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Zo zasadnutia mestského zastupiteľstva

Na zasadnutí dňa 29. 10. 
2013 Mestské zastupiteľstvo 
v Spišskej Belej (ďalej len 
MsZ) prijalo aj nasledovné 
rozhodnutia:

Zmena nariadenia 
o prideľovaní bytov 

• MsZ schválilo návrh Vše-
obecne záväzného nariadenia 
mesta Spišská Belá č. 10/2013, 
ktorým sa schvaľuje, mení 
a dopĺňa Všeobecne záväzné 
nariadenie mesta Spišská Belá 
č. 6/2008 o podmienkach pride-
ľovania bytov určených na nájom 
v bytových domoch postavených 
s podporou štátu v meste Spišská 
Belá (nariadenie je zverejnené na 
www.spisskabela.sk).

Nariadenie o zábavnej 
pyrotechnike

• MsZ vzalo na vedomie 
protest Okresnej prokuratúry 
v Kežmarku zn. Pd 23/13-11 
zo dňa 17. 9. 2013 vo veci ne-
súladu Všeobecne záväzného 
nariadenia č. 5/2006 o používaní 
pyrotechnických predmetov na 
zábavné účely na území mesta 
Spišská Belá, vyhovelo uvede-
nému protestu a zrušilo toto 
všeobecne záväzné nariadenie 
(VZN). Mesto pripraví návrh 
nového VZN.

Zmena rozpočtu mesta
• MsZ schválilo zmenu roz-

počtu Mesta Spišská Belá na rok 
2013 rozpočtovým opatrením 
č. 9/2013. Rozpočtové opatrenie 
č. 9 je zverejnené na www.spis-
skabela.sk).

Nájomné byty 
na Štefánikovej ulici č. 18
• MsZ schválilo predaj pô-

vodného domu na ulici Štefáni-
kovej č. 18 v Spišskej Belej v pro-
spech kupujúceho – právnickej 
osoby Chemostav, a. s., Hraničná 
689/22, Poprad za kúpnu cenu 
1 € z dôvodu realizácie projek-
tu výstavby 17 nájomných bytov 
firmou Chemostav, a. s., Poprad 

formou prestavby, prístavby 
a nadstavby predávaného domu 
a následné odkúpenie týchto ná-
jomných bytov cez Štátny fond 
rozvoja bývania a Ministerstva 
VDaRR SR. 

• MsZ schválilo aj kritériá 
výberu nájomcov a podmien-
ky nájmu týchto bytov, ktoré 
sú zverejnené v samostatnom 
článku. 

Spoločenská sála v Strážkach 
• MsZ schválilo prenájom 

spoločenskej sály vo vlastníctve 
mesta v Spišskej Belej-Strážkach 
na Ul. L. Medňanského 2 žiada-
teľovi Danielovi Pichnarčíkovi 
a manž. Ivete Pichnarčíkovej, 
r. Neupauerovej, trvale bytom 
L. Medňanského 1097/3, Spišská 
Belá za týchto podmienok:

- účel nájmu: spoločenská 
sála - doba nájmu 5 rokov - ná-
jomné 1 €/ročne za celú plochu, 
- všetky náklady na prevádzku 
a údržbu nebytových priestorov 
znáša nájomca - priestory sú 
bez sociálnych zariadení (musí 
ich zabezpečiť na svoje náklady 
nájomca), 

- priestory budú bezplatne 
poskytnuté mestu v prípade 
jeho potreby, 

- priestory budú poskytova-
né obyvateľom mesta za úhradu, 
ktorej výšku si nájomca dohodne 
s mestom. 

Ide len o prenájom pôvodnej 
časti sály bez prístavby (kuchy-
ňa, toalety), ktorá je z technic-
kých príčin uzavretá (je naruše-
ná statika tejto prístavby). 

Predaj, prenájom, zámena, 
kúpa pozemkov

1.) MsZ schválilo návrh na 
prípadnú budúcu zámenu po-
zemkov vo vlastníctve Márie 
Kolodzejovej a Márie Rušino-
vej, Spišská Belá za pozemky 
vo vlastníctve Mesta Sp. Belá.

2.) MsZ schválilo kúpu 
časti pozemku o výmere 30 m2 
vo vlastníctve - Pavla Bekeša, 
Spišská Belá, Mierová 789/5 za 
kúpnu cenu 10 €/m2.

3.) MsZ schválilo nájom 
časti pozemku o výmere 18 m2 
od prenajímateľa (vlastníka po-
zemku) Podtatranskej vodáren-
skej spoločnosti, a. s., Poprad, 
Hraničná 17, Spišská Belá na 
dobu 5 rokov za nájomného vo 
výške 1 € ročne. 

4.) MsZ schválilo zámenu 
pozemkov medzi Mestom Spiš-
ská Belá a Máriou Ištocyovou, 
bytom Poprad o výmere 78 m2.

5.) MsZ schválilo predaj 
pozemku o výmere 135 m2 pre 
kupujúcu Ing. Annu Kittanovú, 
bytom Bratislava za kúpnu cenu 
7 €/m2 v rámci majetkovopráv-
neho vysporiadania vlastníc-
tva k pozemku pri rodinnom 
dome.

6.) MsZ schválilo predaj 
pozemku o výmere 100 m2 

pre kupujúcich Pavla Slovika 
s manž., bytom Spišská Belá 

za kúpnu cenu 7 €/m2 v rámci 
majetkovoprávneho vysporia-
dania vlastníctva k pozemku 
pri rodinnom dome.

7.) MsZ schválilo zámer na 
predaj časti pozemkov žiadate-
ľovi Jánovi Štefaniakovi s manž., 
bytom Veľká Lomnica, Ivane 
Šajtyovej, bytom Spišská Belá, 
Jaroslavovi Stupákovi s manž., 
bytom Lendak, Štefanovi Liš-
kovi s manž., bytom Poprad za 
stavebnými pozemkami vyššie 
uvedených žiadateľov v lokali-
te IBV S. Webera (za rodinnými 
domami) s cieľom zväčšiť si 
výmery svojich stavebných 
pozemkov (zväčšiť prídomové 
záhrady).

8.) MsZ schválilo na základe 
vyhlásenej obchodnej verejnej 
súťaže prenájom pozemku - 
ornej pôdy o výmere 1 802 m2 

(Pokračovanie na 2. str.)
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v k.ú. Spišská Belá na poľno-
hospodárske účely spoločnosti 
SLOVBYS, s. r. o., Spišská Belá 
za nájomné 83,25 €/ha ročne na 
dobu 5 rokov.

Informácie na vedomie
• MsZ vzalo na vedomie in-

formáciu hlavného kontrolóra 
mesta o vykonaných kontrolách 
za ostatné obdobie.

• MsZ vzalo na vedomie in-
formáciu primátora mesta o re-
alizácii súčasných investičných 
aktivít v Spišskej Belej a pro-
jektov spolufinancovaných EÚ 
(september - október 2013). 

Pamätník nenarodeným 
deťom

• Dňa 1. 8. 2013 MsZ schváli-
lo návrh na osadenie pamätníka 
nenarodeným deťom na miest-
nom cintoríne na Družstevnej 
ulici v Spišskej Belej na základe 
žiadosti občianskeho združenia 
Magnificat Slovakia, Belinské-
ho 24, Bratislava za podmienok 
predloženia nového návrhu di-
zajnového riešenia pamätníka 

Zo zasadnutia mestského zastupiteľstva

a návrhu na určenie konkrétne-
ho miesta, kde bude pamätník 
umiestnený. Po objasnení tejto 
veci (predmetnej žiadosti) a po 
diskusii so žiadateľom MsZ 
dňa 29. 10. 2013 schválilo návrh 
dizajnového riešenia pamätní-
ka (to, ktoré predložil žiadateľ) 
a umiestnenie tohto pamätníka 
na cintoríne v časti na začiatku 
urnového hája – pri prechode 
z nového na starý cintorín 
(oproti domu smútku).

Na zasadnutí dňa 28. 11. 
2013 Mestské zastupiteľstvo 
v Spišskej Belej (ďalej len 
MsZ) prijalo aj nasledovné 
rozhodnutia:

Predelenie nájomných bytov 
na Štefánikovej ulici 

• MsZ schválilo najprv 
prenájom bytového domu na 
Štefánikovej ul. č. 18 v Spišskej 
Belej od investora tejto stavby 
– spoločnosti Chemostav, a. s., 
Poprad na dobu do odkúpenia 
17 bytov cez Štátny fond roz-
voja bývania (predpoklad jeseň 
2013). Výška nájomného za by-

tový dom zodpovedá súhrnnej 
sume nájomného za všetkých 
17 bytov platených nájomcami. 
Následne poslanci schválili, po 
posúdení všetkých 63 žiadostí 
hodnotiacou komisiou, (za 
podmienok uvedených v uzne-
sení MsZ č. 174/2013 zo dňa 29. 
10. 2013) pridelenie nájomných 
bytov nasledovným žiadateľom 
a určilo aj náhradníkov (viď ta-
buľka vľavo dole na strane)

Opatrenia Mestského podni-
ku na zlepšenie hospodárenia

MsZ vzalo na vedomie in-
formáciu konateľa spoločnosti 
Ing. Vladimíra Kleina o prija-
tých opatreniach na zlepšenie 
hospodárenia Mestského pod-
niku Spišská Belá, s. r. o. Bližšie 
informácie prinesieme čoskoro 
v samostatnom článku. 

Nariadenie o používaní 
zábavnej pyrotechniky 

• MsZ schválilo návrh 
Všeobecne záväzné nariadenie 
mesta č. 11/2013 o používaní 
pyrotechnických predmetov 
na zábavné a oslavné účely 
na území mesta Spišská Belá 
(nariadenie je zverejnené na 
www.spisskabela.sk v časti na 
úradná tabuľa). Podľa tohto 
nariadenia sa zakazujú pou-
žívať pyrotechnické výrobky 
na zábavné a oslavné účely 
na celom území mesta Spišská 
Belá. Tento zákaz neplatí v čase 
od 31. decembra od 18.00 hod. 
do 1. januára do 6.00 hod.

Mliekomat v Sp. Belej
MsZ schválilo prenájom 

pozemku o výmere 12 m2 na 
umiestnenie automatu – mlie-
komatu spoločnosti LATERRA, 
s. r. o., Poprad na parkovisku 
pri Obchodnom dome COOP 
Jednota na dobu 1 roka za ročné 
nájomné 3 €/m2.

Majetkoprávne prípady
1.) MsZ schválilo predlženie 

existujúcej nájomnej zmluvy na 
prenájom pozemkov tvoriacich 
poľovný revír v prospech Mest-
ského poľovníckeho spolku 
POĽANA Spišská Belá z dote-
rajších 10 rokov na dobu 15 ro-
kov z dôvodu zmeny právnych 
predpisov.

2.) MsZ schválilo bezodplat-
né zriadenie vecného bremena 
na umiestnenie splaškovej ka-

nalizácie na pozemku Františka 
Zemjaneka, Letná 38, Spišská 
Belá. 

3.) MsZ schválilo zámer na 
predaj časti pozemkov Viere 
Šimkovej, bytom Kúpeľná 18, 
Spišská Belá a Márii Budzáko-
vej, bytom Kúpeľná 18A, Spišská 
Belá z dôvodu majetkovopráv-
neho vysporiadania pozemku 
užívaného za rodinným domom 
ako záhrada. Presná výmera pre-
dávaného pozemku bude určená 
geometrickým plánom.

