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KOMUNÁLNE VOĽBY 2010

27. novembra 2010 (sobota)
v čase od 7.00 do 20.00 h

v 5 volebných miestnostiach na tradičných miestach
Voľby primátora nášho mesta 

a poslancov mestského zastupiteľstva na roky 2010 - 2014

Príďte voliť!!! V týchto voľbách rozhodujete aj o sebe, 
o svojom okolí, o meste, v ktorom žijete!

Kandidáti pre voľby primátora mesta Spišská Belá
(Meno priezvisko titul vek povolanie trvalý pobyt politická strana)

1.  Štefan Bieľak, JUDr., 35 r., právnik, Tatranská 750/30, nezávislý 
kandidát

2.  Andrej Rusnák, 60 r., technik, Zimná 432/35, KĽS
 

Kandidáti pre vol’by poslancov 
Mestského zastupitel’stva v Spišskej Belej

Volebný obvod č. 1 - Spišská Belá (volí sa 10 poslancov)
1.  Bekeš, Pavol, 59 r., technik, Mierová 5, Kresťanskodemokratické 

hnutie
2.  Belončáková, Silvia, Mgr., 34 r., učiteľka ZŠ, 1. mája 44, nezávislý 

kandidát
3.  Bohunický, Bohumil, 35 r., podnikateľ, 1. mája 1, SDKU-DS, 

SaS
4.  Britaňáková, Marta, Mgr., 41 r., technik PO, BOZP, Mierová 

788/7, nezávislý kandidát
5.  Buricová, Mária, Ing. 52 r., geodet, 1. mája 40, Kresťanskode-

mokratické hnutie
6.  Čarnogurská, Tamara, Bc., 30 r., lektor, L. Novomeského 39, 

SDKÚ-DS, SaS
7.  Deptová, Daniela, 42 r., riaditeľka banky, Nová 29, nezávislý 

kandidát
8.  Gabriel, Gemza, 52 r., živnostník, Slnečná 109/16, nezávislý 

kandidát
9.  Gallík, Adrián, Ing. 36 r., stavebný technik, Štefánikova 89/3, 

nezávislý kandidát
10.  Gaži, Peter, 44 r., lesný inžinier, Hviezdoslavova 3, SMER-DS
11.  Halčin, Ján, 36 r.,vodoinštalatér, Slnečná 64, Kresťanskodemokra-

tické hnutie 
12.  Holod, Michal, Mgr., 44 r., štátny zamestnanec, Štefánikova 43, 

nezávislý kandidát
13.  Kačmarčík, Pavol, 49 r., živnostník, Družstevná 85, Kresťansko-

demokratické hnutie 
14.  Kalafut, Miroslav, 44 r., živnostník, Letná 24, SMER-DS
15.  Klein, Vladimír, Ing., 58 r., riaditeľ podniku, SNP 26, Ľudová 

strana Naše Slovensko
16.  Kuna, Jozef, 46 r., živnostník, 1. mája 700/15, nezávislý kandidát
17.  Kvasňak, Miroslav, 42 r., železničiar, Letná 30, Slovenská národná 

strana 
18.  Legutková, Katarína, 20 r., ekonómka, 1. mája 48, SMER-DS
19.  Lojek, Anton, 55 r., elektromechanik, Hviezdoslavova 61, Kres-

ťanskodemokratické hnutie 
20.  Marhefka, Jozef, JUDr. 41 r., riaditeľ OR PZ Kežmarok, Lipová 

1282/2, nezávislý kandidát
21.  Matfiak, Vladimír, Ing., 49 r., úradník, Popradská 47, SDKÚ-DS, 

SaS
22.  Mezeyová, Darina, 51 r., živnostník, Družstevná 31, Komunistická 

strana Slovenska
23.  Neupauer, Dušan, 47 r., strojný technik, Družstevná 650/23, ne-

závislý kandidát
24.  Neupauerová, Helena, Ing. 48 r., ekonómka, Krátka 16, Kresťan-

skodemokratické hnutie 
25.  Novajovský, Peter Bc., 30 r., živnostník, Petzvalova 48, Kresťan-

skodemokratické hnutie 

Komunálne voľby - 27. novembra 2010 

26.  Novák, Andrej, MUDr., 56 r., lekár, Mierová 9, Kresťanskode-
mokratické hnutie 

27.  Novoroľník, Ján, 57 r., živnostník, gen. L. Svobodu 6, Kresťan-
skodemokratické hnutie

28.  Novoroľník, Marcel, 30 r., živnostník, gen. L. Svobodu 631/6, 
nezávislý kandidát

29.  Polaček, František, 39 r., zámočník, Kúpeľná 49, SDKÚ-DS, 
SaS

30.  Rusnák, Štefan, 27 r., hokejista, L. Medňanského 66, SDKÚ-DS, 
SaS

31.  Schurdak, Erich, 49 r., skladník, Mierová 8, nezávislý kandidát
32.  Siska, Martin, 33 r., podnikateľ, SNP 59, SDKU-DS, SaS
33.  Sisková, Viera, 53 r.,technik, Tatranská 15, Kresťanskodemokra-

tické hnutie 
34.  Šelep, Marek, 33 r., robotník, Partizánska 17, SDKÚ-DS,SaS
35.  Šuľa, Ján, Ing., 48 r., učiteľ, Továrenská 978/13, nezávislý kan-

didát
36.  Tkáčiková, Anna, Mgr., 47 r., učiteľka, Hviezdoslavova 4, SMER-

-DS
37.  Urban, Radoslav, Ing., 40 r., riaditeľ spoločnosti, Petzvalova 

1133/26, nezávislý kandidát
38.  Vaverčák, Maroš, 30 r., hasič, záchranár, Osloboditeľov 881/3, 

nezávislý kandidát
39.  Zacherová, Tamara, Bc.,24 r., študent - stážista, Mierová 14, 

SDKÚ-DS, SaS
40.  Zibura, Branislav, Mgr., 36 r., elektrotechnik, Slnečná 818/37, 

nezávislý kandidát

Volebný obvod č. 2 - Strážky (volí sa 1 poslanec)
1.  Peter, Tetemonte, 35 r., živnostník, L. Medňanského 24, SMER-

-SD   
2.  Vojtech, Hukel, Ing., 60 r., lesník, L. Medňanského 80, SDKÚ, 

SaS 
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Historický 
kalendár

1. 10. 1876  - Zrušenie 
samostatnej Provincie 16 
spišských miest a začlenenie 
miest (aj Spišskej Belej) do 
Spišskej župy.

12. 10. 1535 - Poľský kráľ 
Žigmund I. udelil Spišskej Be-
lej privilégium konať týždňove 
trhy každú nedeľu. Od roku 
1842 uhorský kráľ Ferdinand 
I. preložil týždňové trhy na 
každý piatok.

29. 10. 1994 - Slávnostné 
otvorenie múzea Dr. Michala 
Gresigera v Spišskej Belej.
DODATOČNE
13. 8. 1920 - 90. výročie na-
rodenia Štefana Pitoniaka, za-
kladateľa Základnej umeleckej 
školy v Spišskej Belej.

Mesto v uplynulých dňoch 
zrealizovalo opravu chodníka na 
Ul. SNP oproti cintorínu pred ro-
dinnými domami č. 15 - 21. Táto 
rekonštrukcia sa uskutočnila na 
základe rozhodnutia mestského 
zastupiteľstva v rámci preven-
tívnych opatrení pred povodňami 
a prívalovými dažďami. Stavebné 
práce realizovala firma BAPAS 
Spišská Belá. V tomto chodní-
ku sa zároveň umiestnilo nové 
verejné osvetlenie a vysadili sa 
nové stromy. 

Oprava chodníka 
na Ul. SNP 

Primátor mesta Spišská Belá 
ako štatutárny zástupca mesta 
Spišská Belá ako zriaďovateľa 
organizácii v zriaďovateľskej 
spôsobnosti mesta Spišská Belá 
(školy, školské zariadenia, soci-
álne zariadenia, Mestský podnik 
Spišská Belá, s. r. o.) vydal na-
riadenie, ktorým nariadil postup 
vo veci zamestnávania poberate-
ľov starobného dôchodku, resp. 
predčasného starobného dôchod-
ku. Podľa tohto nariadenia Mesto 
Spišská Belá a organizácie v zria-
ďovateľskej spôsobnosti mesta 
nesmú prijímať do pracovného 
pomeru alebo obdobného pracov-
ného vzťahu (na dohody) osoby, 
ktoré sú poberateľmi starobného 
dôchodku, alebo osôb,  ktoré majú 
nárok na poberanie starobného 
dôchodku alebo osoby, ktoré sú 
poberateľmi predčasného sta-
robného dôchodku. Rovnako ten-

Nariadenie primátora mesta 
to zákaz sa vzťahuje na prípadné 
predlžovanie doby trvania existu-
júceho pracovného pomeru alebo 
obdobného pracovného vzťahu 
s osobami uvedenými v predchá-
dzajúcej vete. Vo výnimočných 
prípadoch ak preukázateľne 
nie je možné na dané pracovné 
miesto prijať osobu, ktorá nie je 
poberateľom starobného dôchod-
ku, resp. predčasného starobného 
dôchodku (napr. zastupovanie 
učiteľov počas PN a pod.), je 
možné dané miesto obsadiť 
osobou, ktorá je poberateľom 
starobného resp. predčasného 
starobného dôchodku alebo má 
nárok na starobný dôchodok len 
po predchádzajúcom písomnom 
súhlase primátora mesta, a to 
maximálne na dobu 12 mesiacov. 
Uvedené nariadenie sa však podľa 
zákona nemôže vzťahovať na tých 
dôchodcov, ktorí sú už zamestnaní 

na dobu neurčitú. V tomto prípade 
zmenu môže priniesť len zmena 
zákona, o ktorej sa uvažuje. Tak-
že toto nariadenie sa vzťahuje na 
prijímanie nových zamestnancov 
alebo na prípadné predĺžovanie 
pracovného pomeru. 

