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Na zasadnutí 14. marca 2013 
Mestské zastupiteľstvo v Spiš-
skej Belej prijalo aj nasledovné 
rozhodnutia: 

 
Zmena rozpočtu mesta č. 2
Mestské zastupiteľstvo v Sp. 

Belej (ďalej len MsZ) schválilo 
zmenu rozpočtu mesta Spišská 
Belá na rok 2013 rozpočtovým 
opatrením č. 2/2013 (rozpočtové 
opatrenie je zverejnené na http:
//www.spisskabela.sk/sources/
dok_menu/922.doc).

Bytový dom 
na Zimnej č. 46

MsZ vzalo na vedomie pro-
jekt spoločnosti Chemostav, 
a. s., Štúrova 101, 059 21 Svit 
na výstavbu bytového domu 
na Zimnej ulici č. 46 v Spišskej 
Belej s technickou vybavenosťou 
a návrh tejto spoločnosti na spo-
luprácu s mestom pri realizácii 
tohto projektu. 

MsZ schválilo projektovú 
štúdiu na výstavbu bytového 
domu na Zimnej ulici č. 46 
v Spišskej Belej, ktorú vypra-
coval Ing. arch. Miloslav Dulík, 
OSA ATELIÉR, s. r. o., Poprad, 
projektant stavby a ktorú pred-
kladá investor projektu - spoloč-

Zo zasadnutia mestského zastupiteľstva
nosť Chemostav, a. s., Svit.

Projektová štúdia je zverejne-
ná na http://www.spisskabela.sk/
start.php?id=podpodmenu&nm
=461&loc=11_166.

MsZ schválilo aj podmienky 
spolupráce na vyššie uvedenom 
projekte výstavby bytového 
domu medzi mestom a investo-
rom projektu. Tieto podmien-
ky budú uvedené v zmluve 
o spolupráci medzi mestom 
a investorom. 

MsZ schválilo výstavbu 
parkovacích miest pre uvede-
ný bytový dom v rámci vyššie 
uvedeného projektu aj na po-
zemkoch vo vlastníctve mesta 
parc. č. 221/1 a parc. č. 222/1 
v rozsahu predloženej projek-
tovej štúdie bytového domu.

Ťažba štrkopieskov 
v Strážkach

MsZ vzalo na vedomie 
informáciu primátora mesta 
o pripravovanej ťažbe štrkopies-
kov v Strážkach na pozemkoch 
parcela č. č. KN „C“ 1761, 1762, 
1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 
1250, 1252, 1253, 1254, 1256, 1257 
v k. ú. Strážky, ktorú má reali-
zovať spoločnosť AGROSTAV, 
stavebno-obchodné družstvo 

Poprad, Nová 74, Poprad-Veľ-
ká (o prebiehajúcom konaní 
o vydaní povolenia na ťažbu, 
o pripravovanej zmene územ-
ného plánu).

MsZ schválilo podmienky 
mesta pre súhlas na zmenu 
územného plánu mesta ako 
podmienky spolupráce medzi 
mestom a investorom - spoloč-
nosťou AGROSTAV, stavebno-
-obchodné družstvo, Nová 74, 
Poprad-Veľká pre realizáciu 
projektu „Ťažba štrkopieskov 
Strážky“. Tieto podmienky 
budú uvedené v návrhu zmlu-
vy o spolupráci medzi mestom 
a investorom.

Mapové zobrazenie lokality 
je na http://www.spisskabela.sk/
sources/dokumenty/326.pdf.

Správy o činnosti 
za rok 2012

MsZ vzalo na vedomie sprá-
vu o činnosti Mestskej knižnice 
v Spišskej Belej za rok 2012 
(správa je zverejnená na http:
//www.spisskabela.sk/sources/
dokumenty/322.pdf).

MsZ vzalo na vedomie 
správu o činnosti Regionálneho 
turistického informačného cen-
tra v Spišskej Belej za rok 2012. 
Správa je zverejnená na http:
//www.spisskabela.sk/sources/
dokumenty/323.doc.

MsZ vzalo na vedomie 
správu o činnosti Mestskej po-
lície Spišská Belá za rok 2012 
(správa je zverejnená na http:
//www.spisskabela.sk/sources/
dokumenty/321.doc.

Plán stavebných a investič-
ných aktivít mesta na rok 2013

MsZ schválilo návrh plánu 
stavebných a investičných ak-
tivít mesta Spišská Belá na rok 
2013 (plán je zverejnený na http:
//www.spisskabela.sk/sources/
dokumenty/324.doc).

Zrušenie centier 
voľného času 

MsZ vzalo na vedomie infor-
máciu primátora mesta o zmene 

právnej úpravy a zmene finan-
covania centier voľného času na 
Slovensku. Pri oboch základných 
školách od 1.1.2013 fungujú 
centrá voľného času ako škol-
ské zariadenia oboch ZŠ, ktoré 
vznikli transformáciou bývalých 
školských stredísk záujmovej 
činnosti, ktoré fungovali do 31. 
12. 2012 a zmenou školského 
zákona sa automaticky zmenili 
na CVČ. Vzhľadom na zmenu 
financovania záujmovej činnosti 
žiakov - detí od 1. 1. 2013 mesto 
prehodnotilo existenciu oboch 
týchto bývalých školských stre-
dísk záujmovej činnosti, ktoré 
už nie sú z organizačného a pe-
dagogického hľadiska potrebné, 
nakoľko záujmovú činnosť za-
bezpečuje v našom meste exis-
tujúce Centrum voľného času 
mesta a zároveň obe základné 
školy v rámci záujmovej čin-
nosti platenej zo vzdelávacích 
poukazov a rozpočtu mesta. 
Konkrétna forma organizač-
ného zabezpečenia záujmovej 
činnosti detí od septembra 
2013 bude ešte predmetom 
hľadania najvhodnejšej formy 
v najbližších týždňoch. Avšak 
mať naďalej uvedené dve CVČ 
pri oboch ZŠ (okrem mestského 
CVČ) mesto vníma ako úplne 
zbytočné, neefektívne, nehos-
podárne a neracionálne. Preto 
mesto schválilo zrušenie oboch 
CVČ k 30. 6. 2013 a predloží 
návrh na Ministerstvo školstva, 
športu vedy a výskumu SR na 
vyradenie oboch CVČ zo siete 
škôl a školských zariadení 
k 30. 6. 2013. 

Zápis detí do prvého 
ročníka ZŠ

MsZ vzalo na vedomie 
informáciu primátora mesta 
o zápise detí do prvého ročníka 
základných škôl pre školský 
rok 2013/2014 a o postupe 
mesta ako zriaďovateľa v tejto 
veci. Viac informácii je na: http:
//www.spisskabela.sk/sources/
dokumenty/325.doc.

(Pokračovanie na 2. str.)
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Zo zasadnutia mestského zastupiteľstva

Garsónka v Strážkach
MsZ schválilo pridelenie 

mestského nájomného bytu 
- garsónky v Spišskej Belej - 
v Strážkach (dom pre seniorov) 
žiadateľovi: František Kušion, 
L. Svobodu 68, Poprad za pod-
mienok uvedených v uznesení 
MsZ č. 71/2012 zo dňa 21. 6. 
2012. Išlo o pridelenie posled-
ného voľného nájomného bytu 
v bytovom dome v Strážkach 
určených pre seniorov.

Predaj a kúpa pozemkov 
1. MsZ schválilo predaj časti 

pozemkov mesta v lokalite Pod 
Kycorou v Lendaku v prospech 
vlastníkov rodinných domov 
- ide o majetkovoprávne vyspo-
riadanie pozemkov za rodinný-
mi domami v obci Lendak.

2. MsZ schválilo zámer na 
predaj časti pozemku kupu-
júcemu Mariánovi Šťastnému 
a manž., bytom Továrenská 5, 
Spišská Belá z dôvodu rozšíre-
nia súčasného pozemku.

3. MsZ schválilo predaj 
časti pozemku o výmere 82 m2 
kupujúcemu Jozefovi Grandovi 
a manž., bytom Novomeského 
2, Spišská Belá v rámci majet-
kovoprávneho vysporiadania 
vlastníctva k pozemku pri ro-
dinnom dome.

4. MsZ schválilo predaj časti 
pozemku o výmere 345 m2 ku-
pujúcemu Marekovi Mešárovi, 
bytom Zimná 68, Spišská Belá 
v rámci majetkovoprávneho 
vysporiadania vlastníctva k po-
zemku, ktorý tvorí areál pre-

vádzky vo vlastníctve žiadateľa 
na Továrenskej ulici.

5. MsZ vzalo na vedomie list 
Miroslava Šelepa, Partizánska 
17, Spišská Belá vo veci vyspo-
riadania vlastníctva k pozemkom 
pod miestnou komunikáciou na 
ulici Partizánskej v Spišskej Belej 
z dôvodu výstavby dažďovej ka-
nalizácie na tejto ulici a nesúhlasí 
s návrhom kúpnej ceny predlože-
nej Miroslavom Šelepom.

Poľovný revír Valtín Lendak
MsZ vzalo na vedomie do-

terajšie užívanie pozemkov vo 
vlastníctve mesta Spišská Belá 
na zriadenie poľovného revíru 
v k. ú. Lendak poľovníckym 
združením Valtín Lendak. Ná-
sledne MsZ schválilo prenájom 
týchto pozemkov vo vlastníctve 
mesta na účely užívania poľov-
ného revíru pre žiadateľa Poľov-
nícke združenie VALTÍN Lendak 
na dobu 10 rokov (dobu určuje 
zákon o poľovníctve) za ročné 
nájomné vo výške určenej prí-
slušnými právnymi predpismi. 
Ide o pozemky mesta v celkovej 
výmere 250,64 ha (z toho 197,96 
ha lesného pôdneho fondu 
a 52,68 ha poľnohospodárske-
ho pôdneho fondu), pričom tieto 
pozemky nepatria do poľovného 
revíru Mestského poľovníckeho 
spolku Poľana Spišská Belá.

Prenájom pozemku
MsZ schválilo prenájom 

časti pozemku na umiestnenia 
dočasného predajného stánku 
v k. ú. Tatranská Lomnica (pri 
parkovisku v Tatranskej Kotline) 
o výmere 9 m2 za ročné nájom-
né vo výške 9 €/m2 nájomcovi 

Františkovi Grichovi, bytom 
Spišská Belá, gen. L. Svobodu 
15 na dobu určitú 3 roky, pričom 
ďalšie podmienky umiestnenia 
stánku určí správca územia 
Mesto Vysoké Tatry.

Kontroly hlavného kontrolóra 
MsZ vzalo na vedomie 

správu o výsledkoch kontroly 
hlavného kontrolóra mesta 
podľa schváleného plánu od 24. 
11. 2012 do 8. 3. 2013.

Splášková kanalizácia 
v Strážkach

MsZ schválilo zriadenie bez-
odplatného vecného bremena 
v prospech mesta Spišská Belá 
na pozemkoch vo vlastníctve 
súkromných fyzických osôb 
v k. ú. Strážky za účelom 
umiestnenia stavby novej splaš-
kovej kanalizácie v Strážkach na 
Ulici L. Medňanského z dôvodu 
pripravovanej technickej zmeny 
projektu stavby. 

Nový vodovod a vodojem ide 
do prevádzky

MsZ vzalo na vedomie 
stanovisko Ministerstva život-
ného prostredia SR o určení 
prevádzkovateľa nového vo-
dovodu a vodojemu 2 x 600 
m3 Spišská Belá vybudovaného 
v rámci projektu „Spišská Belá 
- Environmentálna infraštruk-
túra - vodovod“. MsZ následne 
schválilo prevádzkovanie tohto 
nového vodovodu a vodojemu 
prevádzkovateľom, ktorým 
bude Podtatranská vodárenská 
prevádzková spoločnosť, a. s., 
Poprad počas najbližších piatich 
rokov (počas doby viazanosti 
podmienok projektu EÚ).

(Dokončenie z 1. str.)

BUDOVA CVČ 
 UŽ LEN PRE ŠKÔLKU
Od 1. marca tohto roka je 
budova centra voľného 
času na Zimnej ulici č. 47 
(inak bývalý dom pionierov 
alebo bývalé jasle) v správe 
Materskej školy, Mierová 1, 
Spišská Belá. Budova, ktorá 
je majetkom mesta, bola do 
konca roka 2012 využívaná 
aj pre potreby materskej 
školy aj centra voľného času. 
Od januára slúži celá táto 
budova len materskej škole. 
Mesto ju postupne plánuje 
modernizovať v priebehu 
najbližších rokov. V tomto 
roku sa opraví suterén (piv-
ničné priestory) a vymenia 
sa strešné zvody a rýny na 
dažďovú vodu. Do konca 
roka, resp. v prvej polovici 
budúceho roka sa vybuduje 
aj parkovisko pre cca 26 áut 
na pozemku vedľa budovy 
s novým prístupom (vjaz-
dom) k budove. Rovnako 
je v pláne pre budúci rok 
urobiť nový bezpečný vstup 
do budovy zo zadnej strany 
(zo záhrady). 