4.) MsZ schválilo zámer na 
predaj časti pozemkov kupu-
júcemu Emilovi Krigovskému 
s manž., bytom Kúpeľná 16, 
Spišská Belá z dôvodu majetko-
voprávneho vysporiadania po-
zemku užívaného za rodinným 
domom ako záhrada. Presná 
výmera predávaného pozemku 
bude určená geometrickým 
plánom.

5.) MsZ schválilo zámer na 
predaj časti pozemku Miro-
slavovi Pisarčíkovi s manž., 
bytom Továrenská 21, Spišská 
Belá z dôvodu majetkovopráv-
neho vysporiadania pozemku 
pri rodinnom dome. Presná 
výmera predávaného pozemku 
bude určená geometrickým 
plánom.

6.) MsZ schválilo na zákla-
de žiadosti Pavla Kačmarčíka, 
Družstevná 89, Spišská Belá pre-
dĺženie doby nájmu poľnohos-
podárskeho pozemku o výmere 
30 ha v lokalite Skaľana v smere 
na Tatranskú Kotlinu (ktorý do-
posiaľ užíval) za ročné nájomné 
50 €/ha na ďalšiu dobu 5 rokov 
na poľnohospodárske účely.

7.) MsZ opätovne schválilo 
zámenu pozemkov na Zimnej 
ulici č. 34 medzi mestom Spiš-
ská Belá a Štefanom Gallikom 
s manž., trvale bytom Gánovce 
č. 377 za účelom vysporiadania 
pozemku pod plánovaným 
chodníkom pre peších od Zim-
nej ulice po Družstevnej ulici. 

Cena mesta a cena primátora 
mesta

MsZ vzalo na vedomie do-
ručené návrhy na udelenie ceny 
mesta a ceny primátora mesta 
pri príležitosti 750. výročia pr-
vej písomnej zmienky o meste 
Spišská Belá. Primátor mesta 
prítomných poslancov vyzval 
na doručenie ďalších návrhov. 

Meno a priezvisko Adresa
Stanislav Jacák Slnečná 72, Spišská Belá
Mária Holodová Štefánikova 43, Spišská Belá
Mária Senderáková Petzvalova 1,Spišská Belá
Alena Chorogvická Mierová 8, Spišská Belá
Viera Čížiková Štefánikova 7, Spišská Belá
Pavol Šramel Družstevná 25,Spišská Belá
Tomáš Hradický Mierová 14, Spišská Belá
Anna Šoltésová Osloboditeľov 29, Spišská Belá
Jozef Somr Zimná 17, Spišská Belá
Monika Klesová Kežmarok, prechodne bytom 

Spišská Belá
Dominik Krempaský Novomeského51, Spišská Belá
Eva Vilčeková Slnečná 16, Spišská Belá
Ladislav Frindt t.č. bytom Kežmarok 

(pôvodne Spišská Belá)
Petra Kapolková Hviezdoslavova 46, Spišská Belá
Daniel Šelep Novomeského 49, Spišská Belá
Jozef Varga Novomeského 43,Spišská Belá
Ján Gabriel Slnečná 72,Spišská Belá
Náhradníci
Michal Čarnogurský Krátka 8a, Spišská Belá
Katarína Vdovjaková Slnečná 46, Spišská Belá
Štefan Fodor Mierová 7, Spišská Belá
Mária Lizáková Slnečná 24, Spišská Belá
Danka Nebusová Družstevná 18, Spišská Belá
Petra Fridmanská Osloboditeľov ul., Spišská Belá
Slávka Oháleková Mierová 10, Spišská Belá
Jarmila Šmindáková 1. mája 11, Spišská Belá
Zuzana Bathyányová Družstevná 6, Spišská Belá
Ján Špes Mierová 6, Spišská Belá

(Dokončenie z 1. str.)

(Pokračovanie na 4. str.)
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Kandidát počet hlasov %

Konečné výsledky volieb na predsedu 
Prešovského samosprávneho kraja

Peter Chudík 69 455 53.78
Ján Hudacký 39 105 30.27
Dorota Bujňáková 3 932 3.04
Štefan Straka 3 712 2.87
Anton Korba 3 357 2.59
Ján Bajus 3 286 2.54
Ľubomír Vasilišin 2 748 2.12
Vladimír Klein 2 207 1.70
Jozef Mihalčin 1 343 1.03

za okres 
Kežmarok Spišská Belá

Peter Chudík 3529 464
Ján Hudacký 3140 285
Vladimír Klein 610 223
Dorota Bujňáková 265 21
Ján Bajus 247 14
Štefan Straka 154 13
Anton Korba 148 4
Ľubomír Vasilišin 133 17
Jozef Mihalčin 45 4

Konečné výsledky volieb poslancov do 
zastupiteľstva PSK za okres Kežmarok 9. 11. 2013

Meno a priezvisko

Počet platných 
hlasov pre 

kandidáta na 
poslanca

Podiel v %

1. Štefan Bieľak 3 345 10.51
2. Pavol Slovík 2 587 8.13
3. Jozef Grivalský 1 970 6.19
4. Pavel Hudáček 1 953 6.13
5. Jozef Harabin 1 927 6.05
6. Bystrík Václav 1 899 5.96
7. Slavomír Majerčák 1 437 4.51
8. Ján Ferenčák 1 262 3.96
9. Peter Duda 1 245 3.91
10. Michal Gáborčík 1 200 3.77
11. Jana Majorová     
      Garstková 1 019 3.20

12. Pavol Vilček 1 012 3.18
13. Jozef Potanko 966 3.03
14. Štefan Džurný 819 2.57
15. Juraj Švedlár 729 2.29
16. František Depta 704 2.21
17. Vladimír Klein 694 2.18
18. Zoltán Pišta 681 2.14
19. Michal Neupauer 662 2.08
20. Jozef Kuna 642 2.01
21. Katarína Petijová 539 1.69
22. Antónia Semaňáková 512 1.60
23. Peter Bendík 488 1.53
24. Veronika Havírová 470 1.47
25. Peter Ježík 437 1.37
26. Stanislav Čajka 366 1.15
27. Ladislav Hužík 334 1.04
28. Kamil Pompa 305 0.95
29. Andrej Rusňák 287 0.90
30. Radoslav Dovjak 284 0.89
31. Zlatica Martančíková 239 0.75
32. Michal Kovalčík 236 0.74
33. Milan Paluba 212 0.66
34. Bartolomej Kubik 190 0.59
35. Ján Zelizňak 165 0.51

Voľby VÚC 2013 - Konečné výsledky PSK
Primátor mesta vyjadruje poďakovanie všetkým obyvateľom 

mesta, ktorí sa v sobotu 9. 11. 2013 aktívne zúčastnili volieb 
orgánov PSK. Rovnako poďakovanie patrí všetkým členom okrs-
kových volebných komisií, ich zapisovateľom a zamestnancom 
mesta za zvládnutie povinností a úloh spojených so zabezpeče-
ním týchto volieb.

Máme za sebou ďalšie voľby. 
Tentoraz predsedu a poslancov 
VÚC. Výsledok volieb ma na jed-
nej strane osobne potešil, avšak 
na druhej strane dôvera zaväzuje. 
Čo ma však neteší a z čoho som 
bol dosť sklamaný,  je volebná 
účasť v týchto voľbách v našom 
meste (volebná účasť v našom 
meste bola nízka 22,11 % - pod 
priemerom PSK). Pritom aj kan-
didátov z nášho mesta bolo dosť, 
a keď už nie z nášho mesta, tak 
z okolia, ktorých ste osobne po-
znali. A keď už niekto nemal koho 
voliť, resp. nechcel voliť nikoho 
z kandidátov, tak mal prísť voliť 
a nedať hlas nikomu. Aj to bola 
forma hlasovania a vyjadrenia ná-

Volebná účasť za celé Slovensko: 20,11 %
Volebná účasť za PSK: 22,13 %
Volebná účasť za okres Kežmarok: 18,71 %
Volebná účasť v meste Spišská Belá:  22,11 % 

(z 5 013 oprávnených voličov prišlo voliť 1 109 voličov)

•  účasť podľa volebných okrskov v Sp. Belej 
 č. 1 (ZŠ Moskovská): 27,1 %, 
 č. 2 (ZŠ Štefánikova) – 20,67 %,  
 č. 3 (mestský úrad): 17,18 %,  
 č. 4 (ZŠ Štefánikova - školská družina): 20,49 %,  
 č. 5 (Strážky) – 33,33 %

Zamyslenie sa primátora...
zoru. Ale rozhodne nebolo a nie je 
správne rozhodnutie neísť vôbec 
voliť. A pritom sa urobilo počas 
kampane dosť na  propagáciu vý-
znamu týchto volieb. O to viac som 
sklamaný z niektorých obyvateľov 
nášho mesta, ktorí podľa zoznamu 
voličov neboli vôbec voliť. Škoda, 
nakoľko od určitých ľudí som čakal 
zásadne iný prístup (ich účasť vo 
voľbách)... a mnohí z nich majú 
mnohokrát aj požiadavky na mesto 
a pritom si nesplnili svoju základnú 
občiansku „povinnosť“. A to bez 
ohľadu na druh volieb i na to, kto 
v týchto voľbách kandiduje.  Účasť 
obyvateľov mesta v každých voľ-
bách je samotnou vizitkou nášho 
mesta smerom navonok.       
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Tí ,  čo pozna jú  svätcov 
z legendových životopisov, si 
o sv. Hubertovi azda najlepšie 
zapamätali, že bol náruživý po-
ľovník. Keď raz poľoval práve 
na Veľký piatok, podľa legendy 
uzrel veľkého jeleňa, ktorému sa 
týčil medzi parohami 
kríž. Zároveň ho 
nadprirodzený hlas 
vyzýval, aby sa zrie-
kol svetských záľub. 
O dva roky neskôr 
ovdovel. Utiahol sa 
do lesa, kde predtým 
videl jeleňa s krížom, 
a tam robil pokánie.

Táto legenda spô-
sobila, že poľovníci si zvolili 
sv. Huberta za svojho patróna 
a v niektorých krajoch západnej 
Európy usporadúvajú na jeho 
sviatok slávnostnú poľovačku 
na jelene (vtedy je obdobie 

jelenej ruje) s veľkolepým cere-
moniálom.

Historici sú však pri hod-
notení spomenutej legendy 
veľmi zdržanliví. Hovoria, že 
vo svätopiseckej literatúre sa 
objavuje až niekedy po r. 1400. 

Ako spoľahlivé uvá-
dzajú o sv. Hubertovi 
nasledovné údaje:

Sv. Hubert pochá-
dzal z významného 
rodu v severnej Galii 
(ter. Holandsko-Bel-
gicko). Dátum jeho 
narodenia nepozná-
me. Niekedy v r. 703 
- 705 sa stal biskupom 

v diecéze Tongres-Maastricht 
Bol nástupcom sv. Lamberta, 
ktorý zomrel ako mučeník. 
Popri vedení diecézy Hubert 
pôsobil ako misionár v južnom 
Brabantsku a v Ardennských 

V nedeľu 3. novembra 2013 sa v rímskokatolíckom kostole 
sv. Antona uskutočnila svätá omša – venovaná sv. Hubertovi, 
patrónovi poľovníkov. Svätohubertskú svätú omšu slávil farár 
Pavol Kula z Hrabušíc (tiež poľovník) spolu s bývalým kaplá-
nom našej farnosti Petrom Hámorom a správcom našej farnosti 
Petrom Petrekom. Slávnosť pripravili členovia Mestského po-
ľovného spolku Poľana Spišská Belá. Vyzdobený kostol, oso-
bitné „poľovnícke” obetné dary, poľovnícke trúby počas omše, 
poďakovanie za zver a starostlivosť o ňu. Po bohoslužbe sa pred 
samotným kostolom konalo „pasovanie úspešného lovca, resp. 
odovzdanie zálomku úspešnému strelcovi” jeleňa a následne 
poľovnícky sprievod aj s ulovenou zverou od kostola na rím-
skokatolícku faru. Aj touto formou sa prezentovali poľovníci 
z nášho mesta.

