal
im, aby ho pochovali tak, žeby nik
nevedel o mieste jeho hrobu.
Anton zomrel vo vysokom
veku asi 105 rokov. Životopisy
uvádzajú ako dátum jeho smrti
17. január 356. Jeho hrob ostal
dlho neznámy. Podarilo sa ho
objaviť až za cisára Justiniána
I. roku 561. Vtedy preniesli jeho
telesné pozostatky do Alexandrie.
No nie nadlho. Keď mohamedáni
dobyli Egypt, ostatky svätého
Antona previezli (roku 635) do
Carihradu. Odtiaľ sa okolo roku
1000 veľká časť ostatkov dostala
do Francúzska, kde je od roku
1491 uložená v kostole St. Julien
v Arles.
Sv. Anton Pustovník mal prekvapujúco silný vplyv na svoju
generáciu i na ďalšie obdobia.
Vplyvom jeho príkladu tisíce
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kresťanov opustili domovy a zvolili si prísny pustovnícky život. Ba
aj na Západe sa utvárali pustovnícke spoločenstvá podľa jeho
vzoru (Rím, Miláno, ...). Sv. Anton sám nezaložil nijakú mníšsku
inštitúciu a pre svojich učeníkov
nenapísal nijaké pravidlá. On sám
bol ich živým pravidlom, ktoré sa
usilovali uskutočňovať vo svojom
živote. To, čo sa neskôr označovalo za pravidlá sv. Antona, bol iba
súhrn rád a pokynov, prevzatých
väčšinou zo životopisu sv. Antona, ktorý napísal okolo roku
370 svätý Atanáz. Po prenesení
svätcových pozostatkov do Francúzska sa veľmi rozšírila jeho úcta
i v tejto krajine. Vznikla tu osobitná rytierska rehoľa sv. Antona
a viaceré bratstvá na opatrovanie
chorých.
Antoniánske ustanovizne,
zvlášť nemocnice, mali vo
Francúzsku dobré meno a veľké
privilégiá. Medzi ne patrilo i dovolenie chovať ošípané tam, kde
to iní obyvatelia nesmeli. Odtiaľ
niektorí odvodzujú zvyk vyobrazovať sv. Antona Pustovníka
s prasaťom. S tým azda súvisí
aj uctievanie tohto svätca ako
ochrancu domácich zvierat. Iní
zase vysvetľujú vyobrazovanie
sv. Antona s ošípanou tak, že
je to narážka na jeho pokušenia,
pri ktorých sa mu diabol zjavoval v podobe zvierat. Jestvuje aj
legenda, podľa ktorej premožený
diabol musel za trest sprevádzať
svätého pustovníka v podobe
brava. Sv. Anton nie je len patrónom rímskokatolíckeho kostola v Spišskej Belej, ktorému je
tento kostol zasvätený, ale je aj
patrónom nášho mesta. Sviatok
sv. Antona Pustovníka sa slávi
17. januára.

Spoločenská kronika - december 2010
Narodili sa:
Slávka Skribčáková, Teodor Gallík, Matej Pavličko, Ľubomír
Kučera, Peter Bizub
Životného jubilea sa dožívajú:
Štefan Palubjak 91 rokov, František Dubravský 85 rokov, Helena
Makovská 85 rokov, Mária Pješčáková 85 rokov, Margita Kulišiaková 80 rokov, Emilia Garaničová 80 rokov, Vojtech Stupeň 75 rokov,
Andrej Dubec 75 rokov, Jozef Koleják 75 rokov, Peter Šmindák 70
rokov, Margita Rošková 70 rokov, Ján Pieger 70 rokov
Navždy nás opustili:
Jozefa Palubjaková vo veku 86 rokov, Anna Hudačeková vo veku
85 rokov, Anna Budzáková vo veku 85 rokov, Pavol Hovaňák 60
rokov, Valéria Neupauerová vo veku 55 rokov, Giblák Martin vo
veku 29 rokov
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VÝZVA - KOMISIE
Komisie sú poradným, odborným, iniciatívnym a kontrolným
orgánom mestského zastupiteľstva. Členov komisie volí
mestské zastupiteľstvo a členmi
komisie môžu byť podľa zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení
poslanci mestského zastupiteľstva
a ďalšie osoby (nemusia byť obyvateľmi mesta). Komisie zasadajú
podľa potreby, spravidla 1-krát za
2 mesiace.
Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Belej na svojom zasadnutí
dňa 13. 1. 2011 zriadilo tieto
komisie MsZ:
Komisia finančná
Predmet činnosti: hospodárenie mesta - príprava, plnenie
a zmeny rozpočtu mesta, programové rozpočtovanie a monitoring
rozpočtu, nakladanie s finančnými
prostriedkami, finančné operácie,
ročné hodnotenie hospodárenia
mesta a jeho organizácii (príprava a prerokovanie výročnej
správy a pod.).
Komisia majetková
Predmet činnosti: posudzovanie žiadosti a návrhov na predaj,