2. NARODENINY 
FACE KLUBU
Dňa 24. mar-
ca pripravili 
dobrovoľníci 
z Face klubu oslavy 2. naro-
denín tohto klubu. Za účasti 
primátora mesta a ďalších 
zástupcov mesta mládežní-
ci zhodnotli svoju činnosť 
počas druhého roka svojej 
činnosti a primátor mesta 
spolu s koordinátorkou Face 
klubu Helenou Zadžorovou 
ocenili najaktívnejších dob-
rovoľníkov za uplynulý rok. 
Gratulujeme a ďakujeme. 

KALENDÁR KULTÚR-
NYCH, SPOLOČEN-
SKÝCH A ŠPORTOVÝCH 
PODUJATÍ
19. 4. (Pi) 
•  Obvodová súťaž „Beliansky 

slávik“ - súťaž v speve ľu-
dových piesní - CVČ

20. 4. (So)  
•  Deň Zeme - kreslenie na 

chodník „Naša zem je 
guľatá“ - CVČ

28. 4. (Ne)  
•  Automobilová jazda zruč-

nosti

Obyvatelia nášho mesta 
sa môžu celoročne bezplatne 
zbavovať nadrozmerného od-
padu v areáli skládky odpadov 
v Spišskej Belej a okrem toho 
tiež v rámci jarného upratovania 
mesta v dňoch:

PIATOK 19. 4. 2013 
a SOBOTA 20. 4. 2013

Na tento účel budú prista-
vené veľkoobjemové kontaj-
nery (VOK-ky) na obvyklých 

Zber veľkoobjemového odpadu 

(tzv. jarné upratovanie)
miestach v meste. Bude tu 
možné uložiť veľkoobjemový 
komunálny odpad - vyradené 
predmety z domácností, ktoré 
pre ich rozmery nie je možné 
umiestniť do odpadkových ná-
dob. Žiadame občanov o dodr-
žiava nie jednoduchých pravidiel 
pri tomto zbere:

• pristavené kontajnery ne-
preplňujte,

• je zakázané tu ukladať ne-
bezpečný odpad, bielu techniku, 
elektronický odpad a stavebnú 

suť v akomkoľvek množstve 
- na to je určený zberný dvor 
na Mestskom podniku na To-
várenskej ulici (tam to môžete 
bezplatne umiestniť),

• drevený odpad (konáre, 
kríky...) dávajte vedľa kontaj-
nerov,

• do týchto kontajnerov 
nepatrí bežný domový (komu-
nálny) odpad,

• kontajnery nie sú určené 
pre podnikateľov na zbavenie sa 
odpadu zo svojich prevádzok!!!
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V poslednej dobe sa veľa 
hovorí o centrách voľného času 
a o ich financovaní a o záujmo-
vej činnosti pre deti. Najmä 
médiá prinášajú rôzne správy 
o tejto téme. A ako je to v na-
šom meste? V našom meste 
pôsobí Centrum voľného času 
(ofi ciálne sídlo Zimná 47, Spiš-
ská Belá) a pri oboch základných 
školách školské strediská záuj-
movej činnosti, ktoré rovnako 
vykonávali záujmovú činnosť 
(v záujmových útvaroch alebo 
inak povedané v krúžkoch). Od 
januára tohto roku sa uvedené 
školské strediská záujmovej 
činnosti transformovali na zá-
klade zmeny zákona na centrá 
voľného času, čo znamená, že 
v súčasnosti máme v našom 
meste 3 centrá voľného času 
(v dôsledku zmeny zákona!). 

Zmena financovania záuj-
movej činnosti detí v centrách 
voľného času alebo v školských 
strediskách záujmovej činnosti 
bola avizovaná od roku 2010, 
k jej naplneniu došlo až od 1. 1. 
2013. 

Ako sa to zmenilo? 
Do konca minulého roka do-

stávalo každé centrum voľného 
času, či školské stredisko záuj-
movej činnosti peniaze na svoju 
činnosť podľa počtu detí, ktoré 
boli zapísané v centre alebo 
v školskom stredisku. Stalo sa 
to, že v niektorých mestách a ob-
ciach na Slovensku došlo k ra-

Ako ďalej so záujmovým vzdelávaním detí? 
pídnemu niekoľkonásobnému 
nárastu počtu detí za posledné 
roky z dôvodu zabezpečenia si 
značného objemu peňazí. Takže 
zarábali na ostatných, pritom 
činnosť reálne spravidla nevyko-
návali. A tak sa stalo, že v jednej 
obci založili centrum voľného 
času, do ktorého malo chodiť 
viac ako 7 000 detí, pričom obec 
mala v škole 70 detí. Takýchto 
prípadov začalo pribúdať, aj 
keď ich nebola väčšina. A práve 
kvôli niekoľkým prípadom boli 
poškodení všetci, t. j. všetky 
centrá voľného času a školské 
strediská na Slovensku, ktorí se-
riózne vykonávali túto činnosť. 
Preto koncom minulého roka 
štát zmenil systém ich financo-
vania tak, že prestal poskytovať 
financie na počet detí v centrách 
a školských strediskách a roz-
delil ich medzi všetkých 2 930 
miest a obcí na Slovensku podľa 
počtu detí vo veku 5 - 15 rokov 
prihlásených na trvalý pobyt 
v obci (v meste). 

Čo to spôsobilo pre naše 
mesto? 

Kým v roku 2012 sme dostali 
na činnosť centra voľného času 
a školských stredísk záujmovej 
činnosti vyše 360-tisíc eur, tak 
v roku 2013 dostaneme na záuj-
movú činnosť s deťmi v danom 
veku len necelých 58-tisíc eur. 
Takže viac ako 300-tisíc eur 
menej!!! v rozpočte mesta pre 
rok 2013. S touto „sekerou” 

sme sa museli vysporiadať pri 
tvorbe rozpočtu na tento rok. 
Samozrejme, že táto situácia nás 
prinútila prijať úsporné opatre-
nia a znižovať náklady na ich 
činnosť bez toho, aby to zásadne 
pocítili najmä deti. Počet kúžkov 
sme zásadne nezmenili (zrušili 
sme len 4 krúžky) a nechali sme 
krúžky dobehnúť do konca tohto 
školského roka (do 31. 5. 2013), 
a to tak v rámci centra voľného 
času, ako aj bývalých školských 
stredísk (od januára ako centrá 
voľného času pri oboch základ-
ných školách). Od januára 2013 
sme znížili odmenu pre vedú-
cich všetkých krúžkov zo 6 na 
5 eur za 1 vyučovaciu hodinu. 
Už v septembri 2012 sme znížili 
počet stálych zamestnancov 
CVČ z 3 na 1,4. Od marca tohto 
roka sa budova centra voľného 
času previedla na materskú 
školu v našom meste, ktorá tam 
má už dlhší čas svoje vysunuté 
(elokované) pracovisko. K 30. 
júnu 2013 ukončia svoju čin-
nosť bývalé školské strediská 
záujmovej činnosti pri oboch 
ZŠ (dnes centrá voľného času 
pri oboch ZŠ). Ale čo je dôležité, 
do konca tohto školského roka 
deti vôbec nepocítia nedostatok 
financií na záujmovú činnosť 
v dôsledku zmeny financova-
nia zo strany štátu (s výnimkou 
toho, že CVČ nevykonáva svoju 
činnosť aj v budove na Zimnej 
47, ale súťaže a ďalšie spoločen-
ské, športové a kultúrne akcie 

pre deti robí CVČ naďalej spolu 
s mestom - oddelením kultúry 
mestského úradu). 

V priebehu najbližších týždňov 
čaká mesto hľadanie ďalších rieše-
ní (aj úsporných) ako efektívnejšie 
poskytovať záujmovú činnosť 
deťom v našom meste. Bude 
potrebné prehodniť rozsah po-
skytovanej záujmovej činnosti 
(počet a druh kúžkov). Snahou 
mesta je od septembra 2013 
poskytnúť deťom záujímavú 
ponuku záujmových krúž-
kov (ale takých, o ktoré bude 
záujem zo strany detí a ktoré 
budú zmysluplné a kreatívne 
pre samotné deti). Záujmové 
krúžky bude mesto chcieť reali-
zovať tak cez mesto (z rozpočtu 
mesta) ako aj cez obe základné 
školy (prostredníctvom vzdelá-
vacích poukazov financovaných 
zo štátneho rozpočtu). 

Mesto bude prioritne zo 
svojho rozpočtu podporovať tie 
kúžky, ktoré odpútajú deti od 
počítačov a privedú ich najmä 
k pohybu a ku kreativite. Rov-
nako mesto bude zabezpečovať 
zo svojho rozpočtu tie súťaže 
či podujatia, ktoré v súčasnosti 
robí CVČ, o ktoré bol zo strany 
detí záujem. Takže mesto chce 
klásť dôraz na kvalitu namiesto 
kvantity krúžkov, a to za pri-
jateľné finančné náklady. Ale 
ešte mnohé veci sú otvorené 
a budú predmetom ďalšej dis-
kusie na túto tému v najbližších 
týždňoch.

Mesto Spišská Belá ako zria-
ďovateľ základných škôl v meste 
Spišská Belá určilo pre školský 
rok 2013/2014, že v oboch zá-
kladných školách budú po dve 
triedy v 1. ročníku. Uvedený 
počet tried sa určil vzhľadom 
na existujúci počet detí zúčast-
nených na zápise do 1. ročníka, 
vzhľadom na efektívne vyna-
kladanie verejných finančných 
prostriedkov a priestorové (ka-
pacitné) možností oboch základ-
ných škôl. Rovnako sa zohľadni-
lo zachovanie kontinuity min. 2 
tried v každom ročníku v každej 
základnej škole v našom meste 
a zabezpečenie plynulého vý-
chovnovzdelávacieho procesu. 

Podľa zákona je nutné dodr-
žať maximálny počet 22 žiakov 
v jednej triede pre 1. ročník. 

Zápis prvákov do základných škôl 
Rovnako je v uvedenom prípade 
nutné dodržať školské obvody 
určené príslušným všeobecne 
záväzným nariadením mesta 
a teda prioritne musia byť do 
1. ročníka v danej škole roz-
hodnutím riaditeľa školy prijaté 
tie deti, ktoré patria do daného 
školského obvodu. Až následne 
v prípade voľných miest do 
počtu 22 môže riaditeľ školy 
rozhodnúť o prijatí aj ďalších 
detí mimo školského obvodu 
danej školy. 

Na zápise začiatkom febru-
ára 2013 bol v oboch našich 
základných školách počet za-
písaných detí nasledovný: ZŠ J. 
M. Petzvala - na zápise bolo 55 
detí, avšak zo školského obvodu 
tejto školy bolo len 30 detí a 25 
bolo mimo jej školského obvo-

du (17 zo školského obvodu ZŠ 
Štefánikova a 8 detí mimo Sp. 
Belej). Ak by škola chcela ná-
sledne prijať všetkých 55 detí, 
tak by musela otvoriť 3 triedy 
v 1. ročníku po 18, 18 a 19 detí. 
ZŠ Štefánikova - na zápise bolo 
29 detí (všetky zo školského ob-
vodu tejto školy), t. j. škola musí 
otvoriť 2 triedy v 1. ročníku - po 
15 a 14 detí (min. počet detí v trie-
de 1. ročníka má byť 15 detí). 
Vzhľadom na uvedený počet 
detí na zápise by sa od septem-
bra 2013 otvorilo spolu 5 tried 
v našom meste. Ale do tohto 
procesu vstúpilo mesto ako 
zriaďovateľ, ktoré určilo pre 
1. ročník po dve triedy pre obe 
ZŠ, t. j. spolu 4 triedy. 

Celkový počet detí prihlá-
sených (ale v tom čase ešte 

neprijatých) do prvého ročníka 
v našom meste je 55 a 29 spolu 
84 detí, t. j. 4 triedy v priemere 
po 21 detí (podľa zákona max. 
môže byť v triede 22 detí).  Ak 
by prihlásených detí bolo viac 
ako 88, tak by sa muselo otvoriť 
5 tried. Týmto opatrením mesta 
sa ušetrí 1 trieda a 1 učiteľ - 
ušetria sa mzdové prostriedky, 
znížia sa prevádzkové náklady 
a zároveň sa ušetrí aj priestorovo 
1 trieda v škole. Takže pre škol-
ský rok 2013/2014 ZŠ J. M. Pe-
tzvala prijme 30 detí zo svojho 
obvodu a ďalších 14 detí mimo 
jej obvodu, aby spolu mala 44 
detí (2 triedy po 22 detí) a ZŠ 
Štefánikova by mala mať 40 
detí - t. j. 2 triedy po 20 detí. 
O tom, ktoré deti nepatriace do 
školského obvodu danej školy 
budú prijaté, rozhodne riaditeľ 
školy.
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Regionálne turistické infor-
mačné centrum v Spišskej Belej 
(RTIC) zameriava svoju činnosť 
na propagáciu mesta Spišská 
Belá a jeho okolia. Prispieva 
k zvyšovaniu informovanosti 
domácich a zahraničných tu-
ristov a návštevníkov o kultúr-
nych i prírodných atraktivitách 
a možnostiach kultúrneho 
a športového vyžitia v podtat-
ranskom regióne. 