Svätohubertská slávnosť v našom meste
horách (juhovýchodné Bel-
gicko), kde bolo obyvateľstvo 
ešte z veľkej časti pohanské. 
Koncom r. 717 alebo 718 viedol 
slávnostné prenesenie telesných 
ostatkov svojho predchodcu sv. 
Lamberta z Maastrichtu (kde bol 
pochovaný pri svojom otcovi) 
do Liége, kde kedysi podstúpil 
mučenícku smrť a kde ho pocho-
vali v novom jemu zasvätenom 
kostole.

Biskup Hubert mal však 
predsa čosi z poľovačkovej zá-
ľuby: občas šiel chytať ryby. To 
sa mu napokon stalo osudným. 
Keď sa raz chystal na rybačku, 
jeho pomocník tak neobratne 
narábal s udicou, že vážne po-
ranil biskupa na ruke. Rana sa 
zapálila a spôsobovala Huberto-
vi stále väčšie bolesti. Uvedomil 
si, že mu hrozí smrť. Napriek 
tomu sa usiloval vykonávať 
biskupské povinnosti. Zároveň 
si dal pripraviť hrob v kostole 
sv. Petra a Pavla v Liége.

V druhej polovici mája v 
roku 727 sa vybral posvätiť 
nový kostol v Héverlé (Lou-
vain). Avšak na ceste cítil, že 
ho opúšťajú sily. Zastavil sa 
v mestečku Tervueren (na ju-
hovýchod od Bruselu), kde po 
šiestich dňoch zomrel 30. mája 
727. Podľa jeho želania ho pre-
viezli do Liége a tam ho pocho-
vali v pripravenom hrobe.

O šestnásť rokov neskôr 

otvorili jeho hrob a jeho telo 
našli neporušené. Zvesť o tom 
sa dostala až na kráľovský dvor. 
Vplyvný majordóm Karolman 
prišiel osobne s veľkým sprie-
vodom do Liége a dal preniesť 
biskupovo telo do nového 
hrobu pred hlavným oltárom 
kostola. Bolo to 3. novembra 
743. Tak sa tretí november stal 
sviatkom sv. Huberta. V ďal-
šom storočí, 30. septembra 
825, preniesli svätcove ostatky 
do benediktínskeho kláštora 
v mestečku Andage (v ter. ju-
hových. Belgicku), ktoré z úcty 
ku svätcovi čoskoro premeno-
vali na Saint Hubert. Ľudová 
úcta sv. Huberta sa prejavovala 
početnými púťami, ktoré si ve-
riaci konali do tohto odľahlého 
miesta v Ardennských horách. 
Svätcove ostatky boli zničené 
v tzv. „žobráckej revolúcii“ 
v októbri 1568, keď vzbúrenci 
vyplienili a zapálili kláštor v St. 
Hubert. Zachránila sa iba časť 
ostatkov v kostole sv. Jakuba 
v Louvaine.

Úcta sv. Huberta sa v 10. 
storočí rozšírila do viacerých 
západoeurópskych kraj ín. 
Najsilnejšia bola a z veľkej časti 
aj dodnes je v Belgicku, Ho-
landsku, Luxembursku, v les-
natých krajoch severného a vý-
chodného Francúzska, ako aj 
v západonemeckých diecézach 
Trevír a Kolín nad Rýnom.

Prešovský samosprávny kraj 
začína v týchto dňoch realizovať 
opravy regionálnych ciest za 
vyše 3,3 milióna eur. Kraj bol 
úspešný v rámci Regionálneho 
operačného programu, opatre-
nie 5.1, vo výzve, ktorá mala 
uzávierku v marci tohto roku. 
„Ako prvý kraj sme splnili 
všetky podmienky pre podpis 
zmlúv o poskytnutí nenávrat-
ného finančného príspevku v 
rámci poslednej štandardnej 
výzvy ROP,“ netajil radosť 
riaditeľ Správy a údržby ciest 
(SÚC) PSK Vladimír Kozák.

Vďaka tomu sa bude realizo-
vať v oblastiach Poprad a Stará 
Ľubovňa opravu 9,8 km ciest 
III. triedy – ide o šesť úsekov na 
cestách medzi obcami Vydrník 
– Spišský Štiavnik, Brutovce – 

Rekonštrukcia regionálnych ciest
Nižný Slavkov, Dúbrava – Spiš-
ské Podhradie, Kyjov – Ľubotín 
a Litmanová – Stará Ľubovňa. V 
rámci projektu je naplánovaná aj 
rekonštrukcia 3 kilometre dlhé-
ho úseku cesty II. triedy medzi 
Reľovom a Spišskou Belou. 
Celková hodnota schváleného 
projektu pre oblasť Poprad 
a Stará Ľubovňa predstavuje 1,5 
milióna eur, spolufinancovanie 
samosprávneho kraja dosahuje 
takmer 76 000 eur. V súčasnosti 
sa pripravuje zmluva s dodáva-
teľom, spoločnosťou Strabag. 
Prešovský samosprávny kraj 
spravuje 2 445 km ciest II. a III. 
triedy. Od roku 2005 investoval 
do ich modernizácie vyše 150 
miliónov eur. Na opravy ciest v 
nevyhovujúcom stave potrebuje 
kraj ešte 298 miliónov eur.

O udelenie uvedených ocenení 
sa rozhodne na najbližšom za-
sadnutí MsZ dňa 12. 12. 2013

  
Realizované investičné 

aktivity
MsZ vzalo na vedomie  

informáciu primátora mesta 
o realizácii investičných aktivít 
v Spišskej Belej a projektov spo-
lufinancovaných EÚ (november 
2013):

- projekt Protipovodňová 
ochrana mesta Spišská Belá,

- projekt Environmentálna 
infraštruktúra Spišská Belá - 
splašková kanalizácia, 

- výstavba dažďovej kanali-
zácie na Partizánskej ulici (od 
železnice po koniec ulice), 

- dokončenie asfaltovania 
Športovej, Lipovej a Agátovej 
ulice s parkoviskom pred fut-

balovým štadiónom, 
- stavebná úprava Popradskej 

ulice (osadenie obrubníkov a jej 
príprava na asfaltovanie).

Činnosť hlavného kontrolóra
MsZ vzalo na vedomie in-

formáciu hlavného kontrolóra 
mesta o vykonaných kontrolách 
za ostatné obdobie a kontrolu pl-
nenia uznesení MsZ.

Ďalšie prevádzkovanie ČOV 
a vodovodu

MsZ sa schválilo predĺže-
nie prevádzkovania čistiarne 
odpadových vôd a verejného 
vodovodu v IBV Webera pre-
vádzkovateľom Podtatranskou 
vodárenskou prevádzkovou 
spoločnosťou, a. s., Poprad 
na dobu 5 rokov s možnosťou 
kedykoľvek ukončiť tento 
zmluvný vzťah. 

Zo zasadnutia mestského...
(Dokončenie z 2. str.)
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Poslanci Prešovského samo-
správneho kraja (ďalej len PSK) 
ešte v októbri 2012 schválili 
odkúpenie objektu pre detský 
stacionár v Kežmarku (pôvod-
ne pod názvom Korytnačka). 
Ide o objekt na Ul. pod lesom 
v Kežmarku, v ktorom niekoľ-
ko rokov sídlil Detský stacionár 
Korytnačka, kým bol presťaho-
vaný do budovy Domova pre 
seniorov v Kežmarku (domova 
dôchodcov). Tento detský sta-
cionár prevádzkovalo Mesto 
Kežmarok. Detský stacionár 
poskytuje služby telesne a du-
ševne postihnutým deťom po-
čas pracovných dní. Problémy 
nastali v máji 2012, keď stacio-
nár presťahovali (podľa rodičov 
do nevyhovujúcich priestorov) 
a zvýšili platby pre rodičov za 
túto službu. V mesiaci jún 2012 
navštívil spomínané zariadenie 
Peter Chudík, predseda PSK 
spolu s poslancami PSK za okres 
Kežmarok (Štefanom Bieľakom, 
Jozefom Harabinom, Pavlom 
Slovíkom a Miroslavom Perig-
náthom). Po stretnutí s rodičmi 
a s primátorom mesta Kežmarok 
sa navrhlo riešenie, aby toto za-
riadenie prevzal do svojej pôsob-

nosti Prešovský samosprávny 
kraj  a aby sa stalo detašovaným 
(vysunutým) pracoviskom Do-
mova sociálnych služieb Ľubica, 
ktorého zriaďovateľom je PSK. 
„Cieľom zámeru bolo garanto-
vať poskytovanie tejto služby 
v okrese Kežmarok, podľa 
možností znížiť mesačné platby 
pre rodičov klientov stacionára 
a zároveň vrátiť stacionár do 
lepších priestorov, čo za danej 
situácie vie zvládnuť len PSK,“ 
uviedol Štefan Bieľak (primátor 
Spišskej Belej a poslanec PSK). 

Ako ďalej uviedol: „Teším 
sa, že sa našlo takéto riešenie 
a chcem poďakovať predsedovi 
PSK Petrovi Chudíkovi, že sa 
osobne podujal túto vec riešiť 
a podporil uvedené riešenie.“ 
Do riešenia tohto problému 
sa od začiatku osobne aktívne 
zapojil okrem primátora nášho 
mesta aj prednosta Okresného 
úradu v Kežmarku Ján Ferenčák, 
keďže táto budova bola v sprá-
ve obvodného úradu. PSK kúpil 
túto budovu do svojho majetku  
za 10 % z jej znaleckej hodnoty, 

t. j. za cenu 14 200 eur. Násled-
ne sa tieto priestory čiastočne 
zrekonštruovali a vnútorne vy-
bavili z rozpočtu PSK tak, aby 
mohol tento stacionár opätovne 
fungovať vo svojich pôvodných 
priestoroch. V júli 2013 sa tieto 
priestory za prítomnosti predse-
du PSK a poslancov PSK za náš 
okres odovzdali do užívania.  
Zariadenie bude slúžiť pre 18 
klientov a služby sú tu posky-
tované ambulantnou formou. 
Pri schválení nového rozpočtu 
PSK na rok 2014 poslanci PSK 

15. októbra 2013 pred-
bežne schválili ďalšie 
finančné prostriedky 
na postupné dokon-
čenie modernizácie 
tohto objektu (najmä 
jeho poschodia). Po-
trebné sú financie aj na 
modernizáciu vonkaj-
šieho vzhľadu budovy 
a okolitého areálu, čo 
bude úlohou pre po-
slancov PSK za okres 
Kežmarok v nasledu-
júcom období. Tento 
zámer našiel podporu 
u súčasného predsedu 
PSK Petra Chudíka.

Mesto Spišská Belá začalo 
s výstavbou dlho plánovanej 
dažďovej kanalizácie na Par-
tizánskej ulici – v úseku od 
železničnej stanice po koniec 
tejto ulice (po č. d. 17). Vý-
stavbou tejto kanalizácie sa 
zabezpečí napojenie domových 

Dažďová kanalizácia 

na Partizánskej ulici 
čistiarni odpadových vôd z jed-
notlivých rodinných domov 
v tejto lokalite. Túto výstavbu 
kanalizácie financuje mesto zo 
svojho rozpočtu a realizuje ju 
Mestský podnik Spišská Belá, 
s. r. o., a predpokladané náklady 
predstavujú sumu 20-tisíc €.