Spišskobeliansky spravodaj
kúpu, zámenu, prenájom a iné
nakladanie s nehnuteľným majetkom mesta (pozemky, stavby,
nebytové priestory, byty - netýka
sa to samotného prideľovania bytov - na to sa doposiaľ zriaďovala
osobitná komisia pre tento účel
- ad hoc).
Komisia výstavby, dopravy
a investičného rozvoja mesta
Predmet činnosti : posudzovanie návrhov na stavebné úpravy
mesta, návrhov na investičné
(stavebné) zámery mesta, resp.
investičné zámery iných subjektov na území mesta, resp.
na majetku mesta, návrhov na
realizáciu významných stavieb
na území mesta, ako aj otázky
územného plánovania a ďalšie
súvisiace otázky.
Komisia sociálna
Predmet činnosti: posudzovanie otázok sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, otázky bytovej politiky mesta, otázky
sociálnej odkázanosti a pomoci,
otázky nezamestnanosti, problematika negatívnych protispoločenských (patogénnych) javov
(alkoholizmus, drogová závislosť
a pod.), voľnočasové aktivity oby-

Riaditeľstvo ZŠ J. M. Petzvala v Spišskej Belej
Vás pozýva na

Zápis do 1. ročníka
v dňoch 1. - 2. februára 2011
(utorok, streda) od 14.30 do 17.30 h
v budove základnej školy na prízemí
Miesto a čas zápisu je v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Mesta
Spišská Belá č. 8/2008.
Ponúkame:

 vyučovanie v zrekonštruovanej budove školy
 vyučovanie cudzieho jazyka už od 1. ročníka
 netradičné formy vyučovania
 zážitkové vyučovanie prostredníctvom interaktívnych tabúľ
 špecializované odborné učebne - jazykové laboratóriá, novú počítačovú učebňu vybavenú notebookmi, ďalšie počítačové učebne, audiovizuálne učebne, chemicko-fyzikálne
laboratórium, školskú knižnicu vybavenú IKT
 školský klub a triedy vybavené novým nábytkom
 veľkú telocvičňu s novým telovýchovným náradím, náčiním a relaxačnými stavebnicami
 školské ihrisko s umelou trávou
 meteorologickú stanicu a jazierko na pozorovanie prírodných javov
 každoročne Deň otvorených dverí (stretnutie rodičov, učiteľov a priateľov školy)