Služby RTIC: 
• Poskytovanie informácií 

domácim a zahraničným turis-
tom a návštevníkom o aktuál-
nych kultúrnych a športových 
podujatiach, o možnostiach 
návštev kultúrno-historických 
zariadení, o možnostiach turis-
tiky a zimných športov nielen 
v meste Spišská Belá, ale aj 
v tatranskom a podtatranskom 
regióne, resp. na území celého 

Správa o činnosti RTIC za rok 2012
severného Spiša. Informácie 
o existencii a adresách firiem 
a organizácií nachádzajúcich sa 
v Spišskej Belej.

• Propagácia mesta Spišská 
Belá v rámci veľtrhov cestovné-
ho ruchu.

• Vytváranie databázy infor-
mácií o meste.

• Poskytovanie kontaktných 
adries na firmy a podnikateľov 
mesta.

• Získavanie a následná 
distribúcia propagačných ma-
teriálov kultúrno-historických 
a rekreačných objektov, ubyto-
vacích zariadení a pod.

• Poskytovanie možnosti 
zakúpenia publikácií, pohľad-
níc vydaných Mestom Spišská 
Belá.

• Informovanie obyvateľov 
mesta Spišská Belá prostred-
níctvom rozhlasu o kultúrnych, 

športových a spoločenských 
podujatiach, predajných akciách 
a havarijných stavoch distribú-
cie vody a elektriny, stratách 
a nálezoch, inzercie miestnych 
podnikateľov.

• Predpredaj vstupeniek na 
divadelné predstavenia.

• Výdaj rybárskych lístkov.
• Adresa RTIC je uvádzaná 

ako kontaktná adresa redakčnej 
rady Spišskobelianskeho spra-
vodaja s činnosťou zameranou 
na zhromažďovanie informácií, 
ich spracovanie a následné vy-
dávanie článkov.

• V RTIC je možnosť za-
požičať si audiosprievodcu, 
prostredníctvom ktorého je 
možné vypočuť si zaujímavosti 
o meste, jeho histórii a pamiat-
kach (historická cesta mestom).

• Spolupráca s Oblastnou 
organizáciou cestovného ruchu 
Tatry - Spiš - Pieniny so sídlom 
v Kežmarku, ktorej je mesto 
členom.

Ponúkaný tovar a služby:
- predaj turistických máp, 

automáp, publikácií veno-
vaných prírodným krásam 
a kultúrnym zaujímavostiam 

Slovenska, predaj publikácií 
a pohľadníc o meste Spišská 
Belá, suvenírov a drobných 
darčekových predmetov. 

-  RTIC ponúka návštevníkom 
a obyvateľom mesta možnosti 
prijímania a odosielania faxov 
a kopírovania, možnosť zverej-
ňovania oznamov prostredníc-
tvom mestského rozhlasu.

Zo služieb ponúkaných 
v RTIC boli najviac využívané 
faxové, kopírovacie služby 
a možnosť vyhlásenia v mest-
skom rozhlase. Za rok 2012 
bolo 154 zaslaných/prijatých 
strán faxom, 175x využité kopí-
rovacie služby a 287 platených 
hlásení v mestskom rozhlase.

Počet návštevníkov RTIC za 
rok 2012 - 2 150 návštevníkov, 
z toho 1 703 slovenských a 447 
zahraničných návštevníkov. 
Pre porovnanie za rok 2010 
bolo 2017 návštevníkov, z toho 
427 zahraničných, a za rok 2011 
- 2223 návštevníkov, z toho 413 
zahraničných. RTIC sídli v bu-
dove kina na Petzvalovej č. 17.

Spracoval: 
Mgr. Marta Hlaváčová, 

referent RTIC 

Pri čerpacej stanici OMV za Ul. SNP sa pred niekoľkými dňami 
začala výstavba supermarketu spoločnosti TESCO. Ide o dlhší čas 
avizovanú prevádzku tzv. malého TESCA na ploche cca do 800 m2 
predajnej plochy. Samotná výstavba by mala trvať 14 týždňov 
a otvorenie sa plánuje už v mesiaci júl 2013. 

Začala výstavba TESCA
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Mestské zastupiteľstvo na 
svojom zasadnutí 14. marca 
schválilo podmienky mesta pre 
súhlas na zmenu územného 
plánu mesta ako podmienky 
spolupráce medzi mestom 
a investorom - spoločnosťou 
AGROSTAV, stavebno-obchod-
né družstvo, Nová 74, Poprad 
pre realizáciu projektu „Ťažba 
štrkopieskov Strážky“. Tieto 
podmienky budú uvedené 
v zmluve o spolupráci medzi 
mestom a investorom. 

Spoločnosť AGROSTAV Po-
prad (ďalej len „investor“) sa 
stal vlastníkom pozemkov parc. 
č. KN „C“ 1761, 1762, 1763, 1764, 
1765, 1766, 1767, 1250, 1252, 
1253, 1254, 1256, 1257 v k.ú. 
Strážky (odkúpením od ich 
predchádzajúceho vlastníka). 
Na týchto pozemkoch bude 
prebiehať ťažba na ploche do 5 
hektárov (celá plocha má takmer 
9 ha). Ide o tie pozemky, na kto-
rých bol pred 6 rokmi zámer 
ich predchádzajúceho vlastníka 
zrealizovať výstavbu priemy-
selnej zóny. Predpokladom 
pre realizáciu projektu ťažby 
štrkopieskov je nutná zmena 
územného plánu mesta na tieto 
účely. Následne je nutné, aby na 
týchto pozemkoch po ukončení 
tejto ťažby bola investorom na 
jeho náklady zrealizovaná 
oddychová zóna s vodnou plo-
chou a s prípadným zázemím, 
v opačnom prípade predmetné 
územie musí byť zrekultivované 
do pôvodného stavu. 
Ďalším predpokladom pre 

realizáciu uvedeného projektu 
je vydanie územného rozhod-
nutia o využití územia na ťaž-
bu štrkopieskov, ktoré vydáva 
Stavebný úrad mesta Spišská 
Belá a vydanie povolenia na 

Ťažba štrkopieskov v Strážkach
ťažbu štrkov (banské povolenie), 
ktoré vydáva Obvodný banský 
úrad Spišská Nová Ves.

Investor sa zaväzuje uhradiť 
mestu alikvotnú časť nákladov 
na spracovanie zmeny územné-
ho plánu mesta vo výške 3 500 
eur. Investor musí vykonať 
všetky opatrenia, aby zabránil 
nad mieru prípustnej prašnosti 
a hlučnosti pri uvedenej ťažbe 
a ďalším podobným negatív-
nym vplyvom. Investor v prí-
pade podnetu mesta je povinný 
takýto problém okamžite riešiť 
k spokojnosti sťažovateľov, resp. 
miestnych obyvateľov. Investor 
sa zaväzuje ťažiť denne max. 500 
ton štrkopieskov, resp. zeminy 
(čo je cca 20 nákladných áut 
denne). Investor sa zaväzuje 
uvedené ťažobné práce vrátane 
prepravy (odvozu) realizovať 
len v pracovných dňoch v čase 
od 6.00 do 20.00 h. Investor sa 
zaväzuje predložiť mestu na 
schválenie projektovú doku-
mentáciu v príslušnom stupni 
(projektovú štúdiu) v zmysle 
príslušných právnych predpisov 
a STN na zriadenie oddychovej 
zóny s vodnou plochou a s prí-
padným zázemím v lehote do 
31. 12. 2013 (namiesto spätnej 
rekultivácie územia z dôvodu 
vykonanej ťažby). Investor sa 
zaväzuje stavebne zrealizovať 
a skolaudovať projekt oddy-
chovej zóny s vodnou plochou 
a so zázemím (namiesto spät-
nej rekultivácie územia) do 12 
mesiacov od schválenia plánu 
likvidácie ložiska „Ťažba štr-
kopieskov Strážky“ Obvodným 
banským úradom v Spišskej 
Novej Vsi. 

Investor sa zaväzuje predlo-
žiť mestu na schválenie písom-
ný návrh na trvalo udržateľné 

prevádzkovanie uvedeného 
budúceho oddychového areálu 
- podmienky údržby a prevádz-
ky v lehote uvedenej v predchá-
dzajúcej vete. V prípade predaja 
týchto pozemkov po ich ťažbe 
má mesto predkupné právo 
na kúpu týchto pozemkov. In-
vestor sa zaväzuje poskytnúť 
bezodplatne mestu prebytočnú 
zeminu (ornicu) z uvedenej 
ťažby v mestom požadovanom 
množstve (cca 200 ton). Investor 
sa tiež zaväzuje poskytnúť bez-
odplatne mestu triedené štrky 
(z Batizoviec) o frakcii podľa 
výberu mesta v množstve 200 t 
ročne (počas trvania lehoty ťaž-
by). V prípade vážneho ohro-
zenia života, zdravia, majetku 
alebo životného prostredia je 
mesto zastúpené primátorom 
mesta oprávnené požadovať od 
investora bezodkladné poza-
stavenie uvedenej ťažby až do 
odstránenia následkov a príčiny 
vzniku týchto následkov. 

V prípade nedodržania vyš-
šie uvedených podmienok je 
mesto oprávnené požadovať od 

investora zaplatenie vysokých 
zmluvných pokút uvedených 
v zmluve o spolupráci (napr. 
za nedodržanie podmienky 
realizovať ťažobné práce vrá-
tane prepravy (odvozu) len 
v pracovných dňoch v čase od 
6.00 do 20.00 h hrozí pokuta vo 
výške 500 eur za každý deň). 
V prípade predaja alebo iného 
scudzenia vyššie uvedených 
pozemkov má mesto predkup-
né právo na odkúpenie týchto 
pozemkov max. za cenu úrad-
nej hodnoty týchto pozemkov. 
Investor sa zaväzuje, že vybu-
dovaná oddychová zóna s vod-
nou plochou a s prípadným 
zázemím na vyššie uvedených 
pozemkoch bude prístupná ši-
rokej verejnosti za podmienok 
dohodnutých s mestom. 

Samotná ťažba by mala trvať 
po dobu 24 mesiacov od oficiál-
neho začatia ťažby. Po nej bude 
nasledovať úprava územia na 
oddychovú zónu s vodnou 
plochou (rybníkom). Samotná 
ťažba by sa mala začať v priebe-
hu najbližších týždňov.

Mnohí ľudia nemajú radi zimu, 
pretože v zime je zima, veľa sneží 
a rýchlo sa stmieva. Sedia doma, 
lebo v takom počasí by ani psa von-
ku nevyhnali. No niektorí predsa len 
tých psov vyháňajú. Vlastne, občas 
s nimi chodia von aj oni (majitelia 
psov = psíčkari). 

Je to od ľudí pekné, že chodia 
so svojimi vernými priateľmi na 
prechádzky aj v takom počasí. Ho-
voríme tomu venčenie. Ktovie, prečo 
sa tomu tak hovorí... Možno to má 
nejaký súvis s činnosťou, ktorú 
psy vykonávajú počas prechádzky. 
A to už sa dostávame k jadru tohto 
malého/veľkého problému. Akokoľ-
vek sa psíčkari snažia v zime po svo-
jich miláčikoch zahladiť „stopy“, jar 

ukáže všetky tajomstvá. A ukáže aj 
tú krásnu ľudskú schopnosť dočas-
ne riešiť problémy. Naše chodníky, 
trávniky a cestičky sú posiate psími 
venčekmi (asi zo slova venčenie). 
Veď čo, niekto to musí upratať, 
veď niekto je za to platený, nie? 
Nevadí, že si „TO“ všetci nosíme 
na topánkach do svojich domovov. 
Nevadí, že sa všetci na to musíme 
pozerať a že deti radšej nepúšťame 
na „Venčekovú” ulicu. Pýtam sa, 
prečo musia byť slušní občania 
takto diskriminovaní? Ktovie... Je 
mi jasné, že zohnúť sa môže byť 
niekedy poriadne ťažké, tobôž v zi-
me. Nebudem radšej ani spomínať, 
koľko stoja mikroténové sáčky! 
NECH JE RADŠEJ ZIMA! Zuha

Jarný fejtón

Aktivity Face club
Petzvalova 16, Spišská Belá

5. apríl  19.30 h - Face cinema
6. apríl  20.00 h - Veľkonočná párty
17. apríl  14.30 h - Kreatívne dielne
18. apríl  17.00 h - Herný klub
19. apríl  19.30 h - Face cinema
20. apríl  18.00 h - Palacinkovica
24. apríl  14.30 h - Kreatívne dielne
25. apríl  17.00 h - Herný klub
26. apríl  20.00 h - Jam session
27. apríl  17.00 h - Kalčetový turnaj

(Zmena programu vyhradená)

Spoločenská kronika 

• február 2013
Narodili sa:
Adam Bieľak, Veronika Šoltýsová, Chiara Pálfyová, Šimon Ma-
tava, Lukáš Granda
Životného jubilea sa dožívajú:
Rozália Miškovičová 75 rokov, Karol Šterbák 75 rokov, Anna 
Ulbrichová 75 rokov, Júlia Suchanovská 70 rokov, František 
Štefaniak 70 rokov
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Ako sme už infomovali no-
vým vlastníkom objektu bývalej 
prevádzky Fergamu na Zimnej 
ulici č. 46 v Spišskej Belej sa stala 
stavebná firma Chemostav, a. s., 
Svit. Táto spoločnosť v spoluprá-
ci s mestom vybuduje na tomto 
pozemku (po zbúraní súčasného 
objektu) nový bytový dom s byt-
mi bežného štandardu. Mestské 
zastupiteľstvo na ostatnom za-
sadnutí 14. marca odsúhlasilo 
konečnú verziu projektovej 
štúdie. Tú si môžete pozrieť 
aj na www.spisskabela.sk/
start.php?id=podpodmenu&n-
m=461&loc=11_166. 