Detský stacionár v Kežmarku pod záštitou PSK

Dňa 7. novembra 2013 sa 
uskutočnila v poľskom Kroscien-
sku a v Spišskej Starej Vsi na slo-
venskej strane slovensko-poľská 
vedecká konferencia na tému 
„NATURA 2000 – skúsenosti 
z Pienin, ktorú organizoval 
Pieninsky národný park a Pie-
niński Park Narodowy. Pohľad 
samosprávy na NATURU 2000 
prezentoval na tejto konferencii 
primátor nášho mesta Štefan 
Bieľak. Okrem iného poukázal 
na fakt, že celý proces prebiehal 
veľmi rýchlo a dosť neuváže-
ne a preto sa stretáva aj dnes 
s veľkým odporom miest a obcí 

a vlastníkov dotknutých pozem-
kov (v chránených územiach). 
Na jednej strane máme záväzok 
rešpektovať NATURU 2000 
ako sústavu chránených území 
členských krajín Európskej 
únie, pričom hlavným cieľom 
jej vytvorenia je zachovanie 
prírodného dedičstva. Avšak 
na druhej strane je to človek 
žijúci v tomto území a zároveň 
vlastník pozemkov v tomto 
území, ktorý je obmedzený pri 
užívaní svojho vlastníckeho 
práva. Primátor mesta poukázal 
aj na nezvládnutú úlohu štátu 
pri propagácii témy NATURA 

Konferencia NATURA 2000 v oblasti Pienin

• V rámci projektu na obnovu cyklotrás boli v našom regióne osadené takéto 
mapy. Dve z nich sú osadené v našom meste - jedna pri Belianskom rybníku 
(na fotke) a druhá pri parkovisku pri kaštieli v Strážkach. 

2000 (štát - občan, štát – obec), 
na nedostatočnú komunikáciu 
medzi všetkými zaintereso-
vanými subjektmi (neznalosť  
veci = negatívne postoje), na 
neopodstatnenú veľkosť vyhláse-
ných chránených území v rámci 

NATURA 2000 a tiež na nedo-
riešenú náhradu za obmedzenie 
vlastníckych práv (aj obce ako 
vlastníci pozemkov). Avšak ide 
o zložitú problematiku, ktorá si 
vyžaduje a ešte bude vyžadovať 
kompromisy z oboch strán.
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RTIC od 

1. novembra
Regionálne turistické infor-

mačné centrum v Spišskej Belej 
(na Petzvalovej 17) od 1. no-
vembra prechádza na „zimný“ 
režim prevádzky. To znamená, 
že infocentrum bude otvorené 
od pondelka do piatku v čase od 
8.00 do 16.00 hod. Tento režim 
potrvá do 30. apríla budúceho 
roka, keď infocentrum prejde 
na „letný režim“.

Dňa 28. októbra pri príle-
žitosti mesiaca úcty k starším 
primátor mesta spolu s Martou 
Klokočovou, vedúcou odboru 
sociálnych vecí a zamestnanosti 
MsÚ v Spišskej Belej navštívil 
seniorov – klientov Zariadenia 
opatrovateľskej služby v Stráž-
kach. Pri tejto príležitosti za 
prítomnosti vedúcej tohto za-
riadenia Renáty Charitunovej 
im zaželal najmä pevné zdravie 
a spokojný pobyt v tomto mest-
skom zariadení rodinného typu. 
Dňa 30. októbra sa uskutočnilo 

Kúpim stavebný pozemok v Spišskej Be-
lej. 0918 606 438.

Predám 2-izbový byt/vymením za 1-iz-
bový a predám garáž pri cintoríne. 0907 
862 139.

Od 1. 1. 2014 bude na prenájom Cuk-
ráreň Nostalgia, Hviezdoslavova ul. 12. 
Bližšie informácie získate na tel. čísle 0905 
554 819.

Stretnutie so seniormi

stretnutie členov Denného centra 
v Spišskej Belej, resp. po starom 
klubu dôchodcov v ich klubo-
vých priestoroch (v zadnej časti 
budovy mestskej knižnice). Na 
stretnutí sa zúčastnil aj primátor 
nášho mesta spolu s Martou 
Klokočovou, vedúcou odboru 
sociálnych vecí a zamestnanosti 
Mestského úradu v Spišskej 
Belej. Pri príležitosti mesiaca 
úcty k starším primátor mesta 
poďakoval dôchodcom za ich 
aktívnu činnosť v tomto klube 
a tiež za ich pomoc a účasť na 
zemiakarskom jarmoku, kde 
seniori podávali na ochutnávku 
(nielen) zemiakové špeciality. 
Uvedené stretnutie si seniori 
spestrili spevom a poniektorí aj 
tancom. A veruže bolo veselo. 

INZERCIAINZERCIA

• Narodili sa: 
Nela Krempaská, Nina 

Gerenčerová, Oliver Majer-
čák, Leonard Vladimír Ko-
valčík,  Patrícia Pompová.

•  Životného jubilea sa do-
žívajú: 
Elena Lauffová – 94 ro-

kov; Žofia Molitorisová – 80 
rokov, Helena Andrášová 
– 75 rokov, Mária Galliková 
– 75 rokov, Ján Budzák – 70 
rokov, Katarína Krettová – 70 
rokov, Mária Lenkavská – 70 
rokov.

• Navždy nás opustili: 
Mária Pacigová – vo veku 

90 rokov; Tobiaš Polaček – vo 
veku 82 rokov; Pavel Ulbrich 
– vo veku 72 rokov.

Spoločenská 

kronika 

Október 2013Október 2013
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Naša ZUŠ-ka 

v Markíze 
Dňa 6. 11. 2013 sa Základná 

umelecká škola v Spišskej Belej 
predstavila v Televízii Markíza 
– v živom vysielaní Telerána. 
Výbornú reklamu nášmu 
mestu aj tejto škole robili žiaci 
a pedagógovia výtvarného od-
boru tejto školy, ktorí získavajú 
úspechy v medzinárodných 
výtvarných súťažiach po celom 
svete. Ďakujeme a želáme veľa 
ďalších podobných úspechov.  

Pri príležitosti Svetového 
dňa pamiatky obetí doprav-
ných nehôd bolo na ZŠ J. M. 
Petzvala aj tento rok zorgani-
zované stretnutie príslušníkov 
Mestskej polície v Spišskej Belej 
so žiakmi tejto školy a ich peda-
gógmi, kde spoločne diskutovali  
problematiku vzniku, príčin, dô-
sledkov a prevencie dopravných 
nehôd. Prednáška podporená vi-
deoprojekciou sa opäť stretla so 
záujmom mladých poslucháčov 
a ostáva len veriť, že získané in-
formácie uplatnia v praktickom 
živote. 

Mestská polícia 

v základnej 

škole

Združenie Región „Tatry“ so 
sídlom v Kežmarku (tzv. Eurore-
gión TATRY) každoročne orga-
nizuje Slovensko-poľské hospo-
dárske fórum, ktoré prispieva už 
viac ako jedno desaťročie k roz-
voju hospodárskych vzťahov 
medzi Slovenskom a Poľskom. 
Každý rok je fórum jedným 
z vrcholov slovensko–poľských 
hospodárskych vzťahov. Záštitu 
nad XII. fórom, ktoré sa konalo 
dňa 24. októbra 2013 v Spišskej 
Novej Vsi, prevzali predseda 
NR SR Pavol Paška a J. E. veľ-
vyslanec Poľskej republiky na 
Slovensku Tomasz Chłoń.

Zúčastneným subjektom, zá-
stupcom orgánov štátnej správy 
a samosprávy, podnikateľom 
a odbornej verejnosti z oboch 
strán hranice sa prihovorili J. E. 
veľvyslanec Slovenskej republi-
ky v Poľsku Vasil Grivna a J. E. 
veľvyslanec Poľskej republiky 
na Slovensku Tomasz Chłón. 

Slovensko-poľské hospodárske fórum

Obaja veľvyslanci pozitívne 
zhodnotili uplynulý rok v ob-
lasti rozvoja slovensko-poľskej 
spolupráce. Negatívom ostáva-
jú stále nedostatočné dopravné 
prepojenia medzi oboma kraji-
nami, čo by malo byť prioritou 
v najbližšom období pre obe 
strany. XII. Slovensko-poľské 
hospodárske fórum venovali 
inováciám, pomoci malým 
a stredným podnikateľom 
v ich inovatívnom rozvoji s vy-
užitím poznatkov slovenských 

a poľských firiem a inštitúcií 
a rozvoju podnikateľskej spolu-
práce. Inovácie sú celosvetovo 
vnímané ako kľúčový nástroj pre 
hospodársky rast a udržanie si 
konkurencieschopnosti. Po-
mocou inovácii môžu podniky 
napredovať. Témami tohtoroč-
ného hospodárskeho fóra boli 
tiež praktické rady týkajúce sa 
hlavných právnych aspektov 
podnikania v Poľsku, účtov-
níctva, daní, využitia internetu 
na znižovanie administratívnej 

záťaže a možnosti hľadania part-
nerov na poľskej a slovenskej 
strane. Zaujímavou novinkou 
fóra boli stretnutia a rokovania 
so zástupcami obchodných 
a priemyselných komôr. 

XII. ročník Slovensko-poľské-
ho hospodárskeho fóra pritiahol 
do Spišskej Novej Vsi desiatky 
podnikateľov, zástupcov firiem, 
starostov a primátorov. Fórum 
bolo príležitosťou pre rozvoj 
vzájomnej spolupráce v hospo-
dárskej sfére. 
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Viac aktuálnych informácií 
získate na www.spisskabela.sk

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Belej schválilo dňa 29.10.2013 
na svojom zasadnutí uznesením č. 174/2013 kritéria výberu nájom-
cov a podmienky nájmu nájomných bytov bežného štandardu na ulici 
Štefánikovej č.18 v Spišskej Belej. 

Schválené kritériá pre výber nájomcov týchto bytov:
1) mesačný príjem nájomcu a osôb s ním bývajúcich, ktorých príjmy 

sa posudzujú spoločne podľa osobitného predpisu neprevyšuje trojná-
sobok životného minima platného k 31. decembru predchádzajúceho 
kalendárneho roka, vypočítaného pre žiadateľa a osoby, ktorých príjmy 
sa posudzujú spoločne; pritom mesačný príjem sa vypočíta z príjmu za 
predchádzajúci kalendárny rok ako podiel tohto príjmu a príslušného 
počtu mesiacov, počas ktorých sa príjem poberá,

2) nájomcom môže byť akákoľvek fyzická osoba, ktorá si podala 
žiadosť o nájom bytu,

3) súčasné pomery bývania žiadateľa a osôb s ním bývajúcich,
4) súčasné majetkové, finančné  a sociálne pomery žiadateľa 

a osôb s ním bývajúcich,
5) žiadateľ a osoby, ktoré budú s ním v byte bývať, majú uhradené 

všetky splatné záväzky voči mestu alebo majú dohodnutý spôsob 
úhrady týchto záväzkov a túto formu úhrady aj dodržiavajú.