Na zápis je potrebné doniesť:
- rodný list dieťaťa
- preukaz poistenca dieťaťa
- preukaz totožnosti zákonného zástupcu
- 5 eur na zakúpenie prvej knihy pre dieťa a matematického číselka
PRÍTOMNOSŤ DIEŤAŤA JE NA ZÁPISE NEVYHNUTNÁ!
V prípade, že nemôžete prísť na zápis v stanovenom termíne,
môžeme dieťa zapísať aj v inom vopred dohodnutom termíne.
Rodičia môžu dieťa zapísať len na jednu školu!
Informácie na adrese: www.zsmosbela.edu.sk, tel. 458 17 52
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komisie) a ostatných členov komisie, ktorých počet nie je určený
(doporučuje sa počet medzi 5 až
7 členov) - pritom členmi komisie môžu byť tak obyvatelia mesta,
ako aj iné osoby (mimo mesta).
Vzhľadom na doterajší nezáujem primátor nášho mesta vyzýva všetkých obyvateľov mesta
(starších ako 18 rokov), ktorý
majú záujem pracovať v niektorej
z týchto komisií, aby svoj záujem
oznámili v termíne najneskôr do
9. 2. 2011 osobne alebo telefonicky (p. Neupauerovej na tel. 456 05
11) alebo e-mailom na jneupauerova@spisskabela.sk.
Práve v týchto komisiách sa
posudzujú aj tie problémy a návrhy, ktoré mnohokrát kritizujete
alebo chcete komentovať. Tak
neváhajte.

vateľov mesta - najmä mladých
ľudí, ďalšie súvisiace otázky.
Komisia regionálneho
rozvoja mesta
Predmet činnosti: hlavná činnosť komisie má byt implementácia Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta,
implementácia ďalších strategických dokumentov mesta a ďalšie
otázky súvisiace s regionálnym
rozvojom, kultúrou, športom,
cestovným ruchom, turizmom
a propagáciou mesta.
Každá komisia má svojho
predsedu, ktorý musí byť z radov
poslancov MsZ + podpredsedu,
resp. tajomníka, ktorým je niekto
zo zamestnancov mestského úradu (vedie agendu komisie a pripravuje podklady pre rokovanie

Zápis prvákov do ZŠ
Podľa Všeobecne záväzného
Pre zápis do prvého ročníka
nariadenia mesta č. 8/2008 je deň je rozhodujúci školský obvod,
zápisu určený pre obe základné do ktorého dieťa (budúci) prvák
školy v našom mesta na prvý patrí. V našom meste sú dva školutorok a prvú stredu v mesiaci ské obvody (keďže sú 2 základné
február v čase od 14.30 do 17.30 školy).
hod. Takže tento rok sa zápis detí
Rozhodujúca je adresa trvalédo prvého ročníka základných ho pobytu dieťaťa pre zaradenia
škôl pre školský rok 2011/2012 do príslušného školského obvo(nástup od 1. septembra 2011) du. To, znamená, či dieťa bude
uskutoční v utorok 1. februára zapísané do jednej alebo druhej
a v stredu 2. februára 2011 v ča- základnej školy, rozhoduje adresa
se od 14.30 do 17.30 h v priesto- jeho trvalého pobytu (konkrétna
roch oboch základných škôl.
ulica).
Školský obvod - Základná škola Jozefa Maximiliána Petzvala, Moskovská č. 20, Spišská Belá tvoria tieto ulice v meste, tieto zariadenia
v meste a tieto obce:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Krátka ulica
Ulica 1. mája
Kúpeľná ulica
Nová ulica
Ulica SNP
Záhradná ulica
Mierová ulica
Hviezdoslavova ulica
Moskovská ulica
Greisigerova ulica
Vojtasova ulica

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Weberova ulica
Kaltsteinova ulica
Lipová ulica
Športová ulica
Agátová ulica
Popradská ulica
Ulica Nad kaštieľom
Ulica L. Medňanského
Ulica M. Czobelovej

21.

Obec Krížová Ves
- pre 7.- 9. ročník

Školský obvod - Základná škola, Štefánikova č. 19, Spišská Belá
tvoria tieto ulice v meste a tieto obce:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Zimná ulica
Ulica L. Novomeského
Štefánikova ulica
Ulica Osloboditeľov
Ulica kpt. Nálepku
Partizánska ulica
Družstevná ulica
Továrenská ulica
Petzvalova ulica
Slnečná ulica

11.
12.
13.
14.
15.