Mesto Spišská Belá pripravuje 
aktualizáciu Programu hospodár-
skeho rozvoja a sociálneho roz-
voja mesta. 

Tento program je strategický 
dokument mesta, ktorý kom-
plexne určuje strategický prístup 
mesta k jeho ďalšiemu rozvoju pri 
rešpektovaní princípov trvalo udr-
žateľného rozvoja. Program hos-
podárskeho rozvoja a sociálneho 
rozvoja mesta je strednodobý 
rozvojový dokument, ktorý je vy-
pracovaný v súlade s cieľmi a pri-
oritami ustanovenými v Národnej 
stratégii rozvoja SR a zohľadňu-

Aktualizácia Programu hospodárskeho 
rozvoja a sociálneho rozvoja mesta

je ciele a priority ustanovené 
v Programe hospodárskeho roz-
voja a sociálneho rozvoja VÚC 
Prešov a je vypracovaný podľa 
záväznej časti územného plánu 
mesta. Príprava aktualizácie tohto 
programu mesta bude prebiehať 
v najbližších mesiacoch (novem-
ber 2010 až január 2011). Tento 
dokument určuje všetky priority 
mesta, to čo v ňom nie je, nebude 
prioritou mesta pre nasledujúce 
obdobie (min. 4 rokov). O prie-
behu prípravy aktualizácie tohto 
dokumentu vás budeme priebežne 
informovať. 

• Vedľa mestského úradu sa buduje nové námestie (zhromažďovacia 
plocha), pričom v suteréne tejto plochy sa zriadia mestské garáže a ve-
rejné WC. Práce sa realizujú v rámci projektu finančne podporného 
EÚ: „Rekonštrukcia centra mesta”. 

Vzhľadom na to, že v posled-
nej dobe v našom meste vzrastá 
záujem o nájomné byty, mesto 
pripravuje výstavbu ďalších ná-
jomných bytov. V budúcom roku 
pripravujeme prestavbu a prístav-
bu meštianskeho domu na Zimnej 
ul. č. 8. Touto rekonštrukciou 
domu sa vytvorí 6 nájomných 
bytov - 3 dvojizbové a 3 jednoiz-
bové byty. Rovnako v budúcom 
roku mesto pripravuje začatie 
výstavby 16 bytov (1-izbových 
bytov a garsoniek) v Strážkach 
vedľa zariadenia opatrovateľskej 
služby. 

Okrem uvedeného výstavba 
ďalších nájomných bytov závisí 
od vhodného územia. V budúcom 

Pripravujeme ďalšie nájomné byty
roku má mesto zámer dovysporia-
dať a pripraviť územie nad Be-
lianskymi kúpeľmi (viď územný 
plán mesta), zároveň dopracovať 
projektovú štúdiu pre celú túto 
lokalitu (v súčasnosti sa už na 
nej pracuje) a pripraviť projekty 
pre stavebné povolenie. 

A v roku 2012 mesto pripra-
vuje začatie výstavby mestských 
nájomných bytov aj na tomto 
území. A popri tom sa na tomto 
území pripravuje aj už v minu-
losti spomenutá výstavba bytov 
do osobného vlastníctva. Takže 
bytov bude dosť, len aby bolo 
dosť aj takých nájomcov, ktorí 
budú mať na platenie nájomného 
v týchto bytoch. 
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 Informácie zo zasadnutí mestského zastupiteľstva
Na svojom zasadnutí dňa 

23. 9. 2010 Mestské zastupi-
teľstvo v Spišskej Belej (MsZ) 
okrem iných prijalo nasledovné 
rozhodnutia:

Monitoring rozpočtu 
mesta na rok 2010 

MsZ vzalo na vedomie moni-
torovaciu správu programového 
rozpočtu mesta Spišská Belá za 
1. polrok 2010 (správu tvorí prí-
lohu uznesenia). Mesto je povinné 
aspoň raz ročne vykonať kontro-
lu plnenia cieľov programového 
rozpočtu mesta na daný rok. Viac 
informácii nájdete v samotnej mo-
nitorovacej správe, ktorá je zve-
rejnená na www.spisskabela.sk 
v časti Dôležité dokumenty. 

Konsolidovaná účtovná 
závierka - po prvýkrát

MsZ vzalo na vedomie infor-
máciu o konsolidovanej účtovnej 
závierke mesta Spišská Belá za 
rok 2009 - ide o novú záležitosť, 
ktorú doposiaľ mesta a obce ne-
museli robiť - účtovná závierka 
sa robila, ale nie konsolidovaná 
- v našom prípade išlo o spoloč-
nú závierku nielen mesta, ale aj 
všetkých mestských organizácii 
- vzhľadom na špecifiká sa-
mosprávy a jej organizácii išlo 
o veľmi náročnú úlohu, ktorú 
naše mesto zvládlo vlastnými si-
lami (iné mestá si to objednávali 
u autorizovaných firiem za značne 
vysoké úhrady). 

Nájomné byty nad 
zdravotným strediskom

MsZ vzalo na vedomie správu 
zo zasadnutia osobitnej komisie 
na posúdenie žiadostí o pridelenie 
nájomných bytov nad zdravotným 
strediskom v Spišskej Belej a ur-
čilo (schválilo) nájomcov a ná-
hradníkov 20 nájomných bytov 
bežného štandardu v nadstavbe 
nad zdravotným strediskom 
v Spišskej Belej, Štefánikova 
42 (zoznam týchto nájomcov 
a náhradníkov tvorí prílohu tohto 
uznesenia). Zároveň schválilo pri-
delenie uvoľnených 4 nájomných 
bytov po nájomcoch (garsónka na 

Petzvalovej 27, 2-izbový byt na na 
Petzvalovej 27, 1-izbový byt na 
Družstevnej 70, 1-izbový byt na 
Štefánikovej 9). Viac informácií 
v samostatnom článku o pridelení 
nájomných bytov.

Pozemok 
v Tatranskej Kotline 

MsZ vzalo na vedomie vyhod-
notenie verejnej obchodnej súťaže 
na predaj pozemku v Tatranskej 
Kotline (pri trafostanici) o celko-
vej výmere 689 m2 na výstavbu 
chaty alebo domu - predložené 
boli dve ponuky - MsZ neprijalo 
žiadnu predloženú ponuku na 
predaj vyššie uvedeného pozem-
ku vzhľadom na nízku ponúknutú 
kúpnu cenu (ponuka č. 1 - 1 €/m2, 
č. 2 - 12 €/m2).

Výstavba trafostanice 
pri bývalej sodovkárni

MsZ schválilo doplnenie inves-
tičných aktivít mesta pre rok 2010 
o výstavbe trafostanice pre bytový 
dom 11 b. j. (bývalá sodovkáreň) 
na Slnečnej ulici v Spišskej Be-
lej. Pre bezproblémové užívanie 
uvedených 11 nájomných bytov 
nižšieho štandardu vzhľadom na 
požadovaný odber elektrickej 
energie je potrebné vybudovať 
v tejto lokalite novú trafostanicu 
aj pre potreby Partizánskej ulice. 
Mesto sa dohodlo s VSE, a. s., 
Košice na jej vybudovaní v prie-
behu najbližších týždňov. 

Zámena pozemku 
pod cyklotrasou

MsZ schválilo zámenu pozem-
kov o výmere 56 m2 v Tatranskej 
Kotline (pri Čarde) pre účely 
vysporiadania pozemku pod cyk-
lotrasou Spišská Belá - Tatranská 
Kotlina. 

Pozemky pre 3 garáže 
na Kúpeľnej ulici

MsZ schválilo vyhlásenie 
verejnej obchodnej súťaže na 
predaj 3 pozemkov na výstavbu 
radových garáží na Kúpeľnej 
ulici. Ide o 3 pozemky vedľa sú-
časných garáži, ktoré sa vytvorili 
po vypracovaní projektovej štúdie 

na modernizáciu športového are-
álu na Moskovskej ulici. Verejná 
výzva s podmienkami je zve-
rejnená na www.spisskabela.sk 
v časti úradná tabuľa. Pozemok 
bude odpredaný tomu, kto bude 
spĺňať podmienky určené vo vý-
zve a zároveň ponúkne najvyššiu 
cenu (rozhodujúce budú prvé 3 
najlepšie cenové ponuky). 

20. výročie vzniku miestnej 
územnej samosprávy

MsZ vzalo na vedomie infor-
máciu primátora mesta o prípra-
ve podujatia mesta Spišská Belá 
z príležitosti 20. výročia vzniku 
územnej samosprávy na Sloven-
sku. Mesto pripravuje pri tejto 
príležitosti spoločenské poduja-
tie, na ktorom plánuje aj oceniť 
ľudí, ktorí pomohli a pomáhajú 
pri rozvoji nášho mesta. 