Podmienky užívania týchto nájomných bytov: 
1) nájomná zmluva s nájomcom bude uzavretá na dobu určitú, 

a to na 3 roky,
2) nájomca má po uplynutí doby nájmu právo na opakované uzav-

retie nájmu bytu za predpokladu dodržiavania podmienok uvedených 
v tomto uznesení, nájomnej zmluve a v osobitnom predpise 

3) pre zabezpečenie úhrady nájomného a úhrad za prípadné po-
škodenie bytu je budúci nájomca povinný zložiť na účet prenajímateľa 
finančnú zábezpeku v lehote 30 dní pred podpísaním nájomnej zmluvy, 
a to vo výške 5 mesačného nájomného. Uvedená finančná zábezpeka 
počas doby jej zloženia nie je úročená,

4) výpovedná lehota v prípade výpovede z nájmu bytu je 2 kalen-
dárne mesiace,

5) nájomné pre jednotlivé byty je vo výške uvedenej v prílohe (max. 
5 % z obstarávacej ceny stavby).

Splnenie týchto podmienok preskúma osobitná komisia v nasle-
dovnom zložení:  Jozef Kuna, MUDr. Andrej Novák, Peter Tetemonte, 
Gabriel Gemza, Mgr.  Marta Britaňáková, Ing. Anna Kleinová, Marta 
Klokočová. Zoznam žiadateľov, ktorí spĺňajú podmienky pre pridelenie 
bytu, následne prerokuje mestské zastupiteľstvo, ktoré a rozhodne 
o výbere konkrétnych nájomcov. Následne sa pripravia zmluvy o nájme 
bytov a zabezpečí sa fyzické odovzdanie bytov nájomcom. 

Pôdorysy bytov sú zverejnené na:  http://www.spisskabela.sk/
samosprava/projekty-mesta/ostatne

Byt č. Počet izieb Podlahová plocha bytu v m2

Mesačné 
nájomné 

v EUR
1 1-izbový 47,31 67,42
2 3 77,02 109,76
3 3 63,19 128,28
4 2 50,59 102,70
5 2 50,59 102,70
6 2 50,59 102,70
7 2 50,59 102,70
8 2 78,52 111,86
9 2 37,71 76,55
10 3 50,21 101,93
11 3 50,21 101,93
12 3 50,21 101,93
13 3 50,21 101,93
14 3 50,21 101,93
15 3 50,21 101,93
16 3 79,72 161,83
17 2 55,33 112,32

NÁJOMNÉ BYTY NA ŠTEFÁNIKOVEJ  UL. 18 
– podmienky nájmu

Jaroslav Krigovský – tanečník 
hip-hop-u, je žiakom Základnej 
školy Štefánikovej v Spišskej Be-
lej a zároveň žiakom Základnej 
umeleckej školy na Petržalskej 
ulici v Kežmarku. 

Tohto roku v máji sa už v Ko-
šiciach stal majstrom Slovenska 
IDO (International Dance 
Organization). Ako víťaz a jed-
noznačne najlepší detský hip-
-hopový sólista na Slovensku 
si vybojoval miestenku na maj-
strovstvách sveta, ktoré sa konali 
v polovici októbra v dánskom 
hlavnom meste Kodaň. Táto 
najprestížnejšia súťaž ponúkla 
divákom vystúpenia viac ako 
3-tisíc tanečníkov z celého sve-
ta. Zúčastnili sa na nej tanečníci 
z 30 krajín a súťažili v kategó-
riách hip-hop, electric boogie 

Malý tanečník zo Spišskej Belej 

šiesty najlepší na svete

a break dance. Slovenskú vý-
pravu na majstrovstvách sveta 
v Dánsku tvorilo 71 tanečníkov 
z Košíc, Martina, Bratislavy 
a Kežmarku.

„V prvom kole sa v Jarkovej 
kategórii hip-hop sólo chlapci 
(do 12 rokov) stretlo až 53 sú-
ťažiacich, ktorí bojovali o titul 
majstra sveta,“ skonštatovala 
Jarkova trénerka Simona To-
čeková, krorá sa o psychickú 
a fyzickú pohodu mladého 
tanečníka v Kodani starala spo-
ločne s jeho rodičmi. A takto sa 
pretancoval až do semifinále 
MS, v ktorom zaplatil nováči-
kovskú daň a obsadil konečné 
šieste miesto. O jeho psychickú 
a fyzickú pohodu sa starali jeho 
rodičia spolu s Jarkovou trenér-
kou Simonou Točekovou. 

Chceli by sme poďakovať všetkým úžasným ľu-
ďom a sponzorom, ktorí pomohli zrealizovať cestu 
Jarka Krigovského do Dánska. Podporili ho: 

ZŠ Štefánikova Spišská Belá, Mesto Spišská Belá, 
Základná umelecká škola, Petržalská 21- Kežmarok, 
Pekáreň Gross - Kežmarok, Hotel Kormorán – Šamorín, 
Slavomír Regec – Toporec, Penzión Šafrán – Ždiar, Majo 
Milaňák s manželkou, Pneuservis – Ľubo Krempaský 
– Spišská Belá, Mesto Kežmarok, Autonova – Kežmarok, 
Autoumyváreň Dano Kušion – Spišská Belá, Remeslá  
- p. Pajer – Spišská Belá, Pizzéria Marcello – rod. Fe-
rencková, Den Braven – Poprad, MUDr. Juraj Vozár, 
MUDr. Erika Viskupičová, Rastislav Vestúr a Albína 
Veštuková, Ján Micanko, Eva Fodorová – Spišská Belá, 
Marta Šperková – Spišská Belá, Štefan Koščák – Lendak, 
rod. Petra Galicu – Huncovce.
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10. september 
Jablko nepadá ďaleko od 

stromu. Mladistvý chlapec XY 
zo Slnečnej ulice vzhľadom 
na svoj vek disponuje slušným 
arzenálom vulgarizmov, ktoré 
v uvedený deň vychrlil na ad-
resu pani YX zo Slnečnej ulice. 
Na otázku pani YX, prečo jej 
nadáva, menovaný uviedol, že 
on si môže robiť čo chce, kde 
chce a tiež si povedať čo chce. 
Pravdou však je to, že maloletý 
páchateľ je do veku 15 rokov 
„nepostihnuteľný“. XY však 
tento rok prekročil „magickú“ 
hranicu a za svoje priestupky, už 
môže byť konečne postihovaný. 
Zámerne však neuvádzame 
žiadne mená, a to z jednoduché-
ho dôvodu. Nechceme ešte viac 
prispievať k narastaniu sporov 
medzi oboma stranami, ktoré sú 
často vyvolávané úmyselne.

13. september 
Krátko pred polnocou pred 

Materskou školou na Mierovej 
ulici natrafila hliadka MsP na 
skupinku chlapcov, ktorá sa 
presúvala ulicami mesta s ne-
tradičným nákladom. Podľa 
vyjadrenia jedného z chlapcov 
sa v strede tejto skupiny nachá-
dzala osoba v polohe  „ukrižo-
vaného muža“. Po zhliadnutí 

inkriminovanej osoby bolo 
policajtom viac ako známe, že 
dnešnú noc strávi mladistvý 
René A. z Tatranskej ulice na 
oddelení MsP. Ani tentoraz sa 
menovaný za svoj opilecký vý-
kon nemusel hanbiť a po vyko-
naní dychovej skúšky 0,92 mg/l  
prekonal svoj posledný záznam 
o niekoľko miligramov. 

14. september 
V nočných hodinách bola 

v baroch a uliciach mesta vyko-
naná ďalšia kontrolná akcia so 
zameraním na požívanie alkoho-
lických nápojov osobami mlad-
šími ako 18 rokov. Počas nej bolo 
opäť niekoľko mladistvých osôb 
poriadne prekvapených a mož-
no oveľa viac ich rodičia. Títo 
začali v nasledujúcich dňoch 
prichádzať v sprievode svojich 
ratolestí na oddelenie MsP 
na podanie vysvetlenia.  

18. september 
V pravidelných mesač-

ných intervaloch sa v uliciach 
mesta zvyknú v početnejších 
skupinách zgrupovať „klienti 
Sociálnej poisťovne“, ktorí 
dokážu v priebehu niekoľkých 
dní rozkotúľať ťažko zarobené 
peniaze pracujúcich daňových 
poplatníkov. Inak tomu nebolo 

ani tento jesenný deň, kedy si 
trojica osadníkov z obce Krížo-
vá Ves spestrila deň popíjaním 
alkoholu v centre mesta. Je po-
zoruhodné, že osoby v hmotnej 
núdzi, ktorým doma hladujú 
a mrznú deti, stále nájdu pe-
niaze na lahodný mok a ciga-
rety. Ničím výnimočným však 
nie je, ak ich pri porušovaní 
zákona odhalí kamerový sys-
tém MsP a aj v tomto prípade 
bola trojica riešená v zmysle 
zákona.

26. september 
Počas pešej pochôdzky bolo 

za opusteným domom na Pe-
tzvalovej ulici objavené zátišie 
s fľašou vína a troma degustá-
tormi. Kvalita vína a trvalý 
pobyt osôb neboli pre hliadku 
žiadnym prekvapením, keďže 
šlo o lacný mok a obyvateľov 
Krížovej Vsi. Zarážajúce však 
bolo ich jednanie s hliadkou, 
keďže tento deň pozostávala 
len z jedného člena. Početná 
prevaha a množstvo alkoholu 
kolujúceho v krvi mužom 
dodali odvahu, aby s prí-
slušníkom MsP začali jednať 
drzo a slovne na neho útočiť. 
Tento spôsob jednania však 
bol vo veľmi krátkom čase 
ukončený ráznym zákrokom. 

Celý priebeh udalosti bol pod 
drobnohľadom pozorného 
obyvateľa Hviezdoslavovej 
ulice, pripraveného okamžite 
podporiť zákrok policajta, za 
čo mu patrí naše poďakovanie. 
Bez podpory slušných občanov 
mesta by bola naša práca pod-
statne náročnejšia. 

29. september 
„Co švicice vy... “. Takými to 

slovami bola privítaná hliadka 
MsP pred jedným z rodin-
ných domov na Štefánikovej 
ulici, krátko pred polnocou. 
Svojským pozdravom, ktorým 
prejavil svoju radosť z návštevy 
mladistvý Ján Š., veštil problé-
my, že si koleduje o problémy. 
Na mieste bolo zistené, že Já-
novi okrem fľaše pálenky robia 
spoločnosť aj dve slečny. Vzhľa-
dom na to, že prístroj, ktorým 
dávajú policajti „fúkať“, nie je 
ich bežným výstrojom museli 
byť osoby predvedené na od-
delenie MsP. Tam im boli dy-
chovými skúškami namerané 
pozoruhodné hodnoty. Mladis-
tvému Jánovi Š. zo Štefánikovej 
ulice bolo namerané 0,60 mg/l, 
mladistvej Nikole D. z Krátkej 
ulice 0,56 mg/l a mladistvej 
Diane Š. z obce Ždiar 0,61 mg/l 
alkoholu v dychu.   

 Z denníka mestskej polície (september 2013)

15. október 
V jednom z bytových domov 

na Petzvalovej ulici zasahovala 
v dopoludňajších hodinách 

Z denníka mestskej polície (október 2013)

hliadka MsP. Tentoraz výjazd 
policajtov smeroval k podarenej 
trojici maloletých v podaní Kris-
tiána R., Zdeny B. a Andrey H., 

všetci z obce Podhorany. Dôvo-
dom nevšednej dopoludňajšej 
návštevy bola láska Zdenky 
k Michalovi bývajúcemu v tom-
to dome. Keďže záškoláctvo nie 
je našou „odbornou“ parketou, 
boli všetci aktéri oznámení 
školskému úradu a tento ich 
výstrelok bude mať ďalšie po-
kračovanie. 