Ide o moderné riešenie 
bytového domu s bytmi, ktoré 
budú spĺňať všetky podmienky 
tzv. nájomných bytov bežného 
štandardu. V dome bude 34 by-
tov - 4 na prízemí, po 10 bytov 
na 1., 2. a 3. poschodí. Z nich 
budú 4 byty štvorizbové, 10 
bytov trojizbových a 20 bytov 
dvojizbových.

Zámerom uvedeného in-
vestora a mesta je predať tieto 

Na Zimnej č. 46 pribudne 34 nových bytov
byty do osobného 
vlastníctva (napr. 
aj cez úver zo 
Štátneho fondu 
rozvoja bývania, 
hypotekárny úver 
alebo v hotovosti). 
V prípade hypotéky 
bude možnosť zria-
diť záložné právo 
priamo na kupova-
ný byt. Pritom pri 
takomto odkúpení 
byty môžu rovnako 
využiť Štátny fond 
rozvoja bývania, 
ktorý im na kúpu 
tohto bytu môže 
poskytnúť rovna-
ko výhodný úver 
ako mestu, a teda 
neplatia mestu ná-
jomné, ale rovno si 
tento byt budú splácať (ak si ho 
nekúpia za hotové). Rovnako sa 
uvažuje o predaji týchto bytov 
ako tzv. holobytov. Podmienky 
budúceho predaja týchto by-
tov sa momentálne pripravujú 
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a budeme vás o nich informo-
vať v priebehu najbližších 
dvoch mesiacov. Tie byty, ktoré 
sa nepodarí predať do osobné-
ho vlastníctva, následne odkúpi 
mesto cez Štátny fond rozvoja 

bývania ako nájomné byty 
a bude ich prenajímať. Bytový 
dom bude postavený a skolau-
dovaný už do konca tohto roka 
2013. Ďalšie informácie vám 
prinesieme neskôr. 
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1 
30
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1.NP

2.NP

3.NP

4.NP

POHĽAD SZ 

• Odkedy optika Excellent 
funguje v Spišskej Belej? 

- Otvorili sme ju 1. marca 
2013. Prevádzková doba je od 
pondelka do piatka od 8.00 do 
17. 00 h s hodinovou obedňajšou 
prestávkou. 

Novootvorená optika už aj v Spišskej Belej

Náš rozhovor s Jánom Potankom, dipl. o.
• Je to prvá optika v Spišskej 
Belej, ale neďaleký Kežmarok 
ich má viac ako dosť. Prečo 
by mali občania využiť práve 
služby tej vašej?

- Snažíme sa ľuďom vyjsť 
v ústrety, aby za službami oč-
nej optiky nemuseli cestovať 
do okolitých miest. Ponúkame 
široký výber pánskych, dám-
skych, detských okuliarových 
rámov, ako aj slnečných okulia-
rov. Samozrejmosťou je aj predaj 
kontaktných šošoviek dioptric-
kých aj farebných a nechýba ani 
pestrá paleta doplnkového tova-
ru. Veríme, že zákazníci ocenia 
aj nami poskytované odborné 
poradenstvo. 

V našej optike ponúkame 
cca 600 druhov rámov. Zákaz-
ník si môže vybrať v rôznych 
cenových reláciách. Ponúkame 
kvalitný tovar za prijateľné 
ceny. Každému zákazníkovi sa 
snažíme vyhovieť v čo najväčšej 
možnej miere. 
• Ako ste mi prezradili, žijete 
v Žiline, ako ste prišli na myš-
lienku začať podnikať práve 
v Spišskej Belej?

- Spišská Belá je rodné mesto 
mojich rodičov a tento kraj mi 
prirástol k srdcu. Už dlhšie 
som sa pohrával s touto myš-
lienkou, nakoľko sa do Spišskej 
Belej vždy rád vraciam, či už za 
rodinou alebo priateľmi. 

•  Okuliare dioptrické:
 dámske, pánske, detské

•  Okuliare slnečné

•  Opravy a úpravy
 okuliarových rámov

•  Čistenie ultrazvukom

•  Odborné poradenstvo

•  Kontaktné šošovky

•  Doplnky

Staráme sa o Váš zrak

Štefánikova 49/41
(pri poliklinike)

Spišská Belá 059 01
tel.: 0944 631 070

Po - Pia: 8.00 - 16.45
prestávka: 12.00 - 12.45

n o v o o t v o r e n á

EXCELLENT

• Dúfam, že do nášho mesta raz 
zavíta aj očný lekár - možno ho 
otvorením optiky privoláte.

- To by bolo skvelé aj pre našu 
optiku, ale hádam domácim 
pomôžeme tým, že plánujeme 
robiť meranie zraku, možno už 
aj v letných mesiacoch... 
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• Vymením 2-izbový byt v Spišskej Belej v osobnom vlastníctve 
za byt 3-izbový + doplatok. Byt je kompletne prerobený, vrátane 
okien, má murované jadro a zakrytý balkón. Iba seriózne. Tel. 
č.: 0904 408 603.
• Prenajmem 1-izbový byt v Spišskej Belej. Kontakt: 0903 615 
061.
  •  Kúpime dom v Spišskej Belej a okolí. 0918 606 438 .

Inzercia
• Predám Nissan Micra 5-dverová 1.3 benzín, r. v. 1996, nová 
STK a EK.  500 €. Tel.: 0949 20 24 20. 
• Prenajmem, prípadne predám garáž / polyfunkčnú budovu 
- sklad v Spišskej Belej. Garáž sa nachádza za budovou 136/43 na 
Letnej ulici s priamym prístupom od hlavnej cesty(oproti potra-
vinám pána Gemzu). Skladá sa zo štyroch miestností a veľkého 
podkrovia. Vhodná aj ako dielňa, sklad, obchod, sídlo firmy, atď. 
Kontakt: 0905 428 183, soundarea@gmail.com
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Názov akcie / projektu  Popis akcie
1 IBV Samuela Webera - výstavba miestnej komu-

nikácie - pokračovanie akcie z roku 2012
Realizácie až po schválení zmeny rozpočtu 
mesta na rok 2013 

1. Dokončenie výstavby novej miestnej komunikácie a chodníkov pre peších
2. Terénne úpravy - navozenie a rozhrnutie zeminy

2 Stavebná úprava chodníka pre peších pred 
poštou

V rámci údržby miestnych komunikácií - 
z prostriedkov Mestského podniku Sp. Belá

Úprava povrchu existujúceho chodníka pred poštou (v dĺžke cca do 80 m)

3 Stavebná úprava chodníka pred budovou 
AT TATRY spol. s r. o. na Petzvalovej ul. č. 37

V rámci údržby miestnych komunikácií - 
z prostriedkov Mestského podniku Sp. Belá

Úprava povrchu existujúceho chodníka pred budovou AT TATRY na Petzvalovej 
č. 37 pri miestnej komunikácii

4 Modernizácia cintorína v Spišskej Belej - po-
kračovanie

Schválené v rozpočte mesta na rok 2013 Dokončenie rekonštrukcie chodníka na starej časti cintorína - 2. etapa - položenie 
prírodného kameňa ako dlažby 

5 Cyklochodník Spišská Belá - Kežmarok (1. etapa 
Kaštieľ Strážky - Pradiareň) 

Schválený mikroprojekt v rámci cezhraničnej 
spolupráce PL-SR 

Ide o cyklochodník z Kežmarku do Spišskej Belej - ku Kaštieľu Strážky - ako prvá 
etapa spojenia Spišskej Belej a Kežmarku. 

6 Stavebná úprava miestnej komunikácie na Druž-
stevnej ulici (pred cintorínom)

V rámci údržby miestnych komunikácií - 
z prostriedkov Mestského podniku Sp. Belá

Úprava plochy po budove bývalých futbalových šatní - vybudovanie nového 
chodníka, nového oplotenia 

7 Úprava miestnej komunikácie na Mierovej ulici 
pri materskej škole

V rámci údržby miestnych komunikácií - 
z prostriedkov Mestského podniku Sp. Belá

Cieľom je úprava cesty pre parkovanie osobných áut na miestnej komunikácii 
pre potreby materskej školy 

8 Výstavba miestnej komunikácie Športová ulica 
(od bývalého liehovaru po Belianske kúpele za 
Kúpeľnou ulicou) - pokračovanie

Čiastočne bude financované z projektu EÚ (už 
zabezpečené), čiastočne z vlastných zdrojov 
- zatiaľ finančne nezabezpečené

1. Vybudovanie dažďovej kanalizácie - v dolnej časti ulice - od futbalového 
štadióna po Belianske kúpele
2. Výstavba novej miestnej komunikácie a chodníka pre peších
3. Terénne úpravy - navozenie a rozhrnutie zeminy 
4. Výstavba parkoviska pri futbalovom štadióne
- nutné zrealizovať v roku 2013 - z dôvodu ukončenia projektu EÚ na výstavbu 
splaškovej kanalizácie!!!

9 Výstavba miestnej komunikácie na Lipovej 
a Agátovej ulici 

Čiastočne bude financované z projektu EÚ (už 
zabezpečené), čiastočne z vlastných zdrojov 
- zatiaľ finančne nezabezpečené

1. Výstavba novej miestnej komunikácie a chodníka pre peších
2. Terénne úpravy - navozenie a rozhrnutie zeminy 
- nutné zrealizovať v roku 2013 - z dôvodu ukončenia projektu EÚ na výstavbu 
splaškovej kanalizácie!!!

10 Výstavba dažďovej kanalizácie Partizánska ul. 
(za traťou)
 

Schválené v rozpočte mesta na 2013 - reali-
zácia až po vysporiadaní pozemkov a vydaní 
vodoprávneho povolenia OÚ ŽP v KK

Dlhoročne plánovaná akcia za predpokladu vysporiadania majetkovoprávnych 
vzťahov k pozemkov pod cestou, kde má byť táto kanalizácia umiestnená

11 Zriadenie parkovacích plôch - vysunuté pracovis-
ko Materskej školy - Zimná 47 

Realizácia v rámci výstavby bytového domu 
na Zimnej č. 46 v 2013 alebo 2014 

Úprava dvorovej časti vysunutého pracoviska MŠ - zriadenie parkovacích miest 
podľa schválenej štúdie po asanácii starých garáží a úprave oplotenia - na náklady 
investora bytového domu

12 Rekonštrukcia miestnej komunikácie - Popradská 
ulica od mosta smerom k RD p. Slovika 

Čiastočne bude financované z projektu EÚ (už 
zabezpečené), čiastočne z vlastných zdrojov 
- zatiaľ finančne nezabezpečené

Zrekonštruovanie miestnej cesty - nový asfalt s obrubníkmi - nutné zrealizovať 
v roku 2013 - z dôvodu ukončenia projektu EÚ na výstavbu splaškovej kanali-
zácie!!!!

13 Rozšírenie splaškovej kanalizácie v Spišskej Belej 
a v Strážkach

Pokračovanie projektu Realizácia projektu financovaného z fondov EÚ v roku 2011 - 2013 (pokračovanie 
odkanalizovania Belianskeho potoka a Medňanského ulice)

14 Regulácia potokov - doregulovanie Belianskeho 
potoka (horný a dolný úsek) a regulácia potoka 
Čierna voda v Strážkach (v intraviláne)

Pokračovanie projektu Realizácia projektu „Protipovodňová ochrana mesta“ financovaného z fondov 
EÚ v roku 2011 - 2014

15 Výsadba novej zelene v meste Schválené v rozpočte mesta na 2013 Výsadba nových stromov na Moskovskej ulici
Výsadba ochrannej zelene na Družstevnej ulici

16 Základná škola Štefánikova 19 Na túto akciu nie sú zatiaľ vyčlenené financie 
v návrhu rozpočtu mesta 2013

1.  Zateplenie fasády zadnej budovy školy, telocvične, dielní a bytu 
2. Dokončenie podkrovia zadnej budovy školy
3.  Výmena strešnej krytiny na budove na Letnej č. 5 

17 Stavebná úprava miestnej komunikácie na Druž-
stevnej ul. za nájomným domom na Zimnej č. 8

V rámci údržby miestnych komunikácií - 
z prostriedkov Mestského podniku Sp. Belá

Úprava miestnej komunikácie na Družstevnej ul. za nájomným domom na Zimnej 
č. 8 (parkovanie pre osobné autá - cca do 100 m2)

18 Úprava a rozšírenie záhrady za ZOS Strážky 
a 2x8-b.j. byty pre seniorov - 1. etapa

Schválené v rozpočte mesta na 2013 Terénne úpravy 
Oplotenie celej záhrady

19 Realizácia výstavby 17 nájomných bytov - Šte-
fánikova 18 

Investor - Chemostav a. s. Svit Mesto odkúpi skolaudované byty cez ŠFRB a Min. DVaRR v roku 2014 