Stavebné aktivity 
MsZ vzalo na vedomie infor-

máciu primátora mesta o realizácii 
investičných aktivít mesta:

- výstavba cyklochodníka Sp. 
Belá - T. Kotlina (projekt EÚ); 

- rekonštrukcia centra mesta 
(projekt EÚ) - rekonštrukcia 
chodníkov a verejného osvetlenia 
na Petzvalovej, Hviezdoslavovej 
a Slnečnej ulici, rekonštrukcia 
priestoru okolo mestského úradu - 
zriadenie podzemného parkovania 
a verejných WC, výstavba nového 
verejného osvetlenia na Štefáni-
kovej ulici a za kostolom; 

- rekonštrukcia Základnej 
školy J. M. Petzvala, Moskov-
ská 20; 

- stavebná úprava domu na 
Petzvalovej 16 - zriadenie Face 
klubu pre mladých;

- výstavba nového oporného 
múra na Hviezdoslavovej ulici;

- rekonštrukcia chodníka SNP 
(od č. 15 - 21); 

- úprava vstupov pred novými 
garážami na Družstevnej ulici;

- odvodnenie územia pri želez-
ničnej stanici a na Ul. SNP - pri 
železničnom priecestí. 

Zmena v projekte Šarpanec 
- Stredná poľana

MsZ prejednalo žiadosť zo dňa 
21. 9. 2010 spoločnosti Euro Tour 
Tatry, s. r. o., Zimná 340/71, Spiš-
ská Belá, na základe ktorej poža-
dovali zmenu termínu zaplatenia 
kúpnej ceny za pozemky pre účely 
realizácie projektu Rekreačno-od-
dychová zóna Šarpanec - Stredná 

poľana a tejto žiadosti vyhovelo 
nasledovne: 

1. Prvú splátku kúpnej ceny 
v zmysle uvedenej kúpnej zmlu-
vy spoločnosť Euro Tour Tatry, 
s. r. o., zaplatí vo výške 1 mil. € 
do 30. 9. 2010 a druhú časť vo 
výške 1 807 959,50 € zaplatí do 
20. 12. 2010.

2. V prípade nezaplatenia 
ktorejkoľvek zo súm v uvedenej 
náhradnej lehote mesto bude 
postupovať podľa uvedených 
oboch zmlúv a teda odstúpi od 
zmluvy o spolupráci na projekte 
Šapranec (Stredná poľana) a pred-
metná kúpna zmluva automaticky 
anuluje (zruší sa). 

Organizácia nového 
školského roka 

MsZ vzalo na vedomie infor-
máciu primátora mesta o orga-
nizácii nového školského roka 
2010/2011 v školách a školských 
zariadeniach v Spišskej Belej. 

Na svojom zasadnutí dňa 
28. 10. 2010 Mestské zastupi-
teľstvo v Spišskej Belej (MsZ) 
okrem iných prijalo nasledovné 
rozhodnutia:

Zmena rozpočtu mesta 2010
MsZ schválilo zmenu rozpoč-

tu mesta rozpočtovým opatrením 
č. 7. Zmena rozpočtu sa týka tak 
príjmovej ako výdavkovej časti. 
Znížené príjmy sú spôsobené naj-
mä výpadkom tzv. podielových 
daní zo štátneho rozpočtu (príjmy 
z dane z príjmov fyzických osôb), 
preto sa do rozpočtu mesta zapá-
ja aj rezervný fond mesta a iné 
účelové viazané fondy mesta. 
Zároveň došlo aj k zníženiu 
niektorých výdavkov a na druhej 
strane k zvýšeniu niektorých vý-
davkov, avšak rozpočet mesta je 
po tejto zmene vyrovnaný (príjmy 
sa rovnajú výdavkom). V rámci 
tohto bodu poslanci schválili 
navýšenie úverovej linky na 
prefinancovanie realizovaných 
projektov EÚ. Tri z nich sú fi-
nancované systémom refundácie, 
takže najprv treba uhradiť náklady 
projektu (faktúry) a následne žia-
dať o preplatenie týchto faktúr prí-
slušné ministerstvo. Ide o projekty 
cyklochodník Sp. Belá - Tatranská 
Kotlina, Rekonštrukcia ZŠ Mos-
kovská, Dobudovanie systému 
separovaného zberu. Vzhľadom 
na to, že preplácanie zo strany 
štátu (príslušného ministerstva) 
trvá dlhšie ako je určené (cca 3 

(Pokračovanie na 4. str.)

Z dôvodu rekonštrukcia hasičskej zbrojnice je od 15. 10. 2010 
mestská polícia presťahovaná do budovy MsÚ na 2. poschodie. Na 
tomto mieste bude do konca mája 2011 a následne sa vráti späť do 
hasičskej zbrojnice. Telefónny a e-mailový kontakt sa nemení. 

Premiestnenie mestskej polície
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mesiace), dochádza k tomu, že 
je potrebné uhradiť za práce na 
uvedených projektoch (vystave-
né faktúry), avšak súčasná úve-
rová linka špeciálne určená na 
prefinancovanie týchto projektov 
nepostačuje, preto je potrebné jej 
dočasné navýšenie o sumu 800 tis. 
eur. Po preplatení faktúr zo stra-
ny štátu v najbližších mesiacoch 
sa tieto financie vrátia späť na 
uhradenie tejto úverovej linky. 

 
VZN o poskytovaní sociálnej 

pomoci
MsZ schválilo návrh Všeobec-

ne záväzného nariadenia mesta 
č. 1/2010 o poskytovaní sociálnej 
pomoci. Podľa tohto nariadenia vo 
výnimočných situáciách je mož-
né poskytnúť obyvateľovi mesta 
sociálnu výpomoc na preklenutie 
mimoriadnej životnej situácie. 
Týmto nariadením sa zrušilo 
doposiaľ platné nariadenie, ktoré 
však nepostihovalo všetky prí-
pady a samotná výška sociálnej 
pomoci bola dosť nízka. 

Hotel Belan
MsZ vzalo na vedomie skutoč-

nosť, že Hotel Belan (v Belian-
skych kúpeľoch) sa nepodarilo 
odpredať schválenému záujem-
covi ešte v roku 2008 (nepodpísal 
kúpnu zmluvu a nezaplatil kúpnu 
cenu 2,6 mil. Sk). MsZ rozhodlo, 
že uvedený bývalý hotel mesto 
zbúra v roku 2011 a následne 
rozhodne o využití tohto pozemku 
(napr. aj na výstavbu domov s ná-
jomnými bytmi, resp. na iný účel). 
Pozemok má cca 3 000 m2 a sú na 
ňom všetky inžinierske siete. 

Nový futbalový štadión
MsZ schválilo výstavbu 

nového futbalového štadióna 
v Spišskej Belej na Športovej 
ulici a jeho financovanie z fi-
nančných zdrojov mesta v roku 
2011. V rámci tohto projektu 
sa vybuduje samotné ihrisko so 
špeciálnym umelým trávnikom 
a umelým osvetlením a tribúna 
pre 670 divákov so šatňami a zá-
zemím. Viac o tomto projekte 
v samostatnom článku. 

Predaj 3 pozemkov na garáž
MsZ schválilo predaj pozem-

kov na výstavbu 3 garáží na Kú-
peľnej ulici pri športovom areáli 
ZŠ Moskovská (vedľa existujú-
cich garáží). Predaj sa uskutočnil 

na základe obchodnej verejnej 
súťaže. Rozhodujúcim kritériom 
bola ponúknutá kúpna cena. Cel-
kovo bolo predložených 5 ponúk, 
najlepšie tri ponuky predložili: 
1.  Igor Monka, 1. mája 50, Spiš-

ská Belá s kúpnou cenou 71 
eur/m2,

2.  Viera Marečková, Hviez-
doslavova 45, Spišská Belá 
s kúpnou cenou 69 eur/m2,

3.  Edita Vidová, Kúpeľná č.16, 
Spišská Belá, s kúpnou cenou 
50 eur/m2.

Areál bývalej kolkárne
MsZ schválilo majetkoprávne 

vysporiadanie vlastníctva k po-
zemkom medzi mestom a Petrom 
Krišandom, T. Kotlina v areáli 
bývalej kolkárne v Spišskej Belej 
formou zámeny pozemkov.

Nákup novej techniky 
pre Mestský podnik 

MsZ schválilo Mestskému 
podniku Spišská Belá, s. r. o., 
nákup malého viacúčelové ná-
kladného auta na letnú a zimnú 
údržbu chodníkov (namiesto 
doterajšieho multikára) s príslu-
šenstvom a rôznymi prídavnými 
zariadeniami v hodnote do 150 tis. 
€ bez DPH a ramenovú kosačku 
na traktor pre kosenie priekop 
okolo ciest, okolo cyklotrasy Sp. 
Belá - T. Kotlina a okolo zvážnic 
v mestských lesoch v hodnote do 
25 tis. bez DPH. Túto techniku si 
mestský podnik nakúpi z vlast-
ných prostriedkov postupne 
v najbližších mesiacoch. 

Udelenie ocenení mesta
MsZ schválilo z príležitosti 20. 

výročia vzniku územnej samo-
správy na Slovensku a v našom 
meste udelenie týchto cien:

CENA MESTA SP. BELÁ 
(s prihliadnutím na činnosť 

ocenených počas posledných 20 
rokov trvania samosprávy v na-
šom meste): 
1.  MUDr. Andrej Novák, Miero-

vá 9, Spišská Belá,
2.  Mgr. Mária Šelepová, Nová 

12, Spišská Belá,
3.  RNDr. Stanislav Pavlarčík, 

toho času Kežmarok (pôvodne 
Spišská Belá). 