Tatranská ulica
Ulica gen. L. Svobodu
Továrenská ulica - Detský domov
Šarpanec
Obec Bušovce

16.

Obec Podhorany
- len pre 5. až 9. roč.

17.

Obec Krížová Ves
- len pre 7. až 9. roč.

18. Letná ulica
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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, neopotrebovaných 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...
Kto môže darovať krv?
Každý, kto:
- má vek od 18 - 60 rokov
- váži viac ako 50 kg,
- nemal 2 týždne hnačky ani horúčky
- je mesiac po užití antibiotík
- je aspoň 48 hod. po očkovaní
- posledných 6mes.nie operácia, tetovanie a nepodstúpil akupunktúru,
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

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
Ženy môžu darovať krv až po skončení menštruácie a najskôr 6 mes.
po pôrode, ukončení tehotenstva, alebo dojčenia.

Spišskobeliansky spravodaj
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Automotoklub informuje...
Celkové výsledky 11. ročníka automobilovej súťaže v Jazde zručnosti o Pohár primátora mesta Spišská Belá v roku 2010
Muži

Meno a Priezvisko

1. kolo

2. kolo

3. kolo

4. kolo

5. kolo

6. kolo

7. kolo

8. kolo

9. kolo

10. kolo

spolu
MB

Po
škrtaní

60

60

48

108

583

492

60

96

478

478

20

120

481

461

1.

Jaroslav Divoký

54

48

54

43

54

54

2.

Anton Štolc

22

60

60

60

60

60

3.

František Monka

60

54

29

54

48

48

48

4.

Ján Štolc

16

33

43

48

43

54

54

33

66

390

374

5.

Michal Bukovský

21

43

38

38

43

33

38

48

17

76

395

357

6.

Stanislav Bekeš

29

25

22

38

21

43

33

16

40

267

251

7.

Paula Vodrážková

19

21

18

33

25

29

43

21

38

268

231

8.

Lenka Bukovská

17

29

21

20

18

22

22

38

9.

Ivona Kurucová

13

19

25

22

22

29

21

10.

Peter Rusiňák

14

18

16

11.

Jana Štolcová

18

22

19

19

12.

Jaroslav Línek

38

20

25

25

13.

Lukáš Drescher

25

33

29

33

14.

Michal Palušák

48

48

33

15.

Rastislav Kulanga

16.

Michal Monka

17.

Petra Štolcová

18.

Matej Krišanda

19.

Matúš Kurcin

20.

Adam Slodičák

21.

Tomáš Hanko

22.

Stanislav Podolínsky

20

21
38

33

25

25

29

14

42

243

212

25

36

191

191

44

171

171

170

170

162

162

160

160

54
19

21

149

149

124

124

15

96

96

22

76

76

50

70

70

58

58

58

43

43

43

19

41

41

33

33

38
43

38
17

17

20

20

22

86

33

23.

Václav Slodičák

29

29

24.

Karol Rossbrey

20

20

20

25.

Dušan Svitana

19

19

19

26.

Radoslav Kluska

18

18

27.
29.

Pavel Sovák

30.

Marek Kostka

31.

Miroslav Pješčák

32.
33.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

18

Eva Kačmareková
Kamil Mačák

Ženy

29

15
15

15
15

14

14

13

13

12

12

12

Lukáš Hlavenka

11

11

11

Milan Mazurek

10

10

10

Meno a Priezvisko
Paula Vodrážková
Lenka Bukovská
Ivona Kurucová
Jana Štolcová
Petra Štolcová
Eva Kačmareková

14

15
15
13

1. kolo

2. kolo

3. kolo

4. kolo

5. kolo

6. kolo

7. kolo

8. kolo

9. kolo

10. kolo

60
48
43
54

48
60
43
54

43
54
60
48
38
33

54
48
60
43

60
48
54

60
48

60
54

48
43
60

108
120
96

54

48

43

48
43
54
60
38

3. kolo

4. kolo

5. kolo

6. kolo

7. kolo

8. kolo

9. kolo

10. kolo

60

60
43
48
54

60
48
54

60
48
54

60
54

60
54

120
96
108

Juniori

Meno a Priezvisko

1. kolo

2. kolo

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Martin Stoklas
Stanislav Bekeš ml.
Lukáš Podolínsky
Marek Monka
Matúš Krempaský
Peter Slodičák ml.
Peter Rusiňák ml.
Miroslav Vošček