20 Realizácia výstavby nájomných bytov - Zimná 
46

Investor - Chemostav a. s. Svit Mesto odkúpi skolaudované byty cez ŠFRB a Min. DVaRR v roku 2014, ak sa 
byty neodkúpia do osobného vlastníctva

21 Výmena strešnej krytiny na Meštianskom dome 
na Štefánikovej č. 9 

V rámci údržby nájomných bytov

22 Výmena strešnej krytiny na Meštianskom dome 
na Zimnej 8 

V rámci údržby nájomných bytov

23 Priemyselná zóna Sever - výstavba trafostanice, 
VN a NN siete

Investor VSD a. s. s mestom Pre 9 podnikateľských prevádzok na Továrenskej ulici - výstavba iných sietí je 
časovo otázna

24 Príprava výstavby polyfunkčných objektov na 
Mierovej ulici za OD COOP Jednota

Schválené v rozpočte mesta na 2013 1. Spracovanie projektovej dokumentácie a vydanie stavebného povalenia
2. Spracovanie GP a kúpnych zmlúv na predaj pozemkov

25 Rozšírenie mestského rozhlasu Schválené v rozpočte mesta na 2013 pre 
IBV Webera 

V lokalite IBV Webera - je to finančne kryté 
pre ulice Lipová, Agátová, Športová - nie sú financie

26 Úprava a rozšírenie záhrady za ZOS Strážky 
a 2x8-b.j. byty pre seniorov - 1. etapa

Schválené v rozpočte mesta na 2013 Terénne úpravy 
Oplotenie celej záhrady

27 Rozšírenie mestského kamerového systému Podaný projekt Umiestnenie nových kamier na nových miestach - realizácie len v prípade 
úspešnosti žiadosti o dotáciu zo štátneho rozpočtu

Akčný plán investičných (stavebných) akcií mesta v roku 2013
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Hnúšťanský akord je názov 
súťaže pre žiakov základných 
umeleckých škôl v predmete 
hudobná náuka. Základná 
umelecká škola v Spišskej Belej 
sa na tejto súťaži zúčastňuje 
každoročne už od roku 2008. 
V tomto školskom roku sa okres-
né kolo uskutočnilo 6. decembra 
2012 v budove ZUŠ Spišská Belá. 
Na súťaži sa zúčastnili aj žiaci 
zo ZUŠ Lendak. Súťaž hodnotila 
trojčlenná porota zložená z uči-
teľov hudobnej náuky. Účastníci 
súťaže boli odmenení vecnými 
cenami a diplomami. Súťaž sa 
koná v troch kategóriách. V „A“ 
kategórii súťažia žiaci 1. - 2. a 3. 
ročníka, v „B“ kategórii žiaci 
4. a 5. ročníka, v „C“ kategórii 
žiaci zo 6. a 7. ročníka.

Hnúšťanský akord je predo-
všetkým vedomostná súťaž, ale 
zahŕňa aj množstvo zábavných 
a praktických úloh. Zapájajú sa 
do nej žiaci z celej triedy, lebo 
radi súťažia a „hravé“ úlohy, 
napr.: hádanky, osemsmerov-
ky, kukučie vajíčko, hľadanie 

Hnúšťanský akord
hudobných výrazov ukrytých 
vo vetách, či zloženie na takty 
rozostrihanú pieseň bez textu 
zvládajú bez problémov. Ani si 
neuvedomujú, že úspešné rieše-
nie týchto úloh sú ich vedomosti 
aj zručnosti nadobudnuté na ho-
dinách hudobnej náuky. Súťaž 
obohacuje aj pedagógov, ktorí 
vtipné a zábavné úlohy následne 
aplikujú aj na hodinách hudob-
nej náuky a vnášajú do výuky 
pestrosť a v neposlednej miere 
naspĺňajú odkaz Jána Ámosa 
Komenského „škola hrou“.

Žiačky našej ZUŠ Barbora 
Adamjaková a Klaudia Zatkov-
ská (Radoslava Čekovská deň 
pred odchodom ochorela na 
chrípku) postúpili do krajského 
kola, ktoré sa konalo 13. februára 
2013 v Lipanoch. Súťažili v „A“ 
kategórii a obsadili 2. miesto. 
Dievčatám touto cestou bla-
hoželáme a tiež ďakujeme za 
príkladnú reprezentáciu našej 
školy.

Mgr. J. Šavelová, 
pedagóg ZUŠ

Dňa 22. marca 2013 sa usku-
točnilo výročné Valné zhromaž-
denie Regionálneho združenia 
tatranských a podtatranských 
obcí so sídlom v Spišskej Belej, 
zastupujúce mestá a obce okresu 
Poprad a Kežmarok vo Veľkom 
Slavkove (inak nazývaný aj malý 
regionálny ZMOS). Na tomto 
zasadnutí prítomní starostovia 
a primátori prerokovali správu 
o činnosti a hospodárení zdru-
ženia za rok 2012 a schválili 
návrh rozpočtu združenia na 
rok 2013. 

Starostovia a primátori vyjadrili 
svoju nespokojnosť s postupom 
ZMOS-u, na základe ktorého 
došlo k zmene prerozdelenia 
výnosu dane z príjmov fyzic-
kých osôb pre mestá a obce pre 
rok 2013, a to prijatím uznesenia 
vlády SR z  21. 11. 2012 a násled-
ne zmenou nariadenia vlády č. 
668/2004 Z. z. o rozdeľovaní 
výnosu dane z príjmov územ-
nej samospráve a požiadali 
ZMOS o vrátenie financovania 
do pôvodnej podoby. Touto 
zmenou financovania aktívne 
obce stratili financie a menej 
aktívni získali financie naviac. 
Bližšie informácie poskytol aj 
prítomný Michal Sýkora, pod-
predseda ZMOS-u. 

V oblasti školstva vzali na 
vedomie závery konferencie 
ZMOS-u týkajúcej sa problema-
tiky školstva konanej 7. marca 
v Žiline. Mnoho otázok sa tý-
kalo súčasnej situácie v oblasti 
financovanie centier voľného 
času a záujmového vzdelávania 
detí. Rovnako boli starostovia 
a primátori usmernení, ako po-

Starostovia hodnotili, diskutovali aj volili...
stupovať pri použití dotácie zo 
štátneho rozpočtu na 5% zvýše-
nie platov zamestnancov v škol-
stve. Diskutujúci upozornili na 
to, že uvedených 5 % im nebude 
postačovať na úhradu všetkých 
mzdových nákladov spojených 
s týmto navýšením platov a roz-
diel budú musieť dofinancovať 
z rozpočtu obcí/miest. 

Predseda združenia Štefan 
Bieľak informoval o príprave 
nového programovacieho obdo-
bia Európskej únie 2014 - 2020 
(na čerpanie fondov Európskej 
únie) a o pripravovaných alebo 
už schválených legislatívnych 
zmenách (novela zákona o za-
mestnanosti, novela zákona 
o verejnom obstarávaní, návrh 
novely zákona o obecnom 
zriadení, návrh novely zákona 
o podpore cestovného ruchu, 
príprava návrhu novely zákona 
č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 
prístupe k informáciám). 

Predseda združenia infor-
moval, že v oblasti nakladania 
s kuchynským odpadom nemá 
ZMOS ani Ministerstvo ŽP 
nejaké usmernenie o spôsobe 
nakladanie s týmto odpadom 
a odporúča svojim členom apli-
kovať výnimky vyplývajúce zo 
zákona o odpadoch. Starostovia 
a primátori nášho regiónu po-
žiadali splnomocnenca vlády SR 
pre šport, predsedu Slovenského 
olympijského výboru a Minis-
tra školstva SR o zastúpenie 
zástupcov miest a obcí z nášho 
regiónu v prípadných pracov-
ných komisiách (príp. iných 
prípravných orgánoch), ktoré 
budú pripravovať kandidatúru 

Slovenska a Poľska na usporia-
danie Zimných olympijských 
hier 2022. 

Prítomní diskutovali aj 
o príprave 24. snemu Združenia 
miest a obcí Slovenska, ktorý sa 
bude konať v Nitre v dňoch 28. - 
29. mája 2013 a o účasti zástupov 
tohto združenia na tomto sneme. 
Starostovia a primátori prijali za 
nového už 53. člena združenia 
obec Hôrku z okresu Poprad. 
Zároveň vo voľbách potvrdili 

Štefana Bieľaka (primátora 
mesta Spišská Belá) vo funkcii 
predsedu združenia na ďalšie 2 
roky, rovnako potvrdili Michala 
Sýkoru (starostu obce Štrba) ako 
prvého podpredsedu združenia 
a zvolili za druhého podpredse-
du Slavomíra Kopáča (starostu 
obce Liptovská Teplička). Re-
vízna komisia združenia bola 
zvolená v nezmenenom stave: 
Ivan Čičmanec, Mária Kleinová 
a Pavol Bekeš. 

Zásobník aktivít (realizácia v prípade dodatočného získania ďalších finančných prostriedkov)
1 Stavebná úprava chodníka na Ul. SNP od č. 5 po č. 13 Výmena povrchu chodníka - odstránenie asfaltu + položenie dlažby 

2 Vybudovanie chodníka na Družstevnej ulici Vybudovanie nového chodníka od RD č. 29 po Zimnú 34 (po budovu bývalej základnej školy) 

3 Park Štefánikova - 1. etapa Vybudovanie chodníka k pamätníku 2. sv. vojny - k soche partizána v nevyhnutnom rozsahu

4 Rekonštrukcia parkoviska s priľahlými chodníkmi pri 
zdravotnom stredisku

Odstránenie panelov a rozšírenie súčasného parkoviska s vybudovaním prístupových chodníkov ku zdravotnému 
stredisku a k pošte - toto nové parkovisku bude slúžiť aj ako parkovisko pre klientov pošty 

5 Zriadenie parkovacích miest a úprava oplotenia - pri 
športovom areáli Moskovská (od posilňovne) 

Vybudovanie akútne chýbajúcich parkovacích miest (kolmé státie) vedľa posilňovne smerom ku garážam na Kúpeľnej 
ulici tak, že sa súčasné oplotenie areálu odstráni a nové oplotenie sa vybuduje smerom do vnútra areálu za nové 
parkovisko 

6 Rekonštrukcia atletickej dráhy a zriadenie voľnej hracej 
plochy v športovom areáli Moskovská 

Zrekonštruuje sa súčasná stará atletická dráha - osadením nových obrubníkov, nového štrkového podkladu a následne 
nového tartanového umelého povrchu. Zároveň sa vybuduje nové otvorené malé ihrisko s tartanovým povrchom 
na mieste pôvodného volejbalového ihriska. Tento projekt sa zrealizuje len za predpokladu, že mesto na to získa 
potrebné finančné (dotačné) zdroje.

7 Komplexná oprava fasády a rekonštrukcia strechy na 
budove Face klubu a lekárne - Petzvalova 16

Oprava fasády budovy lekárne a Face klubu a rekonštrukcia strechy - nový krov a strešná krytina - realizácia len 
v prípade úspešnosti projektu mesta - získania dotačných zdrojov 

8 Odvodnenie Tatranskej ulice (pri býv. kolkárni) Vybudovanie drenážneho dažďového kanála pozdĺž miestnej cesty oproti bývalej kolkárni v dĺžke cca 250 - 300 m 
so zaústením do Belianskeho potoka 

9 Odvodnenie územia Ul. Osloboditeľov - pokračovanie Vybudovanie otvoreného dažďového kanála za Ul. Osloboditeľov za RD a zakopanie dažďovej kanalizácie v prechode 
medzi ulicami Osloboditeľov a Slnečnou a odvedenie vody do Belianskeho potoka cez exist. kanál
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(Dokončenie z predchádzajúceho čísla)
LADISLAV MAITNER sa narodil 2. 1. 1920 v Spišskom Pod-

hradí. Za kňaza bol vysvätený 18. 6. 1944. Po kňazskej vysviacke 
bol v septembri 1944 vymenovaný za kaplána v Spišskej Belej, kde 
pôsobil do 18. 10. 1949. Následne 6. 4. 1951 ho zatkla ŠTB. Štátny súd 
v Bratislave ho 23. 11. 1951 odsúdil za trestný čin velezrady na 12 
rokov väzenia, 10 rokov straty občianskych práv 10 tisíc Kčs pokuty 
a prepadnutie celého majetku. Odsedel 8 rokov a vrátil sa domov na 
amnestiu 9. 5. 1960. V roku 1971 sa stal správcom farnosti v Jánov-
ciach. 1. 7. 1977 odišiel pre chorobu z ožiarenia v jáchymovských 
baniach do invalidného dôchodku a zomrel 15. 8. 1978. Pochovaný 
je na mestskom cintoríne v Spišskom Podhradí. 