CENY PRIMÁTORA 
MESTA

(s prihliadnutím na činnosť 
ocenených počas posledných 20 
rokov trvania samosprávy v na-
šom meste): 

1.  Ing. Juraj Olekšák, Zimná 65, 
Spišská Belá (niekoľkoročný 
poslanec), 

2.  PhDr. Zuzana Kollárová, 
Poprad (autorka monografie 
mesta a knihy o S. Weberovi),

3.  Mgr. Milan Choma, Kežmarok 
(autor knihy o J. M. Petzvalo-
vi, aktivista v oblasti turizmu 
v Belianskych Tatrách). 
Tieto ocenenia budú udelené 

počas slávnostného programu 
v kaštieli v Strážkach asi v polo-
vici decembra.

Pozemky
MsZ schválilo zámenu po-

zemkov medzi Jaroslavom Bíli-
kom a manž. a mestom z dôvodu 
majetkoprávneho vysporiadania 
pozemku pod cyklotrasou Spišská 
Belá - Tatranská Kotlina. 

MsZ schválilo predaj 6 sta-
vebných pozemkov na výstavbu 
rodinných domov v lokalite IBV 
Samuela Webera pre nových 
záujemcov.

MsZ schválilo predaj časti 
pozemku žiadateľovi Slavomíro-
vi Slodičákovi a manž. z dôvodu 
majetkoprávneho vysporiadania 
pozemku pred garážou za Zim-
nou ul.

MsZ schválilo predaj časti po-
zemku žiadateľovi Jánovi Černo-
kovi z dôvodu majetkoprávneho 
vysporiadania pozemku za rodin-
ným domom na Novej ulici.

MsZ schválilo predaj staveb-
ného pozemku na výstavbu ro-
dinného domu žiadateľovi Petrovi 
Kovalčíkovi a manž. na Agátovej 
ulici (pri novom futb. ihrisku). 

MsZ schválilo predaj časti 
pozemkov žiadateľovi Marekovi 
Mešárovi z dôvodu majetkopráv-
neho vysporiadania pozemku pred 
penziónom (oproti PD). 

MsZ schválilo predaj časti 
pozemkov žiadateľovi Pavlovi 
Ulbrichovi a manž. z dôvodu 
majetkoprávneho vysporiadania 
pozemku pri rodinnom dome.

MsZ schválilo predaj časti 
pozemkov žiadateľovi Marekovi 
Dobešovi z dôvodu majetkopráv-
neho vysporiadania pozemku pred 
garážou na Ulici 1. mája 21. 

MsZ schválilo predaj časti 
pozemku žiadateľovi Ondrejovi 
Bizubovi z dôvodu majetkopráv-
neho vysporiadania pozemku 
pri rodinnom dome na Ul. kpt. 
Nálepku 3.

MsZ schválilo predaj časti 
pozemku žiadateľovi Jozefovi 

Ištocymu z dôvodu majetkopráv-
neho vysporiadania pozemku za 
domom na Zimnej ul. 17.

MsZ schválilo predaj časti 
pozemkov žiadateľovi Jánovi 
Pokrivčákovi z dôvodu majet-
koprávneho vysporiadania po-
zemku pred garážou na Ulici 1. 
mája 21 v Spišskej Belej.

Zámena pozemkov
s Evanjelickou cirkvou

MsZ schválilo návrh na záme-
nu pozemkov medzi Evanjelickou 
cirkvou a. v. Spišská Belá a mes-
tom o celkovej výmere pozemkov 
cca 4 ha v orientačnej hodnote 
318 838 eur. Mesto potrebuje 
vysporiadať pozemky pod miest-
nymi komunikáciami, chodníkmi, 
v lokalite IBV Webera a Nad Be-
lianskymi kúpeľmi, pod skládkou 
odpadov a pod. 

 
Zmena územného plánu 

v lokalite Pradiareň
MsZ vzalo na vedomie infor-

máciu primátora mesta o zmene 
územného plánu mesta Kežma-
rok, lokalita Pradiareň (v časti 
pri bývalom školskom majetku) 
a stanovisko mesta k tejto navr-
hovanej zmene. 

Prevádzkový čas
MsZ schválilo predlženie 

prevádzkového času v prevádzke 
Hostinec v Strážkach na ulici 
Medňanského č. 1 žiadateľke p. 
Ivete Pichnarčíkovej, bytom Spiš-
ská Belá, Strážky, Medňanského 
3, a to v dňoch nedeľa - štvrtok 
do 23.00 h a v piatok a sobotu do 
24.00 h. 

Ďalšie informácie
MsZ vzalo na vedomie infor-

máciu hlavného kontrolóra mesta 
o vykonaných kontrolách podľa 
schváleného plánu.

MsZ vzalo na vedomie infor-
máciu primátora mesta o príprave 
komunálnych volieb, ktoré budú 
27. 11. 2010.

MsZ vzalo na vedomie infor-
máciu primátora mesta o  vydaní 
nariadení primátora mesta č. 7, 8 
a 9/2010. 

MsZ vzalo na vedomie infor-
máciu primátora mesta o podaní 
mikroprojektu mestom v rámci 
Programu cezhraničnej spolupráce 
SR - PR s poľským mestom Szcza-
wnica pod názvom Historická ces-
ta mestom Spišská Belá. 

MsZ vzalo na vedomie infor-
máciu o prebiehajúcich investič-
ných aktivitách mesta.

 Informácie zo zasadnutí mestského zastupiteľstva
(Dokončenie z 3. str.)
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Stav k 15. 9. 2010

Názov zariadenia Počet detí/žiakov

Základná škola J. M. Petzvala, 
Moskovská 20

513

Základná škola, Štefánikova19 506

Materská škola, Mierová 1 202

Základná umelecká škola

506
hudobný odbor - 283
výtvarný odbor - 191 
divadelný odbor - 5

pohybovo-tanečný odbor - 27

Centrum voľného času 903

Školské stredisko záujmovej činnosti 
pri ZŠ Moskovská 20

232

Školské stredisko záujmovej činnosti 
pri ZŠ Štefánikova 19

220

Školský klub detí pri ZŠ Moskovská 50

Školský klub detí pri ZŠ Štefánikova 50

Školská jedáleň pri ZŠ Štefánikova 207 stravníkov

Školská jedáleň pri MŠ Mierová 335 stravníkov 

Jazyková škola pri ZŠ Moskovská 57 

Školský rok 2010 - 2011 v Sp. Belej 

1. septembra 2010 Špeciálna 
základná škola oslávila 30. výro-
čie založenia. Veľa ľudí, ktorí do 
nej vstúpili, opisovali a naznačo-
vali výnimočnosť tohto miesta. 

Jedinečnosť sa vytvárala počas 
celej jej tridsaťročnej existencie 
napĺňaním poslania - vzdeláva-
nia detí s mentálnym a kombino-
vaným postihnutím. Vytvárali ju 
pedagógovia a zamestnanci, ktorí 
tu pôsobili a zanechali nezmaza-
teľnú stopu nielen v histórii školy, 
ale i v dušiach žiakov, kolegov 
a žiaci svojimi pestrými vlast-
nosťami, zvedavými otázkami, 
huncútstvami, úspechmi i ne-
úspechmi, jednoducho svojimi 
typickými črtami.

Škola - oslávenec
Na čo sme hrdí? Na úspechy, 

ktoré škola dosiahla v rôznych 
oblastiach a projektoch. Na žia-
kov, ktorí sa napriek hendikepu 
dokázali v živote uplatniť. Na 
pekný areál školy, ktorý je dielom 
práce generácií žiakov a učiteľov 
pôsobiacich na škole. Práca v ob-
lasti špeciálnej pedagogiky sa dá 
robiť len s veľkým srdcom. Touto 
cestou chceme poďakovať všetkým 
doterajším učiteľom a žiakom, rodi-
čom, predstaviteľom a obyvateľom 
mesta Spišská Belá, sponzorom 
i priateľom, ktorí svojim prístupom 
a ústretovosťou podporujú pokojný 
a tvorivý vývoj našej školy.

PaedDr. Eva Selnekovičová, 
ŠZŠ Spišská Belá

Dňa 11. októbra sa v kinosá-
le mesta stretlo 109 prváčikov 
z oboch základných škôl v dopro-
vode paní učiteliek a rodičov, pri 
príležitosti ich slánostného prijatia 
do radov žiakov základných škôl. 
Po príhovore pána primátora Šte-
fana Bieľaka a bohatom progra-
me, plnom rozprávkových bytostí 
a pesničiek, ktorý tento rok pripra-

Imatrikulácia prvákov
vila ZŠ Petzvalova pod vedením 
pani učiteľky Mariky Pavlarčíko-
vej, si prváčikovia prišli prevziať 
slávnostné dekréty a drobné darče-
ky, ktoré im budú pripomínať túto 
významnú udalosť. Prváčikom 
želáme veľa chute do učenia, veľa 
kamarátov, zážitkov a dobrých 
výsledkov počas nasledujúcich 
školských rokov.