4. október 
„Nemáš čo písať v spra-

vodaji?“ Takými to slovami 
začal konverzáciu s hliadkou 
MsP jeden z robotníkov vy-
chádzajúc zo staveniska na 
Štefánikovej ulici. Vzhľadom 
na to, že menovaný počas vy-
konávania kúrenárskych prác 
dostal zabrať najmä fyzicky, 
potreboval evidentne doplniť 
stratené sily. Len škoda, že 
stratené „jouly“ boli vo forme 
alkoholu. Uštipačné poznámky 
a rastúca agresivita pána Stani-

slava zo Štefánikovej ulice bola 
skrotená až príchodom jeho 
manželky, ktorá určite menova-
nému skresala doma hrebienok. 
Tento incident sa však neskončil 
založením medzi „prípady ne-
vyriešené“, ale malo ďalšie po-
kračovanie výsledkom, ktorého 
bola pokuta. 

26. október 
„Nie sme zlí...“ Slová známej 

slovenskej piesne sa ozývali 
z hrdiel hostí nachádzajúcich 
sa v bare oproti budove MsÚ. 
To, že bolo práve krátko pred 
svitaním, im zjavne neprekáža-
lo. Keďže sme rušenie nočného 
pokoja v uvedenej prevádzke 
v priebehu posledných týždňov 
riešili opakovane a bezúspešne, 
tak tentoraz bol čašník uvedenej 
prevádzky vyriešený blokovou 
pokutou. 

Spracoval: 
kolektív príslušníkov MsP• Meštiansky dom na Štefánikovej č. 18 so 17 nájomnými bytmi.
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Na webovej stránke mesta a na úradnej tabuli mesta sú zverejnené 
nasledovné dokumenty na pripomienkovanie:

1.) návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Spišská Belá č. 13/
2013, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta č. 10/2012 o miestnych 
daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný 
odpad. Termín na zaslanie pripomienok je do 9. 12. 2013

2.) návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Spišská Belá 
č. 12/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka školy 
a školského zariadenia na rok 2014 v meste Spišská Belá. Termín na 
zaslanie pripomienok je do 9. 12. 2013

3.) návrh programového rozpočtu mesta Spišská Belá na rok 2014 
(základná tabuľková časť). Termín na zaslanie pripomienok je do 
12. 12. 2013

4.) návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na 
prvý polrok 2014. Termín na zaslanie pripomienok je do 12. 12. 2013

Dňa 18. novembra sa usku-
točnilo zasadnutie Rady Zdru-
ženia Región TATRY so sídlom 
v Kežmarku (t.j. slovenskej časti 
Euroregiónu TATRY). Diskuto-
valo sa súčasných aktivitách 
združenia, ako aj o plánoch na 
rok 2014 v cezhraničnej spolu-
práci a o projekte budovania 
cyklotrás pod názvom Cesta 
okolo Tatier, ktorý by sa mal 
čiastočne realizovať v budúcom 
roku. Následne sa 21. novembra 
uskutočnilo spoločné zasadnutie 

Dňa 14. novembra sa v prie-
storoch Strednej odbornej školy 
na Garbiarskej ulici v Kežmarku 
konala Burza informácií stred-
ných škôl. Táto burza bola zorga-
nizovaná v spolupráci s Úradom 
práce, soc. vecí a rodiny v Kež-
marku a prezentovalo sa na nej 
17 stredných škôl z okresu Kež-
marok, Poprad, Levoča a Spišská 
Nová Ves. Každú strednú školu 
prezentovali jej žiaci prítomným 
žiakom 9. ročníkov základných 
škôl, ktorí si prišli pozrieť túto 
burzu a možno tu nájsť svoju 

Primátor nášho mesta sa dňa 
7. novembra 2013 zúčastnil za-
sadnutia slovensko-poľskej me-
dzivládnej komisie v poľskom 
Novom Targu. Predmetom 
rokovania boli aktuálne prob-
lémy na slovensko-poľskej 
hranici a stav ich riešenia za 
posledných 12 mesiacov. Na-
viac sa diskutovalo o doprav-
nej situácii a stave dopravnej 
infraštruktúry (najmä problé-
my s nákladnou dopravou).  
Primátor  mesta vystúpil s pre-
zentáciou o založení Európ-
skeho zoskupenia územnej 
spolupráce TATRY (ako vyššej 

Zasadnutie slovensko-poľskej 

medzivládnej komisie

úrovni doposiaľ neformálneho 
cezhraničného zväzku Eurore-
gión Tatry). Poukázal na veľké 
možnosti využitia tohto nového 
slovensko-poľského subjektu 
pri riešení problémov na našom 
pohraničí a najmä o potrebe zís-
kania podpory (akceptácie) pre 
toto zoskupenie zo strany vlád-
nych, štátnych inštitúcií. EZÚS 
chce byť partnerom vlád oboch 
krajín a ponúka pomoc oboch 
vládam pri riešení problémoch 
na tomto pohraničí, keďže „dole 
v území“ členovia EZÚS po-
znajú túto problematiku lepšie 
(z každodenného života).     

Burza stredných škôl

budúcu strednú školu. Výborná 
myšlienka sa tešila veľkému 
záujmu. Popri tejto burze sa 
diskutovalo aj o budúcnosti 
stredných škôl, najmä o potrebe 
previazať učené odbory s potre-
bou praxe a zamestnávateľov. 
A potvrdila sa potreba úzkej 
spolupráce škôl a PSK s úradmi 
práce a s budúcimi zamestnáva-
teľmi. Tejto diskusie sa zúčastnil 
aj primátor nášho mesta ako 
poslanec PSK, ktorý si rovnako 
prešiel ponuku stredných škôl 
v našom regióne.        

Zasadnutie Euroregiónu TATRY
Rady cezhraničného (slovensko-
-poľského) zväzku Euroregiónu 
TATRY. Najviac sa diskutovalo 
o uvedenom projekte budova-
nia cyklotrás ako aj o budúcom 
pripravovanom programe ce-
zhraničnej spolupráce na tomto 
pohraničí v rokoch 2014 - 2020. 
Oboch týchto stretnutí sa zú-
častnil aj primátor nášho mesta 
Štefan Bieľak ako predseda 
Zhromaždenia EZUS TATRY 
(slovensko-poľské zoskupenie 
územnej spolupráce).

Dokumenty 
na pripomienkovanie

Chladné novembrové do-
poludnie sa v Materskej škole 
Mierovej ulici nieslo v znamení 
blikajúceho majáku a policajnej 
húkačky. Nie, nestalo sa nič 
zlé... Škôlkari boli v poriadku, 
len boli zvedaví na policajnú 
techniku a tak im príslušníci 
mestskej polície v rámci projektu 
„Bezpečné mesto“ dovolili pose-
dieť si a prekutrať služobné auto. 

Takmer vybitá batéria a čiastočne 
demontovaný interiér v závere 
prehliadky boli dokonale vyvá-
žené radosťou v rozžiarených 
detských očiach. Prezentácia 
o bezpečnom spôsobe správania 
doma i na ulici ukončená „tes-
tovaním“ policajného výstroja aj 
tento rok rozšírila okruh vedo-
mostí našich najmenších. Takže 
opäť niekedy nabudúce...

V materskej škole

• V súčasnosti sa finišuje dokončenie regulácie Belianskeho potoka a vy-
budovanie spláškovej kanalizácie v rámci 2 projektoch spolufinancovaných 
EÚ. Ide o zložité založenie kanalizačného zberača za kamennými košmi 
(gabiónmi) v náročnom svahovitom teréne po oboch stranách potoka, pri-
čom jednotlivé domy nad potokom sú napájané do tohto zberača tak, aby 
sa úplne odkanalizoval potok, ktorý doposiaľ slúžil ako jedna veľká stoka 
splaškov, vyústená do rieky Poprad.
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Počas nočnej zmeny zo sobo-
ty na nedeľu (t. j. zo 14. 9. 2013 na 
15. 9. 2013) vykonali príslušníci 
MsP samostatnú kontrolnú ak-
ciu so zameraním na požívanie 
alkoholických nápojov osobami 
mladšími ako 18 rokov. Tento 
večer sa kontrolná akcia začala 
kontrolou v troch vytypovaných 
baroch. Počas kontroly v jednom 
z barov bola kontrolovaná jedna 
mladistvá osoba, ktorá „nafúka-
la“. Keďže však mládenec poli-
cajtom tvrdil, že krátko pred 
príchodom do baru zjedol „kura 
na víne“, bola u neho vykonaná 
opätovná dychová skúška. Táto 
však už nebola pozitívna. Počas 
večernej kontroly v baroch bolo 
skontrolovaných 14 mladistvých 
osôb.

Krátko po polnoci však naša 
kontrolná akcia z našej strany 
neskončila, ale pokračovala 
až do skorých ranných hodín. 
Počas noci policajti priamo 
v uliciach mesta skontrolovali 
niekoľko mladistvých osôb. 
Počas kontroly „uviazli“ v poli-
cajnej sieti tieto osoby, u ktorých 
bol zistený alkohol v krvi: u mla-

Hudba má od nepamäti 
blahodarné vplyvy na ľudský 
organizmus. Melódie hudby 
dokážu upokojiť, rozveseliť, 
dokážeme  pri nej zrelaxovať, 
zmobilizovať a posilniť skryté 
vnútorné sily človeka v ubeha-
nom svete. Pôsobí na nás „zá-
zračne“ – ako pre poslucháča, 
tak aj interpréta. 

Interpretova ť  hudbu je 
pre hudobníka (aj začiatoční-
ka) skvelou príležitosťou na 
spoznávanie sa s umeleckým 
prostredím, pódiom, poslu-
cháčmi a v neposlednom rade 
aj možnosť sebaspoznávania. 
Totiž je potrebné, aby sa človek 
pri interpretácii započúval do 
svojho vnútorného hlasu a „ne-
chal sa viesť“ melódiami, ktoré 
interpretuje. 

Žiaci základnej umeleckej 
školy v našom meste majú 
príležitosť preukázať svoje 
schopnosti a rozdávať hudob-
nú radosť (okrem koncertov 
a akcií usporiadaných v meste) 
aj pacientom Sanatória v Tatran-
skej Kotline. V tomto školskom 
roku (už aj v letných mesiacoch) 
sme pre stále nových pacientov 
(menia sa každý tretí týždeň 
☺) do dnešnej doby uskutočnili 
7 koncertov. Ide o „projekt“, 

Tento citát nás motivoval 
k tomu, aby sme aj tento rok 
zorganizovali výstavu pod 
názvom Plody našej záhrady. 
Mesiac október má svoje čaro, 
okrem svojich pestrých farieb 
ponúka aj plody zeme, ktoré 

na dôležitosť a potrebu zdravé-
ho stravovania najmä vo veku 
dospievania. 