FRANTIŠEK NOVAJOVSKÝ sa narodil 22. 4. 
1956. V rokoch 1978 až 1980 sa hlásil na teologickú 
fakultu, kde ho zakaždým neprijali. V roku 1982 
bol v Bratislave uväznený pre náboženskú akti-
vitu a odsúdený na 1 rok nepodmienečne. Tajne 
študoval teológiu a 12. 6. 1986 ho Ján Chryzostom 
Korec v Bratislave tajne vysvätil za kňaza. Ako 

robotník pracoval na rôznych miestach. Po páde totalitného režimu 
v januári 1990 nastúpil do pastoračnej služby v Spišskej diecéze. V r. 
1990 - 1994 absolvoval postgraduálne štúdia na Pápežskej Laterán-
skej univerzite v Ríme. Od r. 1994 prednášal na Teologickom inštitúte 
v Spišskom Podhradí a na Katolíckej univerzite v Ružomberku. V r. 
1998 bol menovaný za rektora Pápežského slovenského ústavu sv. 
Cyrila a Metoda v Ríme. V marci 1999 ho pápež Ján Pavol II. menoval 
za Pápežského kaplána. Od r. 2004 pôsobí na Štátnom sekretariáte 
vo Vatikáne. Pápež Benedikt XVI. ho v decembri 2009 menoval za 
Pápežského preláta. V súčasnosti Mons. František Novajovský 
naďalej pôsobí vo Vatikáne. 

ŠTEFAN IGNÁC VIKTORÍN NOVAJOVSKÝ sa narodil 14. 7. 
1908 v Spišskej Belej. V r. 1924 vstúpil do Františkánskej rehole 
(Ordo Fratrum Minorum). Za kňaza bol vysvätený 9. 7. 1933. V r. 
1934 - 1938 pôsobil v Kremnici a v r. 1939 - 1950 na rôznych miestach 
v Trnavskej diecéze. Spolu s ostatnými rehoľníkmi bol 14. 4. 1950 
internovaný najprv v Hronskom Beňadiku, potom v Podolínci a na-
pokon v Sládečkovciach. Tam ochorel na tuberkulózny zápal bedro-
vých stavcov a ako nevyliečiteľne chorého ho poslali do domáceho 
liečenia. Po čiastočnom zlepšení pracoval od r. 1956 až do odchodu 
do dôchodku na Okresnej správe ciest v Poprade. Až ako dôchodca 
pôsobil ako výpomocný duchovný v Lendaku, v Hlohovci, neskôr 
ako farár v Slovenskej Vsi a v Spišských Hanušovciach. Zomrel 19. 
2. 1984 a je pochovaný v Spišskej Belej. 

JOZEF VOJTAS sa narodil 24. 11. 1906 v Jurgo-
ve (dnes Poľsko). Po úspešnom ukončení teologic-
kých štúdií bol 27. apríla 1930 vysvätený za kňaza. 
Stal sa kaplánom v Hrabušiciach a Markušovciach, 
farárom v Spiš. Hanušovciach a vo Veľkej Franko-
vej. 3. 4. 1947 bol menovaný za kanonika a farára 
do Levoče, kde sa podieľal na príprave povestnej 

levočskej púte 2. 7. 1947, na ktorej spišský biskup Ján Vojtaššák za-
svätil Spišskú diecézu nebeskej Matke Panne Márii. Na podnet pána 
biskupa zriadil Zlatú knihu Levočskej Hory. 7. 7. 1950 ho zatkli na fare 
a odvliekli do väzenia. Štátny súd ho 28. 11. 1951 odsúdil za velezradu 
na 16 rokov väzenia, 10 rokov straty občianskych práv, pokutu 50 tis. 
Kčs a prepadnutie celého majetku. Z väzenia bol prepustený 9. 5. 1960 
na amnestiu. Kanonik Jozef Vojtas sa do pastorácie vrátil až 15. 11. 
1969 a bol poverený spravovať farnosť Spišská Belá, kde pôsobil až 
do svojej smrti 22. 3. 1977. Pochovaný je v Spišskej Belej na miestnom 
cintoríne. Počas svojho života sa venoval dejinám Spiša, podieľal sa 
na spracovaní dejín spišských mestečiek. Publikoval historické štú-
die v zborníkoch a regionálnych monografiách. V rukopise po ňom 
zostali jeho práce z dejín Spišského prepošstva a biskupstva, ako aj 
náboženské práce. 

Venované  kňazom narodeným i pôsobiacim v našom meste, 

ktorí boli v rokoch 1948 - 1989 protiprávne odsúdení  a  väznení
ŠTEFAN VAVERČÁK sa narodil 23. 12. 1900 

v Spišskej Belej. Vysvätený bol 23. 5. 1926. Pôso-
biská: 1932 - 1946 Liptovská Osada, 1946 - 1951 
Spišská Belá, 1951 - 1957 mimo pastorácie, 1957 
- Vyšný Slavkov. Dňa 28. marca bola na severnom 
vstupe do Liptovskej Osady zničená nemecká zá-
sobovacia jednotka, zajatí vlasovci boli zastrelení. 

Sovietski vojaci a partizáni spolu s obyvateľmi oslavovali víťazstvo. 
Preto ich silná nemecká trestná jednotka prekvapila a vytlačila 
z obce. V boji padli dvaja sovietski prieskumníci. Nemeckí vojaci 
zhromaždili obyvateľstvo a chystali sa na vypálenie obce a popravu 
mužov ako trest za podporu partizánov. Štefan Vaverčák presvedčil 
nemeckého veliteľa, že ranný prepad vykonala regulárna sovietska 
jednotka a nie partizáni. Veliteľ ustúpil, ženy a deti prepustil a chla-
pov poslal kopať zákopy do Bieleho Potoka. Vďační farníci v pohnu-
tých časoch sľúbili, že ako prejav vďaky postavia na Prievalci kríž. 
Tento sľub sa splnil v auguste 2012. Podľa vykonštruovanej obžaloby 
ho Krajský súd v Košiciach v r. 1951 odsúdil na päť rokov väzenia. 
Keď sa po 3 rokoch vrátil z väzenia pracoval ako lesný robotník na 
píle v Nálepkove. V roku 1957 sa stal administrátorom farnosti Vyš-
ný Slavkov. Zomrel 22. 3. 1976. Po pohrebných obradoch vo Vyšnom 
Slavkove bol prevezený a pochovaný v rodnej Spišskej Belej. 

ALOJZ ŠIMČÁK sa narodil 3. 2. 1902 v Zuberci na Orave. Po 
ukončení štúdia bol 29. 6. 1927 vysvätený za kňaza. Jeho kaplánskym 
miestom bola Spišská Belá, potom Námestovo a Ružomberok. Za 
farára ho v r 1935 biskup Ján Vojtaššák ustanovil do Ludrovej. Tu 
pôsobil až do r. 1950, keď ho za prečítanie dvoch dekrétov pápeža 
Pia XII. o nepravej katolíckej akcii zatkli za údajnú špionáž a vlas-
tizradu. Štátny súd v Bratislave ho odsúdil na vysoký trest odňatia 
slobody v trvaní 20 rokov. Po odvolaní sa jeho bratom, ktorý bol 
advokátom, Najvyšší súd vynesený rozsudok v plnej miere zrušil. 
Alojz Šimčák sa tak po dvoch rokoch krutej internácie a šikanovania 
dostal na slobodu. Bol rehabilitovaný a dostal do pastorácie roku 
1953, kedy sa stal kaplánom v Dolnom Kubíne. V roku 1957 ho 
vtedajší kapitulný vikár Spišskej diecézy Andrej Šeffer ustanovil 
za správcu farnosti v Oravskom Veselom. Tu pôsobil až do svojej 
smrti 3. októbra 1962 a tu je aj pochovaný. 

PAVOL ULIČNÝ sa narodil 7. 6. 1931 v Kluk-
nave. V roku 1947 ako 16-ročný vstúpil do kláštora 
Spoločnosti Božieho Slova v Nitre, kde sa pripra-
voval na misijné poslanie, pretože rehoľa vysie-
lala a stále vysiela svojich členov do zámorských 
misií. Avšak v 50. rokoch minulého storočia pri 
likvidácii kláštorov bol násilne odvlečený a uväz-

nený. Bol zaradený a pracoval v pracovnom útvare PTP, v lesoch, 
na stavbách a vo fabrikách. Až po 22 rokoch so značne narušeným 
zdravím mohol pôsobiť na základe štátneho súhlasu „v duchovnej 
správe“. Od roku 1975 pôsobil v duchovnej správe v Čechách a v r. 
1982 sa presídlil na Slovensko, kde pôsobil v rôznych farnostiach. 
Vo farnosti Spišská Belá pôsobil od júla 1992 do júla 1997. V roku 
1997 z poverenia Otca biskupa Dr. Františka Tondru mu bola zve-
rená duchovná správa v Charitnom dome Dolný Smokovec, kde 
pôsobí dodnes. 

S úctou spomínajú spoluobčania mesta Spišská Belá a členovia 
Konfederácie politických väzňov Slovenska. 

Spracoval: Jozef Kalafut (1922 - 1996) 
Anna Greňová, preds. KPVS Poprad 

 Pavol Jakubčin, ÚPN Bratislava
 Mária Šelepová-Kalafutová

Vydané: V Spišskej Belej dňa 8. 12. 2012 pri odhalení pamätnej 
tabule venovanej týmto kňazom na budove rímskokatolíckeho 

farského úradu na Hviezdoslavovej ulici č. 27. 
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7. február 
Zber úrody je radosť, zbe-

rateľstvo, vášeň... a vláčenie 
opilcov z ulíc do ich príbytkov 
takmer každodenná súčasť 
práce mestských policajtov. 
Tento chladný podvečer hliad-
ka zberala z krajnice vozovky 
na Partizánskej ulici svoju 
„trvalku“ Rastislava Š., ktorý 
sa po dueli s nemalým množ-
stvom alkoholu zrútil takmer 
pred domom, kde prebýva 
a neschopný chôdze zostal le-
žať na ceste, vydaný napospas 
chladu a kolesám okoloidúcich 
vozidiel. Nasledoval tradičný 
scenár. Krátka návšteva v jeho 
útulnej izbietke, uloženie ne-
šťastníka do „pelechu“ a vyúč-
tovanie poskytnutej služby v po-
dobe pokuty. Kiežby bolo týchto 
voňavých a všetkými telesnými 
tekutinami nasiaknutých prípa-
dov čo najmenej. Policajti majú 
mnoho dôležitejšej práce.

8. február
Neprešlo ani 24 hodín od 

poslednej „záchrannej akcie“ 
na Partizánskej ulici a na hliad-
ku MsP už čakala ďalšia lahôd-
ka v podobe mediálnej hviezdy 
Igora S. alias „Pána prsteňov“ 
z Hviezdoslavovej ulice. Me-
novaný muž sa túto mrazivú 
noc „zlomil“ na Ulici SNP, 
v prístrešku SAD pri predajni 
Gerbera. Nesporné hypnotické 
účinky lacného vína sa u tohto 
jedinca prejavili naplno a pri 
pokuse o jeho prebudenie začal 
výrazne dezorientovaný muž 
vykrikovať na hliadku, aby mu 
aspoň doma, na vlastnej posteli 
dali pokoj. Okolitý svet začal 
vnímať, až keď mu policajti dô-
razne vysvetlili, že autobusová 
zastávka nie je nocľaháreň, ani 
jeho spálňa a vyzvali ho, aby 
priestor prístrešku opustil. 
Čiastočne prebudený Igor už 
túto výzvu rešpektoval a jeho 
vnútorný navigačný systém ho 
neomylne odviedol k najbližšie-
mu zdroju alkoholu, kde strávil 
zbytok večera. Nakoľko jeho 
stav neumožnil policajtom vy-
baviť vec na mieste, priestupok 
bude prejednaný v najbližších 
dňoch v zmysle zákona.

12. február
Zriadenie nízkoprahového 

centra, ktoré poznáme pod ná-
zvom Face Club, stálo nemalé 

Z denníka mestskej polície (február 2013)
množstvo prostriedkov a potu 
a každý, kto sa podieľal na jeho 
dokončení, má k tomuto dielu 
určite blízky vzťah. Medzi jeho 
návštevníkmi je však veľa 
mládežníkov, ktorí nepriložili 
ruku k dielu a jednoducho 
čakali, kedy budú priestory 
a vybavenie klubu k dispozícii. 
Jedným z takýchto „čakateľov“ 
bol aj maloletý Vladimír Sch. 
zo Slnečnej ulice, ktorý si toto 
pondelkové popoludnie ako 
obyčajne krátil  v spomenu-
tom zariadení a bavil sa tam 
spôsobom vlastným jeho na-
turelu - okopal topánkou stenu 
miestnosti. Aké pohnútky ho 
viedli k tomuto konaniu, sa asi 
nedozvieme, ale úmyselným 
poškodením cudzieho majetku 
sa Vladimír dopustil priestupku 
a napriek svojmu nízkemu veku 
sa nevyhne dôsledkom. 

18. február
Pokusy o podomový predaj sú 

v našom meste čoraz zriedkavej-
šie, ale vždy sa „niečo“ objaví. Po 
„zaručene kvalitných“ záclonách, 
kobercoch, či motorových pílach 
sa v uliciach objavili „značkové“ 
mobilné telefóny renomovaného 
čínskeho výrobcu za skvelú cenu, 

ktoré sa skupina rumunských 
podnikavcov pokúšala nanútiť 
okoloidúcim občanom. Koľko 
aparátov sa im podarilo predať, 
nevieme, ale Attila G. bytom 
Sat. Petecu, Romania vie celkom 
presne, že nelegálne podnikanie 
v Spišskej Belej stojí nemalý 
peniaz. Policajná hliadka mu za 
uvedenú obchodnú činnosť, na 
ktorú nemal povolenie, uložila 
blokovú pokutu a vykázala ho 
aj s kumpánmi z mesta. Veď 
pre občanov z okolitých osád 
už máme dostatok vrások 
a dopustiť, aby nám ich robili 
aj tí rumunskí, by bolo naozaj 
neúnosné.