60
43
48
54

60
48
38
54

60
48
54

54

48
43
43
43

spolu
MB
589
566
470
361
173
33
spolu
MB
600
494
398
216
48
43
43
43

Po
škrtaní
498
480
470
361
173
33
Po
škrtaní
540
451
398
216
48
43
43
43
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Celkové výsledky automobilovej súťaže „Rodičia, jazdite opatrne“ v roku 2010

Pora- Št. Jazdec
die číslo Meno a priezvisko

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

4.
11.
5.
6.
1.
12.
9.
13.
7.
3.
2.
8.

Jaroslav Divoký
Jaroslav Línek
Stanislav Bekeš
Miroslav Dubiel
František Monka
Juraj Orlík
Ivan Sabaka
Peter Rusiňák
Michal Bukovský
Žabka Michal
Jozef Adamjak
Ján Štolc

Spolujazdec
Meno a priezvisko

Paula Vodrážková
Lenka Líneková
Stanislav Bekeš ml.
Ján Dubiel
František Monka ml.
Marta Orlíková
Ivana Sabaková
Peter Rusiňák ml.
Lenka Bukovská
Žabka Samuel
Soňa Kuchtová
Jana Štolcová

Mesto

Poprad
Sp. Belá
Sp. Belá
Štrba
Sp. Belá
Prievidza
Poprad
Poprad
Sp. Belá
Kežmarok
Sp. Belá
Poprad

Novoročná jazda

Veľkonočná
jazda

Rallye
Majáles
Štrba

Jesenná
jazda
Poprad

17.1.2010 21.3.2010 24.4.2010 22.5.2010 14.11.2010
MB
MB
MB
MB
MB
60
60
60
33
60
48
48
54
48
0
43
43
25
38
54
38
25
43
0
43
0
33
48
60
0
0
29
38
43
0
29
54
21
0
0
0
0
0
54
48
33
38
29
0
0
22
22
22
29
0
25
0
33
0
0
54
0
0
0
0

Z denníka mestskej polície (december 2010)
1. december
Počas pravidelnej kontroly
v okolí zastávok SAD krátko
popoludní bola hliadke MsP nahlásená krádež tovaru v predajni
Milk Agro. Predavačky na mieste
zadržali školáka z miestnej ŠZŠ,
ktorý sa pokúsil ukradnúť balíček
žuvačiek priamo pri pokladni.
Pravdepodobne sa u zlodeja
ozvalo svedomie a „strach“ mu
dodal odvahu na útek z predajne. Po získaní popisu páchateľa
krádeže sa mestským policajtom
podozrivého zlodeja podarilo zadržať pred budovou penziónu na
Hviezdoslavovej ul. Menovaný sa
policajtom na mieste priznal a po
predvedení na oddelenie MsP bolo
zistené, že sa jedná o maloletého
Jána H. z Krížovej Vsi. Vzhľadom
na vek páchateľa bolo konanie vo
veci krádeže zastavené.
7. december
O funkčnosti a kvalite svojich
petárd sa ešte pred príchodom
Silvestra chcela presvedčiť
skupinka detí pohybujúca sa po
sídlisku na Družstevnej ul., a tak
ich na skúšku aj zopár kúskov
„odpálili“. To, že dobre nakúpili,
im potvrdil príchod hliadky MsP,
ktorá ich detonácie začula počas
pochôdzky v okolí sídliska. Aktér
celej zábavy maloletý Adrián H.
z Družstevnej ul. bol vzhľadom na
svoj vek za takýto prehrešok vyriešený hliadkou napomenutím.
12. december
Pomerne rušný deň zažila
hliadka MsP v mestských lesov
počas kontrolného dňa. V priebehu troch hodín zažili nápor „nabalených“ osadníkov vracajúcich
sa z mestských lesov do osady.