V záhrade Centra voľného 
času sa v stredu 13. 10. 2010 
uskutočnila „Šarkaniáda”, na 
ktorej sa zúčastnili deti nášho 
mesta. Deti s radosťou predstavo-
vali svojich šarkanov. Za pekného 
počasia sme v povetrí pozorovali 
rozmanitých, krásnych šarkanov, 
ktorí sa s menším, či väčším úspe-

Šarkaniáda

Deti CVČ a oboch základných škôl sa dňa 14. 10. 2010 zúčastnili 
výstavy spojenej s tvorivými dielňami „Tvoja správna voľba”. Cieľom 
projektu Policajného zboru Kežmarok, bola snaha o elimináciu trestnej 
činnosti pod vplyvom návykových látok a informovanie o škodlivosti 
ich užívania so zameraním na tabak, alkohol a drogy. Prostredníctvom 
interaktívnych tvorivých dielní a riešenia úloh z oblasti bezpečnosti sa 
deti nenútenou formou oboznámili s toľko proklamovanou problema-
tikou správneho životného štýlu.

Tvoja správna voľba

chom vznášali nad našimi hlava-
mi. Veľké uznanie si zaslúžia 
vlastnoručne vyrobené šarkany 
s veľkou fantáziou.

Ocenené deti: Hanzelyová 
Natália, Čaban Matej, Bachledo-
vá Alexandra. Cenu za najvyššie 
lietajúceho šarkana získal Rehák 
Richard.
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Harmonogram jednotlivých aktivít 

1. Je spracovaný geometrický plán na majetkoprávne vysporiadanie 
miestnej komunikácie na Popradskej ulici.

2. V roku 2011 - potreba majetkoprávne vysporiadať pozemky pod 
uvedenou miestnou komunikáciou.

3. Je spracovaný výškopis a polohopis pre spracovanie projektovej 
dokumentácie na výstavbu miestnej komunikácie na Popradskej 
ulici.

4. 2010 - 2011 - spracovanie projektovej dokumentácie na výstavbu 
miestnej komunikácie na Popradskej ulici, vydanie stavebného 
povolenia a je potrebné zrealizovať verejné obstarávanie.

5. 2011 - realizácia výstavby spláškovej kanalizácie na Popradskej 
ulici - projektová dokumentácia spracovaná, financie sú zazmluv-
nené (projekt EÚ), stavebné povolenie vydané, prebieha verejné 
obstarávanie.

Strážky - Popradská ul. (od mosta cez potok smerom hore k rozostavaným domom)
6. 2011 - realizácia výstavby dažďovej kanalizácie (odvodnenie cesty) 

- projektová dokumentácia spracovaná, stavebné povolenie vydané 
- výstavba bude financovaná z rozpočtu mesta (vlastné zdroje) - vý-
stavba spoločne popri výstavbe spláškovej kanalizácie - je potrebné 
zrealizovať verejné obstarávanie.

7. 2011 - realizácia výstavby regulácie potoka Čierna voda - projektová 
dokumentácia spracovaná, financie sú zazmluvnené (projekt EÚ), 
stavebné povolenie vydané, prebieha verejné obstarávanie.

8. 2011 - 2012 - výstavba nového verejného osvetlenia - projektová 
dokumentácia spracovaná, stavebné povolenie vydané - výstavba 
bude financovaná z rozpočtu mesta - výstavba spoločne popri vý-
stavbe miestnej komunikácie.

9. 2011 - 2012 - výstavba novej miestnej komunikácie - výstavba 
bude financovaná z rozpočtu mesta (vlastné zdroje) - výstavba 
bude nasledovať až po výstavbe spláškovej a dažďovej kanalizácie 
- potrebné spracovať PD a vydať stavebné povolenie. 

Klinika Kostka (MUDr. Pavol 
Kostka) v spolupráci s Mestom 
Spišská Belá rozbehli spoluprácu 
v oblasti bezplatného pravidelného 
darovania krvi v našom meste. Ide 
o spoločnú snahu zaviesť v našom 
meste v určitých intervaloch pra-
videlné odbery krvi na jednom 
mieste, aby si obyvatelia nášho 
mesta ale aj z okolia zvykli na 
pravidelné darovanie krvi. Odbe-
ry sa budú uskutočňovať v Klinike 
Kostka (za poštou), kde sú na to 
špeciálne upravené priestory. Prvý 
odber sa uskutočnil 21. septembra. 
Krv chcelo darovať 41 osôb, avšak 

Darovanie krvi
mohlo ju darovať a darovalo ju 33 
darcov. Chceme sa poďakovať 
všetkým darcom, ktorí prišli da-
rovať krv (najmä prvodarcom). 
Zároveň sa však chceme osprave-
dlniť tým, ktorí prišli darovať krv 
popoludní a nebolo im to umožne-
né, nakoľko odber bol plánovaný 
do 16 hod. (po dohode s transfúz-
nou stanicou v Poprade), avšak 
z technickým príčin tento odber 
museli ukončiť už okolo 13.30 h. 
Ďalšia možnosť darovať krv bude 
24. novembra opäť v priestoroch 
Kliniky Kostka, o čom vás ešte 
budeme informovať. 

Na Ul. Nad kaštieľom v Strážkach mesto vybudovalo ochranný rigol 
(priekopu). Cieľom je ochrániť novovybudované rodinné domy pred 
prívalovou povrchovou vodou z polí za touto ulicou a zároveň ochrá-
niť aj novú miestnu komunikáciu pred podmáčaním. Práce realizoval 
Mestský podnik Spišská Belá, s. r. o.. Išlo o realizáciu jedného z pro-
tipovodňových opatrení mesta. Do konca tohto roka sa ešte vybuduje 
rovnaký ochranný rigol (priekopa) za Tatranskou ulicou a za Ulicou 
Osloboditeľov. 

Ochranný rigol na Ul. Nad kaštieľom

Dňa 11. októbra rokovali sta-
rostovia a primátori nášho regiónu 
(okresu Poprad a Kežmarok) na 
zasadnutí Regionálneho združenia 
tatranských a podtatranských obcí 
pod vedením primátor nášho mesta 
(sídlom tohto združenia je Spišská 
Belá). Hlavnou témou rokovania 
bola najmä otázka dofinancovania 
rozpočtov miest a obcí zo strany 
vlády SR a štátneho rozpočtu. 
V tomto roku mestám a obciam 
oproti plánovaným príjmom chý-
ba 141 mil. eur. Niekoľkonásobné 
rokovania ZMOS-u s vládou SR 
a ministerstvom financií priniesli 
kompromis. 

Vzhľadom na rovnako veľmi 
zložitú situáciu v štátnom rozpočte 
ZMOS akceptoval ponuku vlády 
SR na dofinancovanie rozpočtov 
miest a obcí vo výške 39,5 mil. 
eur a zároveň 10,5 mil. eur vláda 
SR poskytne niektorým obciam 
na refundáciu DPH v Programe 
rozvoja vidieka. Tak si mestá 
a obce aspoň trochu prilepšia, aj 
keď rozdiel príjmov im bude stá-
le chýbať a s tým sa budú musieť 
mestá a obce vysporiadať úplne 

Rokovali primátori a starostovia regiónu
sami. Rovnako vážnou témou 
bol návrh štátneho rozpočtu na 
budúci rok. Podľa tohto návrhu 
sa síce predpokladajú vyššie 
o príjmy pre mestá a obce ako 
tomu bolo v tomto roku, avšak 
treba pripomenúť, že tento rok je 
pre mestá a obce najťažší z hľa-
diska výpadkov príjmov. Naviac 
sa v budúcom roku predpokla-
dajú v mestách a obciach vyššie 
výdavky v oblasti sociálnych slu-
žieb, školstva, zmeny niektorých 
ďalších zákonov. Takže reálne 
nemožno očakávať zásadné zlep-
šenie financovania miest a obcí 
v budúcom roku. Dôležitým je 
aj návrh vlády SR na zmenu zda-
ňovania nehnuteľností a návrh na 
zavedenia zdaňovanie predaja 
a prenájmu obecného majetku. 
Uvedené návrhy rovnako veľmi 
vážne ohrozujú príjmy miest 
a obcí, nakoľko v jednom prí-
pade znižujú príjmy a v druhom 
prípade zvyšujú výdavky miest 
a obcí. Dôležitou témou boli aj 
otázky protipovodňovej ochrany 
a odstraňovania následkov po 
povodniach. 

• V septembri boli skolaudované byty určené na predaj do osobného 
vlastníctva na Moskovskej ulici. Ešte nie sú všetky byty predané, takže 
možnosť zakúpenia bytu stále pretrváva.
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V snahe spríjemniť jeseň 
života „tým skôr narodeným” 
sa rozhodla naša Základná ume-
lecká škola usporiadať koncert 
v Zariadení opatrovateľských 
služieb v Strážkach. Koncert sa 
konal 19. 10. 2010 v dopolud-
ňajších hodinách. Program kon-
certu bol pestrý, vďaka deťom, 
ktoré hudba napĺňa a s radosťou 
zahrali a zaspievali babičkám 
pripravené skladbičky. Potešili 
ich tónmi klavíra, keyboardu, 
huslí, akordeónu a samozrejme 
nechýbal ani detský spevácky 
zbor našej umeleckej školy. Di-
váčky neskrývali svoje nadšenie 
a dokonca si s nami nakoniec aj 

Október - mesiac úcty k starším
zaspievali ľudové piesne, blízke 
ich srdiečkam. Z koncertu sme 
odchádzali naplnení radosťou 
a láskou, pretože ľudia zo zaria-
denia ich majú na rozdávanie. 
Počas koncertu pre nás dokonca 
zamestnanci pripravili občerstve-
nie v podobe výborného koláčika, 
za čo im veľmi pekne ďakujeme. 
Veľké vďaka patrí aj do rady 
rodičov, konkrétne Márii Alexy-
ovej, ktorá nám pomohla autom 
previezť aparatúru potrebnú na 
usporiadanie koncertu. Už teraz sa 
tešíme na ďalšie stretnutie s milý-
mi a vďačnými ľuďmi Zariadenia 
opatrovateľských služieb. 