24. február
Preventívne akcie zamerané 

na dodržiavanie zákazu poží-
vania alkoholických nápojov 
osobami mladšími ako 18 rokov 
už asi nepotrebujú dlhý komen-
tár... Počas poslednej kontroly sa 
v nočných hodinách podrobili 
orientačnej dychovej skúške 
na zistenie obsahu alkoholu 
v dychu asi dve desiatky mla-
distvých osôb. Sedem z nich 
s pozitívnym výsledkom! Čo 
dodať? Kým sa budú ulicami 
a po baroch motať opité deti, 

nepopulárne akcie policajtov 
budú pokračovať naďalej. 
Sedem statočných, ktorým sa 
podarilo „nafúkať“, bude rieše-
ných v správnom konaní a ich 
„prešľap“ bude oznámený na 
ÚPSVAR, oddeleniu sociálno-
-právnej ochrany detí a sociálnej 
kurately.

26. február
Poškodzovanie priestorov 

a zariadenia vo Face Clube sa 
zrejme stalo u mládeže, ktorá 
ničím neprispela k jeho vybu-
dovaniu, obľúbenou zábavou. 
Tentoraz sa jednalo o poškode-
nie hracej plochy „vzdušného 
hokeja“, ktorú v zlosti prerazil 
päsťou maloletý Matúš Sch. zo 
Slnečnej ulice. Evidentne si vzal 
„dobrý“ príklad zo svojho brata 
Vladimíra, ktorý tam pred dvo-
ma týždňami okopal stenu herne. 
Príslovie „za dobré nič dobré ne-
čakaj“ je v tomto prípade naozaj 
výstižné. Ľudia, ktorí sú zvyk-
nutí len brať a nikdy neskúsili, 
čo je to skutočná práca, nemajú 
žiaden vzťah k hodnotám. Preto 
nie je nič nezvyčajné, ak zničia to, 
k čomu sa dostali bez akejkoľvek 
námahy... Toto poškodenie ma-
jetku samozrejme nezostane bez 
odozvy. Vinník bude za svoj sku-
tok prejednaný v zmysle zákona 
a ako bonus dostal zákaz vstupu 
do klubu, vrátane rodinných prí-
slušníkov.

Spracoval: kolektív 
príslušníkov MsP 

Počas nočnej zmeny zo so-
boty na nedeľu z 23. na 24. feb-
ruára 2013 vykonali príslušníci 
mestskej polície v spolupráci 
s príslušníkmi Obvodného 
oddelenia PZ Spišská Belá 
a príslušníkmi Colnej správy 
na miestnej diskotéke na Tat-
ranskej ulici v skorých ranných 
hodinách v čase krátko po pol-
noci preventívnu kontrolnú ak-
ciu so zameraním na podávanie 
alkoholických nápojov osobám 
mladším ako 18 rokov. Neča-
kaná razia, bohužiaľ, opätovne 
potvrdila, že niektoré mladistvé 
osoby sa vôbec z našich kontrol-
ných akcií nepoučili a zabávať 
sa poniektorí vedia len pod 
vplyvom alkoholu. Počas noč-
nej razie bolo skontrolovaných 

Preventívna kontrolná akcia
viac ako 20 mladistvých osôb, 
pričom u siedmich bolo zistené 
požitie alkoholických nápojov. 
U mladistvého Lea D. z Krátkej 
ulice bolo zistené 0,04 mg/l al-
koholu v dychu, u mladistvého 
Kristiána V. zo Štefánikovej ulice 
0,27 mg/l, u mladistvej Svetlany 
Š. z Mierovej ulice 0,27 mg/l, u 
mladistvého Dominika H. z ob-
ce Vyšné Ružbachy 0,11 mg/l, 
mladistvej Karmen Dž. z Ulice 
L. Medňanského 0,07 mg/l, u 
mladistvej Nikoly R. z obce 
Nižné Ružbachy 0,15 mg/l a u 
mladistvého Tomáša S. z Letnej 
ulice 0,88 mg/l alkoholu v dy-
chu. V najbližších dňoch budú 
previnilci predvolaní na odde-
lenie MsP, kde za prítomnosti 
zákonných zástupcov budú 

spísané zápisnice a následne im 
bude uložená pokuta v správ-
nom konaní. A aby to nebolo 
všetko, bude ich alkoholický 
„úlet“ oznámený na oddelenie 
sociálnoprávnej ochrany detí 
a sociálnej kurately v Kežmar-
ku. Počas kontrolnej akcie sa 
však mladistvý Kristián snažil 
policajtov „zmiasť“ uvedením 
nesprávnych údajov a svoju 
identitu sa pokúsil zatajiť. 
Lustráciou v systéme REGOB 
však bolo zistené, že policajtom 
úmyselne uviedol nesprávne 
údaje, a tak okrem správneho 
deliktu bude menovaný riešený 
aj v priestupkovom konaní. 

Spracoval: Ing. Ján Majerčák, 
náčelník MsP 

KONTAKTY 
na Mestskú políciu v Spišskej Belej:

tel.: 052/459 15 55 • mobil: 0915 905 638
e-mail: msp@spisskabela.sk
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• Mestská polícia v Spišskej 
Belej (MsP) má 7 príslušníkov. 
Na MsP je zároveň od roku 2009 
zriadené chránené pracovisko, 
kde sú s podporou úradu práce 
zamestnaní 3 ťažko zdravotne 
postihnutí pracovníci ako ob-
sluha kamerového systému. 

• Na blokových pokutách 
bolo za priestupky odvedené 
na účet mesta 8 731 eur. 

• Poplatky za zábery verejné-
ho priestranstva, ktoré za mesto 
vyberá MsP, boli vo výške 646 eur 
(napr. trhovisko, trhové stánky). 

• V zmysle organizačného 
poriadku MsP boli pracovné 
zmeny vykonávané v dopolud-
ňajších hodinách v čase od 7.00 
do 15.00 hod. a popoludňajšie 
zmeny boli vykonávané v čase 
od 15.00 do 23.00 hod. Nočné 
zmeny boli vykonávané v čase 
od 22.00 do 4.30 hod., a to pre-
važne cez víkendy, alebo podľa 
potreby. Denné pokrytie služ-
bami tak bolo 16 hodín. Počas 
celého roku príslušníkom MsP 
prevažne počas víkendových 
zmien vypomáhali aj členovia 
občianskych hliadok, kde ta-
kýmto spôsobom bolo možné 
vytvoriť dve samostatné hliadky. 

Vyberáme zo Správy o činnosti Mestskej polície za rok 2012
Od začiatku vzniku občianskych 
hliadok v meste (december 2008) 
sa z pôvodných 10 uchádzačov 
rozhodli vykonávať túto prácu 
už len 4 pomocníci. 

vykonávalo skryté pozorovanie 
za účelom odhaliť narušiteľov 
verejného poriadku alebo inej 
protiprávnej činnosti. Od me-
siaca august 2011 je na oddelení 

Prehľad priestupkov 
za rok 2012

• § 22 priestupky proti bez-
pečnosti a plynulosti cestnej 
premávky - 515 priestupkov 
(nárast o 104 priestupkov oproti 
roku 2011)

• § 47 priestupky proti verej-
nému poriadku - 85 priestupkov 
(nárast o 6 priestupkov oproti 
roku 2011)

• § 49 priestupky proti ob-
čianskemu spolunažívaniu - 28 
priestupkov (pokles o 22 prie-
stupkov oproti roku 2011) 

• § 50 priestupky proti majet-
ku - 74 priestupkov (nárast o 24 
priestupkov oproti roku 2011)

• Nedodržiavanie VZN 
mesta - 125 priestupkov (pokles 
oproti roku 2011 o 14 priestup-
kov)

• Ostatné priestupky - 111 
priestupkov (nárast o 39 prie-
stupkov oproti roku 2011). 

Spolu za rok 2012 - 938 prie-
stupkov, nárast oproti roku 2011 
o 137 priestupkov (nárast ziste-
ných priestupkov medzi rokom 
2008 a 2009 je spôsobený zave-
dením mestského kamerového 
systému). 

• MsP vykonáva obchádzko-
vú činnosť, ktorá je rozdelená na 
pešie pochôdzky a vozidlové 
patroly. Obchádzková služba 
sa realizuje v pohybe za účelom 
pozorovania s úlohou predchá-
dzať porušovaniu verejného 
poriadku, venovaniu pozor-
nosti ochrane majetku mesta 
a občanov a dozeranie na do-
držiavanie VZN mesta a zásad 
občianskeho spolunažívania. 
Na vytypovaných miestach sa 

MsP vytvorená aj cyklohliadka. 
Príslušníci MsP takto prevažne 
počas letných mesiacov vy-
konávali kontroly verejného 
poriadku hlavne na novom 
cyklochodníku, a to od Belian-
skeho rybníka až po Tatranskú 
Kotlinu a taktiež kontrolu na 
novom náučnom chodníku na 
Krivom kúte. V priebehu roku 
2012 bolo vykonaných 40 cyk-
lohliadok a celkovo bolo odjaz-
dených 900 km. 

Dňa 2. marca 2013 sa usku-
točnila výročná členská schôdza 
Mestského poľovníckeho spolku 
POĽANA Spišská Belá. Na tejto 
schôdzi belianski poľovníci hod-
notili už 19. poľovnícku sezónu 
a pripomenuli si 60. výročie exis-
tencie novodobého poľovníctva 
v Spišskej Belej. V súčasnosti má 
MPS 43 riadnych členov. Podľa 
predsedu spolku Ľudovíta Ofčá-
ka bolo jednou z najdôležitejších 
úloh miestnych poľovníkov 
v uplynulom roku, okrem plne-
nia si tradičných poľovníckych 
úloh, zabezpečenie nových 
nájomných zmlúv na poľovný 
revír na roky 2013 až 2022. Úlo-
hu splnili. Poľovníci chcú zvlášť 
poďakovať primátorovi mesta 
JUDr. Štefanovi Bieľakovi za 
ústretovosť a nezištnú pomoc pri 
uzatváraní nových nájomných 
zmlúv. Príkladným prístupom 
mesta sa k problematike stavali 
aj ostatní majitelia a užívatelia 
pozemkov, ktorým taktiež patrí 
poďakovanie. Poľovný revír 
bol uznaný ešte v roku 1994 
o celkovej výmere 7 325 ha ako 

Výročná schádza belianskych poľovníkov
spoločný Poľovný revír Spišská 
Belá zaradený do jelenej oblasti. 
Nachádza sa na pozemkoch na-
sledovných vlastníkov, prípade 
užívateľov:
• Mesto Spišská Belá - 4 648 
ha (LPF 4102 ha + PPF 546 ha) 
v k. ú. Spišská Belá a k. ú. Tat-
ranská Lomnica,
• Slovenský pozemkový fond 
Bratislava - 1 155 ha,
• Poľnohospodárske družstvo 
Tatry Spišská Belá - 834 ha,
• AT TATRY, s. r. o., Spišská Belá 
- 472 ha,
• Poľnohos. družstvo podielni-
kov Kežmarok - 132 ha,
• vlastníci pozemkov menších 
výmer v k. ú Sp. Belá - 86 ha.

A s akými negatívami sa 
poľovníci stretávali pri výkone 
práva poľovníctva v belianskom 
revíri? Podľa hospodára poľov-
ného združenia Vladimíra Klei-
na sú to najmä tieto problémy:

1. Dodržiavanie navrhovanej 
zonácie v TANAP-e, najmä v je-
leních častiach revíru. 

2. Byrokratické ataky zo 
strany ŠOP na údržbu a výstav-

bu poľovníckych a lesníckych 
zariadení. 

3. Celoročná rušivá činnosť 
zlodejov a zberačov dreva, 
a v sezóne lesných plodín, hlav-
ne z radov obyvateľov cigánskej 
osady Rakúsy, v poslednej dobe 
znásobená i ničením.

4. Začína pretrvávať fenomén 
- zver sa stáva čím ďalej, tým 
viac nočnou zverou a ustupujú-
cou do vyšších častí revíru.

5. Obrovské množstvo uhy-
nutej a zabitej zveri na cestách 
v našom revíri. Z jelenej zveri 
to boli 4 ks (t. j. 13  % z ročného 
plánu chovu a lovu) a 19 ks 
srnčej zveri (t. j. 63 % z ročného 
plánu chovu a lovu ). K tomu na 
cestách uhynuli aj 4 líšky, 1 jaz-

vec, 1 vydra, 1 tchor a 1 kamzík 
v Tatrách. 

Rovnako poľovníci zhodnoti-
li aj dodržiavanie poľovníckych 
tradícií a najmä reprezentáciu 
spolku na rôznych kultúrno-spo-
ločenských podujatia tak v meste 
ako aj v regióne. Primátor mesta 
na tejto schôdzi vyzdvihol akti-
vity spolku, jeho neocenniteľnú 
činnosť v mestských lesoch 
nielen pri ochrane zveri, ale aj 
pri ochrane samotných lesných 
porastov a poďakoval členom 
spolku za výbornú reklamu, 
ktorú svojou činnosťou robia 
nášmu mestu. Zároveň vyzval 
prítomných poľovníkov, aby na-
ďalej udržiavali v tomto spolku 
tradície ľudového poľovníctva. 