Jarná
jazda

Z viac ako 50 skontrolovaných
osadníkov sa hliadke nepozdával
„náklad“ 9 osôb. Drevo, ktoré
niesli domov, bolo pekne zviazané do kôp. V tomto prípade
bolo viac ako jasné, že to nie je
haluzina, na ktorú mali povolenie.
Na miesto bola privolaná hliadka
OOPZ Ždiar, ktorá drevorubačov
s poštiepanými hrubými kmeňmi
stromov začala riešiť za trestný
čin krádeže.
13. december
Vo večerných hodinách pri
prejazde cez Štefánikovu ul. našli policajti pri budove školskej
jedálne horiaci 1100 l kontajner
na komunálny odpad. Ten sa stal
miestom úmyselného zapálenia
neznámou osobou. Policajti ho
na mieste zahasili snehom, ktorý
bol v okolí kontajnera.
14. december
Krátko pred 22.30 h bol
hliadkou MsP v centre mesta na
chodníku pred budovou lekárne
hliadkou nájdený ležiaci neznámy muž. Na miesto však súčasne
dorazilo aj vozidlo RZP a za
prítomnosti záchranárov mu bola
poskytnutá prvá pomoc. Miestna
znalosť policajtov pomohla záchranárom muža identifikovať
ako Jozefa M. z Ul. 1. mája, ktorý sa pravdepodobne pošmykol
a spadol. Poďakovanie v tomto
prípade patrí hlavne neznámemu
anonymného oznamovateľovi,
ktorý privolal RZP.
17. december
V podvečerných hodinách neznámy muž oznámil na oddelení
MsP, že v blízkosti prechodu pre
chodcov pred barom Condor leží
na zemi neznámy muž. Po prícho-

de hliadky na miesto bolo zistené,
že ide o „miestneho herca“ Igora
S. z Hviezdoslavovej ul., ktorý sa
ako tradične opil do nemoty. Počas
krátkej „konzultácie“ s policajtmi
začal menovaný predvádzať „tradičný“ epileptický záchvat, a to len
z jediného dôvodu - odvoz domov
služobným vozidlom. Keďže divadlo, ktorým Igor pravidelne policajtov zabáva, ich neobmäkčilo,
bol nakoniec „donútený“ odísť
domov po svojich.
18. december
Decembrovú „pästiarsku“
ligu zahájili na pôde verejného
priestranstva v blízkosti miestnej
diskotéky Matej R. zo Zimnej ul.
a Lukáš B. z Hviezdoslavovej ul.
Neohlásený súboj medzi miestnymi aktérmi o 3.20 h spozorovala
a ukončila až hliadka MsP. Poškodený Lukáš hliadke oznámil,
že po vyhľadaní lekárskeho
ošetrenia podá na útočníka oznámenie, avšak do dnešného dňa sa
tak nestalo.
22. december
Krátko pred koncom popoludňajšej služby bol prijatý telefonický
hovor od p. Beáty M. z Ul. 1. mája.
Tá požiadala o „okamžitý“ príchod
policajtov do ich domu, a to z dôvodu, že jej nespokojný synček Ján
je pod vplyvom alkoholu, rozbíja
nábytok a všetkých členov rodiny
fyzicky napáda. V priebehu niekoľkých minút policajti na vlastné
oči zažili, čo spôsobí kombinácia
alkoholu a liekov. Jano ani po
niekoľkých výzvach neupúšťal od
svojho konania a po fyzickom napadnutí svojho otca vec zobrali do
rúk policajti a po dobrých „dvoch“
otcovských pohladeniach sa upokojil. Po predvedení útočníka na
oddelenie MsP bola u menova-