Zuzana Grivalská-Pavličková Od začiatku októbra prebiehajú výkopové práce pri kúpeľnom 
potoku pod záhradkárskou osadou pri Belianskych kúpeľoch. Ide 
o preložku železničiarskych káblov ŽSR, ktorá je nevyhnutná, nakoľko 
tieto káble idú cez lokalitu IBV S. Webera a bránia výstavbe niektorých 
rodinných domov (uvedené káble sú nelogicky vo vzdialenosti viac 
ako 100 m od železničnej trate). Uvedené práce zabezpečuje mesto 
v spolupráci so ŽSR. 

Výkopové práce pri Kúpeľnom potoku

V súčasnosti prebiehajú 
stavebné práce na výstavbe 
zhromažďovacej plochy vedľa 
mestského úradu (tzv. malé ná-
mestie). V suteréne sa vybuduje 
verejné WC, skladové priestory 
pre mesto a garáže pre potreby 
mestského úradu. Z dôvodu re-
alizácie týchto stavebných prác 
boli v pondelok (11. 10. 2010) 
v podvečer nájdené zvyšky kosti 
ľudského tela (z kostry človeka). 
Po zaistení miesta nálezu boli 
tieto ostatky podrobené expertíze 
a bolo zistené, že ide o zvyšky 
starých kostí (bez presného ur-
čenia ich veku). Po preskúmaní 
miesta aj archeológom (Pamiat-
kový úrad Prešov, pracovisko 
Levoča) sa v stavebných prácach 
od nasledujúceho dňa pokračuje. 
Len na doplnenie: v roku 2009 bol 

Nájdené ľudské ostatky (kosti)
na tomto mieste realizovaný na-
riadený archeologický prieskum, 
počas ktorého sa nezistili žiadne 
nálezy. Na základe tohto priesku-
mu bola dopracovaná projektová 
dokumentácia a vydané stavebné 
povolenie. A teda ako je možné, 
že sa na danom mieste našiel 
takýto nález? Vysvetlenie treba 
hľadať v histórii, keďže v minu-
losti pri kostoloch (v ich areáloch 
a v ich okolí) boli pohrebiská, kde 
pochovávali mŕtvych. A keďže 
na súčasnom starom mestskom 
cintoríne sa pochováva od konca 
19. storočia, je predpoklad, že ide 
o kosti ešte spred tohto obdobia, 
kedy sa mohlo pochovávať vedľa 
kostola a tiež zvonice. Uvedené 
kosti budú uložené (zakopané) 
na určenom mieste na miestnom 
cintoríne. 

V nedeľu 17. októbra sa v rím-
skokatolíckom kostole sv. Antona 
v našom meste uskutočnila trochu 
netradičná svätá omša - venovaná 
sv. Hubertovi, patrónovi poľov-
níkov. Celú slávnosť pripravili 
členovia Mestského poľovnícke-
ho spolku Poľana Spišská Belá. 
Vyzdobený kostol, oso bitné „po-
ľovnícke” obetné dary, poľovnícke 

Svätohubertská slávnosť
trúby počas omše, po ďakovanie za 
zver a starostlivosť o ňu... Po boho-
službe sa pred samotným kostolom 
konalo „pa sovanie úspešného lov-
ca” jeleňa a následne poľovnícky 
sprievod aj s ulovenou zverou od 
kostola na rímskokatolícku faru. 
Bola to veľmi dôstojná a zaují-
mavá prezentácia poľovníctva 
v našom meste. 

• Stavebné práce vo Faceklube mladých (Petzvalova 16 - nad lekárňou) 
pokračujú. Po výmene okien nasleduje vypravenie omietok. Dobrovoľ-
nícke práce mladých ľudí dopĺňajú odborné práce remeselníkov.  Rozsah 
týchto prác je však omnoho väčší, ako sa pôvodne predpokladalo.

Dňa 28. a 29. októbra bol v na-
šom meste problém s dodávkou 
pitnej vody spôsobenej poruchou 
na vodojeme. Prevádzkovateľ vo-
dovodu Podtatranská vodárenská 
prevádzková spoločnosť, a. s.  Po-
prad túto skutočnosť mestu (mest-
skému úradu) ani obyvateľom 
mesta však vôbec neoznámila. 
Táto porucha bola ešte vo štvrtok 
večer odstránená, avšak až v pia-

Problém s dodávkou pitnej vody
tok popoludní sa situácia vrátila 
do pôvodného stavu. Primátor 
mesta následne dôrazne upozornil 
vodárenskú spoločnosť na to, že 
takúto skutočnosť je spoločnosť 
povinná v záujme ochrany zdra-
via a majetku ľudí bezprostredne 
oznámiť obyvateľom mesta ako 
svojim zákazníkom - odberateľom 
vody (najlepšie cez mestský úrad 
- mestský rozhlas).

Dňa 1. 10. 2010 bola v na-
šom meste vykonaná deratizácia 
proti hlodavcom na Letnej ulici 
po oboch brehoch potoka, na 
Partizánskej i časť Slnečnej ulice. 
Deratizácia prebehla na základe 
monitorovania uvedených lo-
kalít občanmi, ktorí zazname-
nali zvýšený výskyt hlodavcov 
v uvedených lokalitách. Podľa 
Všeobecne záväzného nariade-
nia mesta č. 4/2007 o vykonávaní 
dezinfekcie, dezinsekcie a dera-

Deratizácia v našom meste 
tizácie na území, môže primátor 
mesta v odôvodnených prípadoch 
vydať príkaz urobiť deratizáciu. 
Zároveň chceme upozorniť oby-
vateľov na túto situáciu, pretože 
pri samotnej deratizácií bolo 
odborníkmi skonštatované, že 
k premnoženiu hlodavcov došlo 
aj v dôsledku nedisciplinovanosti 
obyvateľov, a to vyhadzovaním 
organického ale aj iného odpadu 
či už priamo do potoka alebo 
v jeho blízkosti. 
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Mesto Spišská Belá pripravi-
lo a podalo projekt pod názvom 
Historická cesta mestom Spiš-
ská Belá. Ide o projekt podaný 
v spolupráci s poľským mestom 
Szczawnica v rámci Programu 
cezhraničnej spolupráce SR - PL. 
Hlavný cieľ projektu je zachova-
nia regionálneho kultúrneho a his-
torického dedičstva v meste Spiš-
ská Belá vytvorením turistického 
a edukačného produktu (náučnej 
trasy) tak miestnym obyvateľom 
ako aj domácim a zahraničným 
turistom. Špecifickým cieľom 
projektu je vybudovanie historic-
kej náučnej cesty mestom určenej 
tak pre miestnych obyvateľov, 
s cieľom zvýšiť ich povedomie 
a znalosti, ako aj pre turistov s cie-
ľom vytvoriť im náučnú turistickú 
trasu mestom. Toto zahŕňa okrem 
historických a kultúrnych danos-
tí mesta aj propagáciu ďalších 
služieb a zaujímavých miest pre 
turistov a návštevníkov tak, aby 
ponuka produktov cestovného 

Projekt na propagáciu histórie mesta
ruchu bola čo najkomplexnejšia. 

V rámci tohto projektu sa:
1. osadia informačné panely 

v počte 20 ks - pôjde o osadenie 
kovových panelov (cca 120 cm 
vysoké) , ktoré budú umiestnené 
na území mesta vrátane Strážok 
pri každej z vytipovaných histo-
rických zastávok. Na tomto pane-
ly bude text o danom významnom 
mieste v 3 jazykových mutáciách 
s vyobrazením tohto miesta (ob-
jektu, či osobnosti). 

2. zakúpi sa multimediálny 
sprievodca v počte 30 ks - elek-
tronické zariadenie nahrádzajúce 
„živého” sprievodcu pre potreby 
kaštieľa Strážky, Múzea J. M. 
Petzvala a Regionálneho turistic-
kého informačného centra Spišská 
Belá, ako aj iné objekty kultúrneho 
a historického významu so sprie-
vodným hovoreným slovom, a to 
min. v 3 jazykových mutáciách 
(vrátane poľského jazyka).

3. vydá sa skladacia turistická 
mapa v počte 3000 ks - vydanie 

spoločného propagačného ma-
teriálu turistickej mapy mesta 
s vyznačením historickej cesty 
a s popisom všetkých historic-
kých zastávok, vrátane uvedenia 
vyobrazení s textom min. v troch 
jazykových mutáciách (vrátane 
poľského jazyka) o predpoklada-
nej veľkosti A1 v tlačenej a elek-
tronickej forme, ktoré sa budú 
bezplatne rozdávať návštevníkom 
mesta. Počet vytlačených turistic-
kých máp - 3 000 ks. 

4. osadia sa exteriérové tu-
ristické mapy - v pošte 5 kusov 
- vonkajšia mapa zobrazujúca 

uvedenú historickú cestu mes-
tom, umiestnená na vhodnej 
konštrukcii (hliník, resp. drevo) 
o dostatočných rozmeroch (cca 
250 x 150 cm), osadená na tu-
risticky najviac navštevovaných 
miestach, ako sú napr. parkovis-
ká, resp. iné miesta s vysokým 
pohybom turistov a miestneho 
obyvateľstva. 