Triedený zber komunálneho odpadu v roku 2013
VRECOVÝ SYSTÉM

PLASTY, KOVY
21. marec
11. apríl
2. máj
23. máj
13. jún

PAPIER, SKLO, TETRAPAKY
22. marec
12. apríl
3. máj
24. máj
14. jún
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Dňa 9. marca sa po viacročnej 
odmlke spôsobenej nefunkčným 
hokejovým štadiónom v Kež-
marku uskutočnil Hokejový 
turnaj o Pohár primátora mesta 
Spišská Belá. Turnaj sa odohral 
na hokejovom štadióne v Po-
prade a na turnaji sa zúčastnili 
4 družstvá z nášho mesta 
s rôznym vekovým priemerom 
(najmladší mal iba 15 rokov 
a najstarší 52 rokov). Hralo sa 
systémom každý s každým 

Hokejový turnaj o Pohár primátora mesta
a každý zápas trval 3x15 min. 
(hrubý čas). Družstvá odohrali 
kvalitatívne i nasadením a bo-
jovnosťou výborné zápasy.

Výsledky:

HC SLAVOJ - Svajčiarovci  3:3
Švajčiarovci - Balamuty  12:7
Balamuty - Hokejbalisti  0:12 
HC SLAVOJ - Balamuty  8:5
HC SLAVOJ - Hokejbalisti  1:9
Švajčiarovci - Hokejbalisti  2:3

Konečné poradie:
1. Hokejbalisti
2. Švajčiarovci
3. HC SLAVOJ
4. Balamuty

Najlepším strelcom turnaja 
sa stal Martin Lipták a najlepším 
hráčom Peter Pavličko.

Víťazné poháre pre najlep-
ších odovzdal primátor mesta 
Štefan Bieľak, ktorý si na turnaji 
zahral za mužstvo HC Slavoj. Za 
pomoc pri zorganizovaní turnaja 
ďakujeme Ferovi Deptovi, Ma-
jovi Novoroľníkovi a Dušanovi 
Rojkovi.

19. kolo - 23. 2. 2013
MŠK MHbK Worms Kežmarok - MŠK Spišská Belá 4:7 (1:1, 3:4, 
0:2). Góly: Lukáč 2, Korec, Ugray - P. Kiska 3, K. Kiska, L. Zadžora, 
Bachleda, Bednarčík

TABUĽKA PO 19. KOLE
1. MŠK MHbK Worms Kežmarok 14 13 0 0 1 84:38 39
2. MŠK Spišská Belá 14  0 0 0 4 69:34 30
3. HBK Kometa Vrútky 14 9 0 0 5 62:34 27
4. HBC Žirafa Žilina 11 6 1 0 4 45:43 20
5. JK Medokýš Martin 11 5 0 1 5 31:36 16
6. ŠK 98 Pruské 13 5 0 0 8 43:64 15
7. HBK Autoprofi t Čadca 12 4 0 0 8 44:54 12
8. HBK Nitrianski rytieri Nitra 11 2 0 0 9 39:68  6
9. HBT Slovan Bratislava 14 2 0 0  12 34:80  6

4. turnaj v Pruskom - 24. 2. 2013
HBK Nitrianski rytieri Nitra - MŠK Spišská Belá 1:5
ŠK 98 Pruské - MŠK Spišská Belá 1:3
Worms Kežmarok- MŠK Spišská Belá 4:4

Aktuálna tabuľka
P. Názov tímu PZ V R P Sk Gr B

1. ŠK 98 Pruské U16 12 9 2 1 55:12 +43 20

2. MŠK CVČ Worms Kežmarok U16 13 9 1 3 55:23 +32 19

3. MŠK Spišská Belá U16 12 6 3 3 57:25 +32 15

4. HBK Kometa Vrútky U16 11 6 2 3 40:23 +17 14

5. HBK Nitrianski rytieri Nitra U16 12 6 1 5 46:39 +7 13

6. RŠK Ružinov U16 12 6 1 5 22:19 +3 13

7. JK Medokýš Martin U16 11 5 0 6 33:29 +4 10

8. MŠK Kežmarok U16 12 5 0 7 41:45 -4 10

9. Jokerit Juniors Pezinok 9 1 0 8 8:62 -54 2

10. HBT Slovan Bratislava U16 12 0 0 12 8:88 -80 0

Slovenská hokejbalová extraliga 

U19 2012/2013

Slovenská hokejbalová extraliga 

U16 2012/2013
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• Odovzdávanie prvých troch ocenení v súťaži najlepších jednotlivcov Slo-
venskej mariášovej ligy. Majster Slovenska: Štefan Britaňák (uprostred).

Hráči mariášu zo Spišskej 
Belej, ktorí dlhoročne hrajú 
v rámci Mariášového klubu Vy-
soké Tatry, sú veľkou oporou. 
V roku 2012, teda v minulo-
ročnej sezóne získal tento klub 
titul majstra Slovenska v súťaži 
klubov a v súťaži jednotlivcov 
získal titul majstra Slovenska 
hráč zo Spišskej Belej Štefan 
Britaňák. K tomuto dvojitému 
úspechu našich domácich hrá-
čov im úprimne blahoželáme. 
9. marca sa v Belianskej Vinárni 

Mariášový turnaj 
uskutočnil Mariášový turnaj 
o pohár primátora mesta Spiš-
ská Belá, na ktorom sa zúčast-
nilo 33 hráčov z Mariášového 
klubu Vysoké Tatry. Na úvod 
pozdravil všetkých hráčov pri-
mátor mesta, ktorý im zaželal 
šťastnú ruku a najmä domácich 
povzbudil, aby zabojovali a asi 
to pomohlo, nakoľko v prvej 
sedmičke sa umiestnili štyria 
hráči zo Spišskej Belej. Prvé 
miesto získal Ján Neu pauer 
(Spišská Belá), druhé miesto 

obsadil Štefan Britaňák (Spiš-
ská Belá), tretie miesto patrilo 
Vincentovi Bobulovi (Poprad), 
4. miesto Alexandrovi Precáko-
vi (Mlynica), 5. miesto Milanovi 
Vápeníkovi zo Spišskej Belej, 
6. miesto Jozefovi Vasilíkovi 
(Stará Ľubovňa) a na 7. mieste 
sa umiestnil Ján Pašinský zo 
Spišskej Belej. 

Súčasný stav v mariášovej 
lige po 3 kolách je nasledovný: 1. 

miesto - Ján Neupauer, 2. miesto 
- Štefan Britaňák a 3. miesto - Ján 
Pašinský.

Najbližšie stretnutie Sloven-
skej mariášovej ligy sa usku-
toční v Martine. Želáme našim 
domácim hráčom, aby boli 
naďalej rovnako úspešní, tak na 
domácej pôde, ako aj v rámci ce-
lého Slovenska. Za organizáciu 
tohto turnaja patrí poďakovanie 
najmä Jánovi Pašinskému.

Viac aktuálnych informácií 

získate na www.spisskabela.sk
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Dňa 9. marca 2013 sa usku-
točnil halový futbalo vý turnaj 
mladších a starších žiakov pod 
názvom „Memoriál Ľubomí-
ra Mačugu“ (spomienka na 
bývalého futbalového trénera 
mládežníckych kategórií v Spiš-
skej Belej). Turnaj zorganizoval 
MŠK SLAVOJ Spišská Belá 
v spolupráci s mestom Spišská 
Belá a zápasy sa odohrávali 
v telo cvični ZŠ J. M. Petzvala. 
Na turnaji sa zúčastnili starší 
a mladší žiaci FK Poprad, 
1. MFK Kežmarok, FK Lendak, 
a MŠK SLAVOJ Spiš ská Belá. 
Všetky zápasy v trvaní 1 x 20 
min. mladší žiaci a 1 x 25 min. 
starší žiaci rozhodovali skúsení 
rozhodcovia - Vladimír Gavalier 
a Róbert Fabíny. Samotný turnaj 
otvoril primátor mesta Štefan 
Bieľak, ktorý všetkých srdečne 
privítal, pripomenul osobnosť 
Ľubomíra Mačugu a chlapcom 
poprial veľa športových zážit-
kov a úspechov. Naši chlapci 
- starší i mladší dokázali na 
domácej pôde, že patria medzi 
najlepších. Prvenstvá im ušli 
iba o vlások, ale ich túžba po 
víťazstve, maximálne nasade-
nie a ukázať sa pred domácimi 
divákmi sa im uprieť nedá. 
Bojovali zo všetkých síl a opla-
tilo sa. Po skončení turnaja boli 
vyhlásení v oboch  kategóriách: 
Starší žiaci:
Najlepší strelec - František 
Pokrivčák, 1. MFK Kežmarok 
(4 góly)

Memoriál Ľubomíra Mačugu

Mladší žiaci - horný rad zľava: PaedDr. Ľudovít Gumu-
lák, Adrián Hradický, Jaroslav Polhoš, Adrián Knutel-
ský, Matej Ježík, Matej Čaban, Jozef Džadoň, tajomník 
MŠK Ján Gallik; dolný rad zľava: Matej Bachleda, 
Matej Zemianek, Aurel Strišovský, Dominik Fudaly, 
Ján Sedlák, Damián Bombara, Alexander Lopatovský, 
Sebastián Strišovský.

Starší žiaci - horný rad zľava: tréner Peter Tomas, Leo 
Línek, Dávid Gancarčík, Samuel Boleš, Branislav Te-
temonte, Kristián Hudaček, Igor Knieszner; dolný rad 
zľava: Marek Knieszner, Nikolas Brixi, Tomáš Tomala, 
Ján Neupauer, Daniel Hohol; Chýbal: Kristián Britaňák, 
Slavomír Fudaly.

Tabuľka zápasov
P. č. Kategória Družstvá Výsledok
1 Mlad. žiaci MŠK Slavoj Sp. Belá - 1. MFK Kežmarok 3:3
2 Starší žiaci MŠK Slavoj Sp. Belá - 1. MFK Kežmarok 3:2
3 Mlad. žiaci FAM Poprad - FK Lendak 4:3
4 Starší žiaci FAM Poprad - FK Lendak 3:0
5 Mladší žiaci FK Lendak - MŠK Slavoj Spišská Belá 1:5
6 Starší žiaci FK Lendak - MŠK Slavoj Spišská Belá 1:4
7 Mladší žiaci 1. MFK Kežmarok - FAM Poprad 2:1
8 Starší žiaci 1. MFK Kežmarok - FAM Poprad 3:3
9 Mladší žiaci MŠK Slavoj Spišská Belá - FAM Poprad 3:3
10 Starší žiaci MŠK Slavoj Spišská Belá - FAM Poprad 2:4
11 Mlad.žiaci 1. MFK Kežmarok - FK Lendak 5:2
12 Starší žiaci 1. MFK Kežmarok - FK Lendak 11:3

Najlepší brankár - Nikolas Brixi, 
MŠK Slavoj Spišská Belá
Najlepší hráč - Simon Kristan, 
1. MFK Kežmarok
Mladší žiaci:
Najlepší strelec - Adrián Hra-
dický, MŠK Slavoj Spišská Belá 
(6 gólov)
Najlepší brankár - Ján Halčin, 
FK Lendak
Najlepší hráč - Maroš Kovalčík, 
1. MFK Kežmarok

Za celú organizáciu turnaja 
patrí poďakovanie najmä Petro-
vi Tomasovi, PaedDr. Ľudoví-
tovi Gumulákovi, tajomníkovi 
MŠK Jánovi Gallikovi, Jánovi 
Lorenčíkovi, Patrikovi Galli-
kovi, dievčatám Lenke Líneko-
vej, sestrám Nikole a Kristínke 
Zavadskej. Osobitne ďakujeme 
zamestnancom mesta (technická 
príprava), ZŠ J. M. Petzvala za 
poskytnuté priestory a v ne-
poslednom rade aj sponzorom  
Andrejovi Tomasovi, Petrovi 
Tomasovi a Viliamovi Theisovi.

 PaedDr. Ľudovít Gumulák

Výsledná tabuľka - starší žiaci
Miesto Skóre Body
1. FAM Poprad 10:5 7
2. MŠK Slavoj Spišská Belá 9:7 6
3. 1. MFK Kežmarok 16:9 4
4. FK Lendak 4:18 0

Výsledná tabuľka - mladší žiaci
Miesto Skóre Body
1. 1. MFK Kežmarok 10:6 7
2. MŠK Slavoj Spišská Belá 11:7 5
3. FAM Poprad 9:7 4
4. FK Lendak 6:14 0

Na záverečnom turnaji slo-
venskej hokejbalovej extraligy 
v Kežmarku skončili hokejbalis-
ti MŠK Spišská Belá v kategórii 
U 19 na vynikajúcom 3. mieste. 
GRATULUJEME!!! 

V postupe do finále prehrali 
s Martin 4:5 a následne v zápase 
o tretie miesto zdolali Žilinu 4:2. 
Prvenstvo v lige získal nakoniec 
Martin, ktorý vo finále zdolal 
Kežmarok 3:2. 

Naši 19-roční 
hokejbalisti 
tretí na 
Slovensku! 