Po
škrtaní

Spolu

MB
240
198
178
149
141
110
104
102
100
95
58
54

MB
273
198
203
149
141
110
104
102
100
95
58
54

ného vykonaná dychová skúška,
kde bolo zistené požitie alkoholu
v množstve viac ako 1,72 mg/l
(v prepočte takmer 3,5 promile).
Škoda len to, že matka „naozaj“
bezhlavo miluje svoje dieťa a vec
nebude riešená ako domáce násilie,
ale len ako priestupok.
29. december
V priebehu tohto dňa sa
opätovne začala spoločná kontrolná akcia príslušníkov MsP
a príslušníkov OOPZ Spišská
Belá a Ždiar v mestských lesoch.
Pravidelné kontroly v mestských
lesoch v priebehu posledných
dvoch rokov priniesli už aj svoje
konkrétne výsledky. Počas dňa
bolo skontrolovaných viac ako
30 osadníkov, ktorí pri zbere dreva predložili policajtom potrebné
povolenia na zber dreva. Čo je
však horšie, je rabovanie v lesoch
TANAP-u. Počas policajnej naháňačky aktívne hliadke zo Ždiaru
vypomáhal snežný skúter, čo im
umožnilo zadržať „niekoľko“
zlodejov dreva.
Počas kontrolnej akcie bolo
hliadke MsP oznámené koodinátorom MOS, že v blízkosti zdravotného strediska sa nachádza
vodič, ktorý s autom nabúral do
stĺpa verejného osvetlenia. Ten
ho zadržal na mieste dopravnej
nehody až do príchodu hliadky
policajného zboru. Na mieste bolo
zistené, že p. F. z Vojňan jazdil
s vozidlom na rakúskych evidenčných číslach a mal poriadne
„pod čapicou“. Niektorí vodiči sú
však nepoučiteľní. Podľa zistenia
hliadky dopravnej polície nešlo
o prvý prípad jazdy pod vplyvom
alkoholu u menovaného.
Spracoval: Ing. Ján Majerčák,
náčelník MsP
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Memoriál Jána Gallika ml.
Výsledky tenisového turnaja Memoriál Jána Gallika ml. z 28.
december 2010 - tenisová hala
Vyšné Ružbachy
Skupina „A“: Ferencko Marcel,
Jurčo Marián, Mazurek Milan, Kocún Robo, Novoroľník Marcel
Ferencko - Jurčo
1:4
Mazurek - Kocún
0:4
Ferencko - Novoroľník
2:4
Jurčo - Mazurek
1:4
Kocún - Novoroľník
4:0
Ferencko - Mazurek
4:3
Jurčo - Kocún
3:4
Mazurek - Novoroľník
0:4
Ferencko - Kocún
2:4
Jurčo - Novoroľník
1:4
Tabuľka skupiny „A“
1. Kocún
12 b
2. Novoroľník
9b
3. Mazurek
3b
4. Jurčo
3b
5. Ferencko
3b
O poradí na 3. - 5. mieste v skupine rozhodol pomer hier vzájomných zápasov.
Skupina „B“: Krempaský Ľudo,
Gallik Paťo, Tomas Peter, Milaňák Marek, Pisarčík Ľubo
Krempaský - Gallik
3:4
Tomas - Milaňák
2:4
Krempaský - Pisarčík
3:4
Gallik - Tomas
4:1
Milaňák - Pisarčík
1:4
Krempaský - Tomas
4:0
Gallik - Milaňák
4:0

Tomas - Pisarčík
Krempaský - Milaňák
Gallik - Pisarčík
Tabuľka skupiny „B“
1. Pisarčík
2. Gallik
3. Krempaský
4. Milaňák
5. Tomas
Štvrťfinále:
Kocún - Milaňák
Novoroľník - Krempaský
Mazurek - Gallik
Jurčo - Pisarčík
Semifinále:
Kocún - Gallik
Krempaský - Pisarčík
O 3. miesto:
Pisarčík - Gallik
Finále:
Krempaský - Kocún