Celkové náklady tohto pro-
jektu predstavujú 58 700 eur 
(spoluúčasť mesta bude 2 935 
eur). O tom, či uvedený projekt 
bude úspešný, budeme vedieť až 
začiatkom budúceho roka. 

• Rekonštrukcia centra mesta - Zrekonštruovaná cesta s novým chodní-
kom, osvetlením a novým oporným múrom na Petzvalovej ulici č. 1 - 5 
sa s pôvodným stavom vôbec nedá porovnať. 

• Rekonštrukcia oporného múra na Hviezdoslavovej ulici z dôvodu 
jeho havarijného stavu - do zimy budú ukončené všetky práce okrem 
asfaltácie prístupovej cesty (tá sa uskutoční na jar budúceho roka, aby 
podložie poriadne usadlo).

V rámci projektu Rekonštruk-
cia centra mesta tento týždeň 
prebehla asfaltácia cesty a parko-
viska na Petzvalovej ulici od č. 
1 - 9. Takže už bude možné par-
kovať nielen na tomto parkovisku, 
ale aj na jednosmernej ceste (pred 

Cesta na Petzvalovej ulici vyasfaltovaná
domami č. 1 - 5) popri chodníku. 
Spôsob státia vozidiel (parkova-
nia) je vyznačený vodorovným 
dopravným značením (bielymi 
čiarami). Zároveň jedno miesto 
bude vyčlenené pre občanov so 
zdravotným postihnutím. 

• Rekonštrukcia centra mesta - Petzvalova ul. pred hasičskou zbrojnicou 
(nová zeleň so stromami).

Spoločenská kronika - september 2010
Narodili sa:
Jakub Ježík, Filip Pompa, Laura Lopatovská, Emily Pješčáková, 
Barbora Mirgová, Richard Bekeš, Filip Lukáč, Juraj Hlatký, Emma 
Liliana Rusnáková

Životného jubilea sa dožívajú:
Michal Bederka 95 rokov, Genoveva Stanková 90 rokov, Štefan 
Čekovský 75 rokov, František Lizák 70 rokov, Genoveva Urbanová 
70 rokov, Michal Bizub 70 rokov

Navždy nás opustili:
Richard Bretz vo veku 80 rokov, Emil Teltsch vo veku 75 rokov, 
František Gura vo veku 68 rokov
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Pred niekoľkými dňami sme 
odstránili plechové oplotenie 
deliace nový cintorín od zvyšnej 
plochy bývalého futbalového 
ihriska, takže už do budúcna sa 
bude celá plocha bývalého futba-
lového ihriska užívať ako plocha 
cintorína. V roku 2011 a 2012 sa 
plánuje realizovať nasledovná 
úprava cintorína a jeho okolia:

- dokončenie chodníka 
z prírodného kameňa na starom 
cintoríne,

- úprava plochy po budove 
bývalých šatní (pred domom 
smútku) a zriadenie stojiska pre 
kontajnery, 

- výsadba nových stromov na 

Úprava cintorína v Spišskej Belej
novom cintoríne (na voľnej plo-
che, kde sa dnes nepochováva) 
s cieľom, aby cintorín nebol len 
pohrebiskom, ale aj spoločenským 
miestom (parkovým miestom),

- výstavba nového murované-
ho oplotenia od Družstevnej ulice 
(namiesto dnešného plechového 
oplotenia),

- výstavba parkovacích miest 
a chodníka pred cintorínom - na 
ploche okolo cesty na Družstevnej 
ulici (od trafostanice po garáže),

- rozšírenie urnového hája, 
príp. zriadenie kolumbária, 

- modernizácia domu smútku 
- výmena okien a namaľovanie 
fasády. 

• V rámci protipovodňových opatrení mesto osadilo na Hviezdoslavovej 
ulici pri križovatke s Partizánskou ulicou špeciálny rošt na dažďovú 
vodu.

• Rekonštrukcia centra mesta - Nové chodníky s kamenným rigolom, no-
vým osvetlením, zeleňou a novými stromami budú aj na Slnečnej ulici. 

• Výstavba cyklotrasy Sp. Belá - T. Kotlina finišuje a o pár dní bude 
ukončená.

V súčasnosti finišujú práce na 
cyklochodníku do Tatranskej Kot-
liny. Prebieha asfaltácia základnej 
- spodnej vrstvy asfaltu. Následne 
bude na túto vrstvu položená vrch-
ná vrstva z jemného asfaltu. Presný 
termín ukončenia asfaltácie, nie je 
možné určiť, všetko bude závisieť 
od počasia. Snahou dodávateľa 

Cyklotrasa Spišská Belá - T. Kotlina
EUROVIA, a. s., je dokončiť asfal-
táciu čo najskôr. Okrem toho treba 
ešte zrealizovať terénne úpravy 
okolo chodníka, osadiť dopravné 
značky a cykloznačenie, dokončiť 
drevené prístrešky s vybavením 
(stôl, lavičky, odpadkové koše, 
stojan na bicykle) a dotiahnuť 
ďalšie detaily. 

• Logo cyklotrasy Spišská Belá - Tatranská Kotlina (vybrané ako naj-
lepší návrh vo verejnej súťaži).

Centrum vo ného asu Spišská Belá, Zimná 47, t. . 052/45 915 22 
mail: cvcspbela@gmail.com

pripravilo pre rodi ov a deti - malé i ve ké,

výlet do 

Prešova

návšteva planetária: Pod umelou oblohou

      d a: 20. 11. 2010 (sobota) 

o ko kej:7.00 h 

odchod od: obchodného domu – parkovisko 

cena:  die a (dôchodca) 7,20 € 

              dospelý 8,20 € 

(v cene je zahrnuté: autobus, poistenie, vstupné) 

Tešíme sa na spolo ný výlet! 
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V súčasnosti prebieha plánova-
ná výstavba vodovodu v lokalite 
IBV S. Webera (teda na Webe-
rovej, Kaltsteinovej, Vojtasovej 
a Greisigerovej ulici). Ide o vý-
stavbu vodovodu pre 72 rodinných 
domov v hodnote takmer 178 tis. 
eur. Výstavbu vodovodu realizuje 

Výstavba vodovodu v IBV Webera
na základe verejného obstaráva-
nia pre mesto firma EKOPRIM, 
a. s., Prešov (závod V. Lomnica). 
Zároveň v najbližších týždňoch 
sa po dohode mesta a SPP, a. s., 
začne výstavba plynovodu v tejto 
lokalite. Uvedené práce majú byť 
ukončené do konca tohto roka. 

Dňa 16. októbra sa uskutočnil 
nultý ročník Plenéra fotografov, 
ktorý Mesto Spišská Belá pri-
pravilo v rámci Medzinárodného 
festivalu fotografie. Prihlásilo sa 
16 účastníkov, vrátane študentov 
odboru fotografický dizajn zo 
SUŠ v Kežmarku a dvoch účast-
níkov z nášho partnerského mesta 
Szczawnica.

Mesto Spišská Belá a jeho 
okolie sa stalo hlavnou témou ple-
néra, ktorá bola ďalej rozdelená do 
troch podtém: 1. „Street” - život 
a ľudia v meste, 2. architektúra, 
3. krajina. Zachytiť obraz nášho 
mesta bolo možné aj z vtáčej per-
spektívy. Túto možnosť ponúkala 
kostolná veža, ktorá bola pre tento 
deň fotografom sprístupnená. Po 
odbornej stránke bola súťažiacim 
k dispozícii pedagogička zo SUŠ 
pani Nikola Podolinská. V tento 
deň si nikto nemohol byť istý, 
kedy sa dostane do objektívu 
niektorému z fotografov - amaté-
rov. Fotili sa už tisíckrát zvečnené 

„Petzvalova fotografia”
dominanty, ako aj zákutia, ktoré 
bežným okom prehliadame, si-
tuácie podtrhnuté nádhernou 
jesennou atmosférou. Unavení 
po namáhavom dni, s fotoaparát-
mi plnými ešte nespracovaných 
záberov a očakávania odchádzali 
účastníci z akcie vo večerných 
hodinách. Čakala ich však ešte 
neľahká úloha, a to vybrať z cel-
kového počtu svojich záberov 
šesť tých najlepších (dva z každej 
podtémy), z ktorých mala porota 
následne vybrať tri víťazné foto-
grafie celého plenéra. Do poroty 
prijali pozvanie pani Nikola Podo-
linská, pán Ivan Kochan a členo-
via FOP v Poprade páni Vladimír 
Hurajt a Ľubomír Hurajt. Vybrať 
tri najlepšie zo 100 súťažných 
fotografií bola veru neľahká 
úloha. Hodnotenie prizvaných 
hostí anonymným bodovacím 
systémom, ich odborné znalosti 
a kritické oko nakoniec rozhodlo 
o týchto prvých troch miestach: 
1. a 2. miestom boli ocenené fo-

• Výstava fotografií „Petzvalova fotografia”.

• Ocenenie najlepších amatérskych fotografov pri vernisáži výstavy 
fotografií pod názvom „Petzvalova fotografia”.

• V súčasnosti sa realizuje aj výstavba vodovodu v IBV Samula We-
bera.