Už z názvu Plody našej záhra-
dy vyplýva, že vystavované boli 
plody, ktoré sme vypestovali so 
žiakmi na hodinách pracovného 
vyučovania. Ide predovšetkým 
o koreňovú zeleninu, ako je 
mrkva, petržlen a červená repa. 
V našej záhrade sme pestovali aj 
strukoviny, cibuľovú zeleninu, 
ale aj hlúbovú zeleninu – kapus-

Plody našej záhrady

„Všetky knihy zožltnú, ale kniha prírody má každý rok nové, nádherné 
vydanie.“

majú veľký význam pre naše 
zdravie. Sú to predovšetkým 
ovocie a zelenina, ktoré obsa-
hujú dôležité vitamíny pre náš 
organizmus. Výstavu sme zrea-
lizovali v rámci týždňa zdravej 
výživy, čím sme chceli poukázať 

tu, kaleráb. V skleníkoch sa nám 
podarilo vypestovať uhorky, 
paradajky, papriky či tekvicu. 
Okrem zeleniny sme sa venovali 
aj pestovaniu ovocia. Spoločne 
so žiakmi sme sa starali o plody 
našej záhrady a výsledok našej 
snahy si môžete pozrieť. Vďaka 
tohtoročnej úrode si môžeme 
všetci spoločne povedať: „Jeseň, 
pani bohatá... “

Mgr. Lenka Lapšanská
 ŠZŠ Spišská Belá

Hudba lieči
ktorý sme rozbehli s vedením 
sanatória s možnosťou verejne 
vystúpiť deťom našej školy. Na 
koncertoch doteraz odzneli tóny 
klasickej hudby, ale aj moderné 
tóny populárnych skladieb 
a melódie známych „songov“.  
Program koncertu, ktorý sa 
uskutočnil v mesiaci október 
spočíval v sólovej interpretácii 
v hre na klavíri (tzv. polore-
citál) žiačky II. stupňa Ľudky 
Brinckovej. Tá opisuje svoje 
dojmy takto:“ Veľmi sa mi páčil 
celý priebeh koncertu, atmosféra 
a tiež hostia, ktorí sa na nás prišli 
pozrieť. Hodnotím to ako veľmi 
dobrú skúsenosť hlavne pre nás, 
žiakov ZUŠ, pretože máme prí-
ležitosť ukázať svoje schopnosti 
a talent aj mimo školy. Taktiež je 
to pekné spestrenie si voľného 
času a získanie nových skúse-
ností s vystupovaním. Myslím 
si že je to vhodná príležitosť 
pre každého žiaka.“

 Koncerty sa konajú pravi-
delne každý druhý týždeň vo 
štvrtok podvečer v salóniku 
sanatória a my sa už teraz 
tešíme na ďalšie šťastné tváre 
vystupujúcich detí pri potlesku 
ľudí, ktorých „hudba lieči“. 

Mgr. Zuzana Pavličková
riaditeľka ZUŠ Sp. Belá

4. preventívna kontrolná akcia

distvej Nikoly D. z Krátkej ulice, 
ktorej bolo v dychu zistené 0,41 
mg/l, u mladistvého Ľuboslava 
K. z ulice Osloboditeľov 0,38 
mg/l, u mladistvého Mateja K. 
z Tatranskej ulice 0,50 mg/l, 
u mladistvého Radoslava M. 
z Továrenskej ulice 0,33 mg/l 
a mladistvého Jána Š. zo Štefá-
nikovej ulice 0,76 mg/l. 

Všetci priestupcovia budú za 
zistené správne delikty riešený 
v správnom konaní a zároveň 
bude o ich čine informovaný 
aj Úrad práce sociálnych vecí 
a rodiny a to konkrétne odde-
lenie sociálnoprávnej ochrany 
detí a sociálnej kurately.

Určite mnoho mladistvých 
osôb bolo v uvedený večer 
poriadne prekvapených, že sa 
také niečo udialo, ale vzhľa-
dom na platnú novelu zákona 
NR SR č. 219/1996 Z. z., ktorá 
nám  umožňuje takéto konanie 
budeme v tejto forme kontrol 
pokračovať aj naďalej, lebo táto 
forma kontroly sa javí ako najú-
činnejšia.  Spracoval: 

Ing. Ján Majerčák, 
náčelník MsP 
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Regionálne poradenské a informačné centrum Poprad ako 
mimovládna inštitúcia pôsobí už 20 rokov v oblasti podpory roz-
voja malého a stredného podnikania v spolupráci s Ministerstvom 
hospodárstva SR a už 9 rokov ako Európske informačné centrum 
EUROPE DIRECT Poprad. 

 Od II. štvrťroka 2013 je RPIC Poprad spolupracujúcou inštitú-
ciou Národnej agentúry  pre rozvoj malého a stredného podnikania 
a Ministerstva hospodárstva SR v oblasti realizácie nového Mikropô-
žičkového programu MH SR pre malé podniky do 50 zamestnancov 
pôsobiace v oblasti výroby, služieb a obchodu.  Ide o podporný ná-
stroj Ministerstva hospodárstva SR, ktorý v spolupráci s Národnou 
agentúrou pre rozvoj malého a stredného podnikania so sídlom 
v Bratislave (www.nadsme.sk) realizuje v skupine 7 vybraných 
spolupracujúcich inštitúcií aj naše centrum RPIC Poprad pôsobiace 
v regióne Tatier s územnou pôsobnosťou aj pre región Spiša.

 
Základná charakteristika programu je pre Vás na adrese:
http://www.nadsme.sk/sk/mikropozicky  alebo  http://www 

.rpicpp.sk/
 
Referencie o Národnej agentúre pre rozvoj malého a stredného 

podnikania je možné nájsť na adrese:
http://www.economy.gov.sk/aktuality-narmsp-je-silnym-

partnerom-na-financnej-mape-sveta/10s138769c?stxt=&sekcia=&ob-
last=&sfrom=&sto=&page=10

 
Pre náš región Tatier bolo schválených už 12 mikropôžičiek. 

Úroková miera je stanovená individuálne pre každý podnikateľský 
projekt. Pre klientov s pozitívnou úverovou históriou je nižšia o 4 %. 
V prípade vážneho záujmu o využitie tohto podporného finanč-
ného nástroja môžete kontaktovať RPIC Poprad, Hviezdoslavova 
24 v Poprade (oproti predajni Domu nábytku TEMPO KONDELA, 
v blízkosti Sociálnej poisťovne a rohovej budovy ČSOB banky).

 Keďže ide o verejné zdroje z EÚ a SR, musí mať žiadateľ 
vysporiadané všetky odvodové povinnosti s finančnou správou, 
sociálnou poisťovňou, zdravotnými poisťovňami a preukázať 
potvrdením z Okresného súdu v Prešove, že nie je v konkurze, 
ani v likvidácii.

 Na www.spisskabela.sk (v časti dôležité dokumenty) sú zverej-
nené prílohy so základnou charakteristikou nového Mikropôžič-
kového programu MH SR, podmienkami a postupom poskytnutia 
tohto podporného úveru, a tiež formuláre na realizáciu prvých 
krokov vedúcich k podaniu žiadosti o mikropôžičku.

 
Kontakt:  Ing. Peter Litavec, CSc., riaditeľ RPIC Poprad, tel.: 

0905 545 121, http://www.rpicpp.sk/

Nový mikropôžičkový program pre podnikateľov

Mesto Spišská Belá v po-
sledných dňoch rozšírilo svoj 
mestský kamerový systém, 
ktorý spravuje mestská polícia. 
Pribudli 3 nové miesta, ktoré 
budú monitorované nepretržite 
počas celého dňa. 

Ide o tieto miesta: 1.) križo-
vatka na Slovenskú Ves  a T. 
Kotlinu, 2.) križovatka Kúpeľ-
ná ulica – Záhradná ulica (pri 
garážach), 3.) parkovisko pri 

Rozšírenie mestského 

kamerového systému

Belianskom rybníku. Na uve-
dené rozšírenie kamerového 
systému mesto získalo dotáciu 
zo štátneho rozpočtu vo výške 
10-tisíc eur a z vlastného roz-
počtu prispelo sumou 2,5-tisíc 
eur. Projekt Rozšírenie mest-
ského kamerového systému 
v Spišskej Belej bol finančne 
podporený Radou vlády Slo-
venskej republiky pre preven-
ciu kriminality.

Konfederácia politických 
väzňov Slovenska a mesto 
Spišská Belá pri príležitosti 
17. novembra – Dňa boja za 
slobodu a demokraciu zorga-
nizovali pietnu spomienku na 
politických väzňov komuniz-
mu a všetkých, ktorí položili 
svoje životy v boji za slobodu 
i demokraciu. V nedeľu 17. no-
vembra 2013 sa o 14.00 hod. na 
mestskom cintoríne v Spišskej 
Belej konala spomienka. ktorá 
začala sv. omšou v Dome smút-
ku, ktorú slúžil správca našej 

rímskokatolíckej farnosti Peter 
Petrek.  Spomienka ďalej po-
kračovala pri pamätníku obetí 
zločinov komunizmu. Za kon-
federáciu politických väzňov 
Slovenska sa prítomným pri 
tomto pamätníku prihovorila 
Mária Šelepová (zo Spišskej 
Belej) a následne i primátor 
mesta. Ten vo svojom príhovo-
re povedal: „Ideály slobody a 
demokracie nás stáli príliš veľa 
úsilia. Boj za ideály slobody a 
demokracie je trvalý, nikdy sa 
nekončiaci proces. A budeme 

Pietna spomienka na politických väzňov komunizmu

musieť vynaložiť ešte veľa 
energie, aby sme odstránili 
všetky nástrahy, ktoré ohrozujú 
fungovanie demokracie, s čím 
sa stretávame každý deň. Je 
a bude len na nás, akú podobu 
budú tieto ideály mať a čo pod 
týmito ideálmi budeme chá-
pať. Naše predstavy o slobode 
a demokracii podliehajú času. 
Často si ani len nestihneme 
uvedomiť, ako prichádzame 
do konfliktu s vlastnými ideál-
mi. Lebo sloboda a demokracia 
sú v prvom rade ideály. O tieto 
ideály musíme viesť neustály 
zápas a meniť ich v skutočnosť. 
Popri slobode a demokracii by 
mali stáť na pevnom mieste aj 
ďalšie hodnoty, ktoré dotvárajú 
zmysel slobody a demokracie. 
Úcta k človeku, solidarita, 

rovnosť príležitostí, ochrana 
života, ústavnosť a zákonnosť.  
Občianske, politické, sociálne, 
hospodárske či kultúrne práva 
sa dnes berú ako samozrejmosť. 
V minulosti však väčšinou ta-
kou samozrejmosťou neboli. 
Súčasný svet je zložitý, rovnako 
ako sloboda a demokracia, aj 
ony si vyberajú svoje dane. Ani 
sloboda ani demokracia nevy-
tvárajú automaticky priestor 
na plnohodnotný život. Ony 
sú len podmienkami pre jeho 
dôstojnosť, ktoré závisia predo-
všetkým od toho, či dokážeme 
byť k sebe citliví, vnímaví, ohľa-
duplní a prajní. Presne tak, ako 
sme si to sľubovali a predsavzali 
práve 17. novembra 1989. Preto 
je úlohou každého z nás zostať 
človekom medzi ľuďmi....“
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• „Pracovisko Materskej školy na 
Zimnej ulici 47 má vedľa novopos-
taveného parkoviska aj nové oplo-
tenie do záhrady so zabudovanými  
detskými motívmi v oplotení“ 

Dňa 23. októbra sa v kinosále 
mesta stretli prváčikovia z oboch 
základných škôl v doprovode 
paní učiteliek a rodičov pri prí-
ležitosti ich slávnostného prija-
tia do radov žiakov základných 
škôl. Túto slávnosť nazývame 
imatrikulácia prvákov. Po prí-
hovore primátora mesta Štefana 
Bieľaka a bohatom kultúrnom 
programe, plnom rozprávko-
vých bytostí a pesničiek, ktorý 
tento rok pripravila ZŠ Štefáni-
kova pod vedením pani učiteľky 
Beáty Gotzmannovej, si prváči-
kovia prišli prevziať slávnostné 
osvedčenia a drobné darčeky, 
ktoré im budú pripomínať túto 
významnú udalosť. Zároveň sa 
prváčikovia predstavili svojím 
krátkym kultúrnym pásmom. 
Prváčikom želáme veľa úspe-
chov a čo najlepšie výsledky 
počas nasledujúcich školských 
rokov.