0:4
4:2
1:4
12 b
9b
6b
3b
0b
6:1
2:6
0:6
1:6
6:1
6:3
6:0
6:2

Konečné umiestnenie:
1. Krempaský Ľudo
2. Kocún Robo
3. Pisarčík Ľubo
4. Gallik Patrik
5 - 8. Jurčo Marián
Novoroľník Marcel
Milaňák Marek
Mazurek Milan
9. Ferencko Marcel
10. Tomas Peter
Ceny do turnaja venovali:
Krempaský Slavomír, JUDr.
Bieľak Štefan, Krempaský Ľudo
a Gallik Ján st. Ďakujeme.

ROK 2011 - ROK ŠPORTU v meste Spišská Belá
(pri príležitosti 100. výročia vzniku organizovaného
športu v Spišskej Belej)

Tenisový turnaj štvorhier mužov
Dňa 8. januára 2011 sa v tenisovej hale v Tatranskej Lomnici
uskutočnil Tenisový turnaj štvorhier mužov zo Spišskej Belej.
Skupina „A“: Milaňák Marek/
Novoroľník Marcel, Kuna Jozef/
Jurčo Marián, Kuchta Tono/
Čaban František, Pisarčík Ľubo
/Bieľak Štefan
Milaňák/Novoroľník
- Kuna/Jurčo
7:3
Kuchta/Čaban
- Pisarčík/Bieľak
5:7
Milaňák/Novoroľník
- Kuchta/Čaban
7:6
Kuna/Jurčo
- Pisarčík/Bieľak
0:7
Kuna/Jurčo - Kuchta/Čaban 6:7
Milaňák/Novoroľník
- Pisarčík/Bieľak
7:3
Tabuľka skupiny „A“
1. Milaňák/Novoroľník
2. Pisarčík/Bieľak
3. Kuchta/Čaban
4. Kuna/Jurčo

9b
6b
3b
0b

Skupina „B“: Mazurek Milan/
Tomas Peter, Kocún Robo/
Ferencko Marcel, Krempaský
Ľudo/Rexa Ján, Gallik Patrik/
Krempaský Marek
Mazurek/Tomas
- Kocún/Ferencko
5:7
Krempaský Ľ./Rexa
- Gallik/Krempaský M.
6:7
Mazurek/Tomas
- Krempaský Ľ./Rexa
3:7

Kocún/Ferencko
- Gallik/Krempaský M.
Kocún/Ferencko
- Krempaský Ľ./Rexa
Mazurek/Tomas
- Gallik/Krempaský M.
Tabuľka skupiny „B“
1. Krempaský Ľ./Rexa
2. Kocún/Ferencko
3. Mazurek/Tomas
4. Gallik/Krempaský M.

7:4
1:7
7:6
6b
6b
3b
3b

O 7. miesto:
Kuna/Jurčo
- Gallik/Krempaský M.
5:7
O 5. miesto:
Mazurek/Tomas
- Kuchta/Čaban
7:3
Semifinále:
Milaňák/Novoroľník
- Kocún/Ferencko
6:3
Krempaský Ľ./Rexa
- Pisarčík/Bieľak
6:7
O 3. miesto:
Krempaský Ľ./Rexa
- Kocún/Ferencko
7:3
Finále:
Milaňák/Novoroľník
Pisarčík/Bieľak
6:3, 6:2
Konečné umiestnenie:
1. Milaňák/Novoroľník
2. Pisarčík/Bieľak
3. Krempaský Ľ./Rexa
4. Kocún/Ferencko
5. Mazurek/Tomas
6. Kuchta/Čaban
7. Gallik/Krempaský M.
8. Kuna/Jurčo

Inzercia
• Ponúkam do prenájmu 3-izbový byt v Spišskej Belej. Tel.:
0902 095 809.
• Predám garáž na Družstevnej ulici, za cintorínom. Kontakt:
0907 186 206.
• Predám stavebný pozemok v Bušovciach, rozloha 725 m2.
Kontakt: 0907 186 206.
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