Imatrikulácia 

prvákov

Najlepšia základná škola 
je v Banskej Bystrici, odborná 
škola v Trnave a gymnázium 
v Sučanoch. Inštitút pre eko-
nomické a sociálne reformy 
zverejnil rebríček základných 
škôl, stredných odborných škôl 
a gymnázií. Hodnotenie je pre 
každý typ školy osobitné, do 
úvahy sa berú výsledky za ostat-
né štyri roky. Pri ZŠ to sú Testo-
vanie 9 a mimoriadne výsledky 
žiakov; pri SOŠ a gymnáziách 
ide o externú časť písomných 
maturít, mimoriadne výsledky 

žiakov a nezamestnanosť absol-
ventov.  Hodnotenie nehovorí o 
kvalite škôl, ale o výsledkoch 
žiakov. INEKO zverejňuje prvú 
polovicu z hodnotených škôl. 
Ak ste nejakú školu v rebríčku 
nenašli, pravdepodobne bude v 
druhej polovici, alebo nesplnila 
kritériá pre zaradenie do hodno-
tenia. Základná škola J. M. Pe-

tzvala v Spišskej Belej obsadila 
výborne 23. miesto v rámci celé-
ho Slovenska. Základná škola na 
Štefánikovej ulici v Spišskej Be-
lej sa do hodnotenia nedostala. 
Rebríček škôl - čítajte viac: 
http://www.sme.sk/c/7025482/
najlepsie-zakladne-a-stredne-
-skoly-rebricek-uspesnosti-ich-
-ziakov.html.

 Je všeobecne známe, že 
pohyb je dôležitou súčasťou 
života každého z nás. Touto 
myšlienkou sme sa inšpirovali 
aj počas Európskeho týždňa 
boja proti drogám a ako pod-
pornú aktivitu sme so žiakmi 
absolvovali hodinu pohybu, 
cvičenia a tanca pod názvom 
Zdravie so Zumbou.   

Naša Zumba sa niesla v du-
chu pozitívnych emócií a radosti 
z pohybu. Žiaci počas hodiny 
Zumby mali možnosť obozná-
miť sa s tancami ako merengue, 
salsa, cha-cha a vyskúšať si rôz-

Najlepšie základné a stredné školy 

na Slovensku 

Zdravie so Zumbou

ne krokové variácie. 
Spoločne so žiakmi sme si na-

cvičili jednoduchú choreografiu 
na latinskú a modernú americ-
kú hudbu. Touto aktivitou sme 
chceli upozorniť na dôležitosť  
pohybu pre naše zdravie a zá-
roveň sme chceli žiakom uká-
zať, ako efektívne a zmysluplne 
tráviť voľný čas. Počas hodiny 
Zumby mali žiaci možnosť pre-
javiť sa a pohybom vyjadriť to, 
čo majú spoločné – lásku k tancu 
a hudbe.  

 Mgr. Lenka Lapšanská, 
ŠZŠ Spišská Belá

Naše  mes to  pr iprav i lo 
a posledných dňoch podalo 
3 projekty na získanie dotácie 
zo štátneho rozpočtu v roku 
2014. Prvý projekt sa týka 
ďalšieho rozšírenia mestského 
kamerového systému. Chceme 
ním získať dotáciu z Ministerstva 
vnútra SR vo výške 25 700 eur na 
inštalovanie ďalších 10 kamier 
v našom meste. Druhý projekt sa 
týka opravy kultúrnej pamiatky 
– meštianskeho domu na Petzva-
lovej ulici č. 16 („modrobiela“ bu-

Naše mesto v súčasnosti 
začína pripravené projekčné 
práce na projekte Mestská 
záhrada. Ide zatiaľ o pracovný 
názov projektu revitalizácie 
verejného priestoru pri bývalej 
kolkárni na Tatranskej ulici. Po 
niekoľkých rokoch sa mestu 
podarilo získať do vlastníctva 
pozemky, ktoré patrili súk-

Podali sme projekty 

dova). V nej je dnes umiestnená 
na prízemí lekáreň a na poscho-
dí FACE klub. Našou snahou je 
získať z Ministerstva kultúry SR 
dotáciu približne 66-tisíc eur na 
novú strechu a opravu historic-
kej fasády tohto objektu.  Tretím 
podaným projektom sa snažíme 
získať dotáciu vo výške 3 000 € 
na nákup nových kníh pre mest-
skú knižnicu v našom meste. 
Výsledky vyhodnotenia týchto 
podaných projektov budeme 
vedieť asi v apríli 2014.

Projekt Mestská záhrada 

sa začína pripravovať
romným osobám. Zámerom 
mesta je na tomto mieste zriadiť 
priestor  pre mamičky s deťmi, 
ale aj pre ostatnú verejnosť. Má 
ísť o priestor na oddych a relax 
uzamykateľný, avšak cez deň 
voľne dostupný. Po spracovaní 
prvej pracovnej projektovej štú-
die bude jej návrh zverejnený na 
pripomienkovanie.   
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Opäť po roku k nám zavítala 
pani Jeseň a odela svet do pes-
trých farieb. Slnko sa z oblohy 
pomaly vytratilo, jeho lúče už  
tak nehrejú, teploty klesajú, dni 
sa krátia, počasie je pochmúr-
nejšie, príroda sa mení a stromy 
strácajú svoje listy. 

Hrabanie lístia  patrí k typic-
kým aktivitám jesenného obdo-
bia. Tak ako po iné roky, aj tento 
rok sme sa spoločne so žiakmi 
vybrali do Kaštieľa v Strážkach 

Jesenné upratovanie parkov v meste
s cieľom hrabať lístie v miest-
nom parku. Aby sme túto akti-
vitu urobili pre žiakov zaujíma-
vejšou, vymysleli sme súťaž, pri 
ktorej si všetci spoločne medzi 
sebou zasúťažili. Každý žiak mal 
za úlohu pohrabať určený úsek, 
v čo najkratšom čase. Násled-
ne porota, ktorá bola zložená 
z učiteľov a žiakov, vyhodnoti-
la jednotlivé výkony. Hodnotila 
sa kvalita a dĺžka pohrabaného 
úseku. 

Touto aktivitou sme chceli 
žiakom ukázať že aj zdanlivo 
náročná práca môže byť zábav-
ná. Zároveň sme chceli u žiakov 
vyvolať pocit hrdosti z dobre 
vykonanej práce. Žiaci svojou 

prácou prispeli ku skrášleniu 
miestneho praku, čím pomohli 
pracovníkom kaštieľa a uľahčili 
im náročné hrabanie.  

Mgr. Lenka Lapšanská
ŠZŠ Spišská Belá

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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O putovný pohár Slavomila Rusiňáka - 2013
1. miesto: Aleš Čejka, Petr Dvorský, ČR
2. miesto: Maciej Krzewski,  Mateusz Krzewski,  PL 
3. miesto: Roman Magdolen,  Roman Magdolen ml., SR 

Stredeurópsky pohár  2013 
1. miesto:  Aleš Čejka, Petr Dvorský, ČR
2. miesto:  Norbert KUŹNIAK, Maurycy SKOWROŃSKI, PL
3. miesto:   Maciej Krzewski, Mateusz Krzewski, PL 

TABUĽKA PO 2. TURNAJI
 1.  MŠK Kežmarok 5 5 0 0 15: 2 10
  2. HBK Kometa Vrútky 5 3 1 1 14: 7   7
  3. MŠK Spišská Belá 5 2 2 1 15:12   6
      HBK Medokýš Martin 6 3 0 3 15:12   6
  5. L2hockey Gajary Flames 5 1 1 3   8:14   3
  6. ŠK 98 Pruské 3 0 0 3   4:13   0
  7. ŠK HOGO Žilina 3 0 0 3   3:14   0

Slovenská hokejbalová 

extraliga U14 2013/2014

 MŠK Kežmarok – HBK Me-
dokýš Martin 1:0  (1:0, 0:0)

Góly: L. Kovalčík     
HBK Kometa Vrútky – L2hoc-

key Gajary Flames 5:2  (3:0, 2:2)
Góly: D. Kubinec 2, Minko, 

Babjak, J. Sahúl – Kulman, Ko-
žányi  

HBK Medokýš Martin – MŠK 
Spišská Belá 2:5 (1:3, 1:2)

Góly: Felcan, Lazúr – Rad. 
Hohol, Nespala po 2, Šoltés  

 MŠK Kežmarok – HBK Ko-
meta Vrútky 2:0  (0:0, 2:0)

Góly: Figura 2

2. turnaj 27. 10. 2013 
Spišská Belá

MŠK Spišská Belá – MŠK 
Kežmarok 1:4  (1:4, 0:0)

Góly: D. Krempaský – Dlu-
goš, Dzivjak, Janček, Majer       

HBK Medokýš Martin – HBK 
Kometa Vrútky 0:3  (0:0, 0:3)

Góly: J. Sahúl, D. Kubinec, 
Minko   

L2hockey Gajary Flames 
– MŠK Spišská Belá 2:2 (1:
1, 1:1)

Góly: Kulman, Jakab – Krajč 2  
Medzinárodná automo bilová 

orientačná súťaž 
Automotoklub Spišská Belá 

usporiadal v spolupráci s mes-
tom Spišská Belá v dňoch 4. 
- 6. 10. 2013 jubilejný 27. ročník 
medzinárodnej automobilovej 
orientačnej súťaže O putovný 
pohár Slavomila Rusiňáka, 
11. a 12. kolo 17. ročníka seri-
álu Stre doeurópského pohára 
(ktoré bolo zároveň finálovým 
kolom neo ficiálnych klubových 
majstrovs tiev strednej Európy 
v automo bilových orientačných 
súťažiach pre rok 2013 a bol 
vyhlásený aj absolútny víťaz 
seriálu Stre doeurópskeho po-
hára pre sezónu 2013) a 4. kolo 
celoštátnej doprav no-výchovnej 
súťaže Rodičia, jazdite opatrne. 
Súťaže sa zúčastnilo 34 posádok 
zo Slovenska, Česka, Ru munska, 
Maďarska a Poľska. Trať súťaže 

viedla v okolí miest Spišská 
Belá, Kežmarok a priľahlých 
obcí. Bola rozdelená do dvoch 
nočných a dvoch denných etáp. 
Súčasťou nočnej aj dennej časti 
boli aj jazdy zručnosti. Pred den-
nou časťou súťaže si súťažiaci aj 
usporiadatelia uc tili pamiatku 
Slavomila Rusiňáka, na ktorého 
počesť sa táto súťaž každoročne 
usporadúva, položením kytice 
k jeho hrobu. Po súťaži sa netr-
pezlivo očakávali výsledky a po 
slávnostnej večeri na slávnost-
nom vyhlasovaní víťazov boli 
odmenení najlepší súťažiaci 
vecnými cenami a tro fejnými 
pohármi z rúk primá tora mesta 
Spišská Belá Štefana Bieľaka, ria-
diteľa pretekov Jozefa Pavlička 
a hlavného rozhodcu Petra Ru-
siňáka mladšieho. 

Viac aktuálnych informácií 

získate na www.spisskabela.sk