Viete, že podľa zákona č. 219/
1996 Z. z. o ochrane pred zne-
užívaním alkoholických nápojov 
a o zriaďovaní a prevádzke proti-
alkoholických záchytných izieb 
v znení neskorších predpisov:

1. Osoby maloleté do 15 rokov 
a mladistvé do 18 rokov nesmú 
požívať alkoholické nápoje alebo 
iné návykové látky a sú povinné 
podrobiť sa orientačnej dychovej 
skúške alebo orientačnému vy-
šetreniu testovacím prístrojom 
na zistenie omamných alebo 
psychotropných látok. 

2. Osoby maloleté do 15 rokov 
sa nesmú zdržiavať bez dozoru 

Alkohol, návykové látky a deti 
svojich zákonných zástupcov 
po 21.00 hodine na verejne prí-
stupných miestach, v ktorých sa 
podávajú alkoholické nápoje.

Za porušenie uvedených záka-
zov maloletou osobou (do 15 ro-
kov) môže obec uložiť zákonnému 
zástupcovi maloletého pokutu do 
výšky 33 eur.

Za porušenie uvedených zá-
kazov mladistvou osobou do 18 
rokov jej obec uloží pokarhanie. 
V odôvodnených prípadoch ulo-
ží aj zákaz navštevovať verejne 
prístupné miesta a miestnosti, 
v ktorých sa podávajú alkoholic-
ké nápoje. 

tografie Symetria a Zabezpečenie 
od Norberta Milána a 3. miestom 
bola ocenená fotografia Krajina 
od Márie Škvarekovej. Tieto 
a zároveň i ostatné súťažné fo-
tografie má verejnosť možnosť 
vidieť v múzeu J. M. Petzvala do 
26. novembra alebo na webovej 
stránke mesta v sekcii fotogalé-
ria. Táto výstava sa uskutočňuje 
v rámci spoločného cezhraničné-
ho projektu mesta Spišská Belá 
a poľského mesta Szczawnica 
„Živá kultúra regiónu Tatier 
a Pienin”. V stredu 27. októbra sa 
účastníci plenéra, hostia z poroty 
a verejnosť stretli v priateľskej 
atmosfére na vernisáži výstavy 

fotografií, kde si víťazi prevzali 
pamätné plakety J. M. Petzvala 
a tiež finančné ceny. Oficiálny 
príhovor a poďakovanie Petry 
Fridmanskej, kultúrnej referent-
ky mestského úradu, ktorá tento 
plenér od začiatku viedla netrval 
dlho, a mohla sa začať neformálna 
diskusia a hodnotenie. Zámerom 
mesta je, aby toto podujatie bolo 
trvalou každoročnou súčasťou 
kultúrnych a spoločenských 
podujatí v našom meste. Poďa-
kovanie patrí aj zamestnancom 
múzea J. M. Petzvala, ktorí veľ-
kou mierou prispeli k plynulému 
priebehu tohoto podujatia. Tešíme 
sa na ďalší ročník.
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Pýtate sa, či, kedy a ako sa dokončí úprava okolia zdravotného stre-
diska. V budúcom roku sa plánuje rekonštrukcia súčasného panelového 
parkoviska pred zdravotným strediskom vrátane prístupových chodní-
kov. Počet parkovacích miest sa zvýši a zároveň sa vybuduje chodník 
k pošte, a tak toto parkovisko bude slúžiť aj pre poštu (viď štúdia). 

Okolie zdravotného strediska

• Plánované nové parkovisko pri zdravotnom stredisko už v budúcom roku zabezpečí väčšie pohodlie a viac parkovacích miest.

NOVEMBER
11.11.10 - Plasty
12.11.10 - Papier, sklo
24.11.10 - MOK
25.11.10 - Plasty
26.11.10 - Papier, sklo

Harmonogram zberu 
separovaného odpadu

DECEMBER
09.12.10 - Plasty
10.12.10 - Papier, sklo
22.12.10 - Plasty
23.12.10 - Papier, sklo

Centrum voľného času dňa 16. 10. 2010 zrealizovalo nielen pre 
obyvateľov nášho mesta, ale i ľudí z blízkeho okolia poznávací výlet 
do Osvienčimu a Krakova. Spoločne sme navštívili koncentračný tá-
bor, ako miesto spomienky na dejinnú tragédiu páchanú na nevinných 
ľuďoch počas II. svetovej vojny. V Krakove sme navštívili historické 
pamätihodnosti, hrad Wawel i posledné miesto odpočinku bývalého 
prezidenta Poľska L. A. Kaczynského s manželkou. Dúfame, že zážitky, 
dojmy a poznatky zo spomínanej exkurzie si všetci „výletníci” uchovajú 
ešte dlho, čím náš výlet splnil svoj cieľ.

Osvienčim

• Výmena strešnej krytiny rímskokatolíckeho kostola finišuje.
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Od 13. októbra začali stavebné 
práce na rekonštrukcii hasičskej 
zbrojnice v našom meste. Ide 
o projekt financovaný z prostried-
kov EÚ, nakoľko mesto na zákla-
de podaného projektu získalo 265 
tis. eur (cca 8 mil. Sk). Ide o ne-
návratnú finančnú pomoc z EÚ. 
Celkové náklady sú určené na 
takmer 330 tis. eur, takže rozdiel 
bude mesto financovať z rozpočtu 
mesta (tzv. neoprávnené náklady 
projektu). Po rekonštrukcii tohto 
objektu získa hasičská zbrojnica 
parametre, aké vyžadujú predpisy 
pre prípadné umiestnenie profesio-
nálnych hasičov v tejto budove. 

Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice 
(projekt spolufinancovaný EÚ)

Takže sa zrealizujú tieto práce: 
nová strecha s novými podkrov-
nými priestormi, výmena okien 
a garážových brán, zateplenie fa-
sády, vo vnútri objektu kompletná 
rekonštrukcia priestorov a zriade-
nie nových priestorov v podkroví. 
Počas rekonštrukcie bude mestská 
polícia sídliť v budove mestského 
úradu na 2. poschodí. Po ukončení 
tejto rekonštrukcia sa vráti mest-
ská polícia späť do týchto priesto-
rov. Stavebné práce realizuje na 
základe verejného obstarávania 
pre mesto firma CHEMOSTAV, 
a. s., Svit a budú trvať do konca 
mája 2011. 

Mestský úrad v Spišskej Starej Vsi oznamuje záujemcom o byty, 
že mesto Spišská Stará Ves má po kolaudácii novej 16 b. j. ešte k dis-
pozícií voľné 2 trojizbové nájomné byty. Bližšie informácie poskytne 
Ing. Ján Gemza, pracovník Mestského úradu v Spišskej Starej Vsi na 
tel. č. 418 0415 

Voľné nájomné byty v Sp. St. Vsi

Mesto prostredníctvom nezamestnaných občanov v priebehu októb-
ra vyčistilo židovský cintorín od odpadkov, vysekalo krovie, vyhrabalo 
lístie a tiež opravilo poškodené oplotenie. 

Redakčná rada revue pre 
kultúrne dedičstvo Pamiatky 
a múzeá spoločne s jeho vyda-
vateľmi Slovenským národným 
múzeom a Pamiatkovým úradom 
Slovenskej republiky udelila po 
devätnásty raz prestížne ceny za 
najvýznamnejšie aktivity z oblasti 
ochrany nášho kultúrneho dedič-
stva za predchádzajúci rok. Oce-
nenia boli odovzdané pri príleži-
tosti slávnostného otvorenia Dní 

Pamiatky a múzeá - Výročné ceny 2009
európskeho kultúrneho dedičstva 
2010 v Slovenskej republike na 
Starom zámku v Banskej Štiav-
nici 9. septembra 2010.  

Výročnú cenu časopisu Pa-
miatky a múzeá za rok 2009 bola 
udelená aj Štefanovi Bieľakovi, 
primátorovi nášho mesta za 
revitalizáciu areálu národnej kul-
túrnej pamiatky Strážky ( úprava 
okolia kostola sv. Anny a zvonice 
v Strážkach).

Údržba židovského cintorína
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• Ďalšie nové stromy sa vysadili aj pri parkovisku pri obchodnom dome 
s cieľom mať v meste čo najviac zelene (tam, kde je to možné a vhodné).

Mesto v posledných týždňoch pripravilo a koncom októbra podalo 2 
menšie projekty. Prvý projekt je na zateplenie budovy Základnej školy 
na Štefánikovej ulici (zadná budova vrátane telocvične, dielni a slu-
žobného bytu). Tento projekt počíta aj s výmenou okien na telocvični, 
dielni a na služobnom byte (požadujeme dotáciu 60 tis. EUR). Druhý 
projekt sa týka ochrany ovzdušia v našom meste, ktoré sa má zlepšiť aj 
lepším čistením (zametaním) miestnych komunikácii. Na túto údržbu 
ciest chce mesto zakúpiť špeciálne zametacie nákladné auto a na jeho 
kúpu požaduje dotáciu vo výške 220 tis EUR. Výsledok vyhodnotenia 
týchto projektov budeme poznať v apríli 2011. 

Podali sme ďalšie projekty
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4. august 
Počas popoludňajšej obhliad-

ky mesta natrafila hliadka MsP 
v časti medzi jarkami na nezná-
meho mládenca, ako si práve 
dával rande s fľašou vodky. Vý-
hovorka typu, že som tu rok nebol 
a o zákaze konzumácie alkoholu 
na verejných priestranstvách 
v meste nevedel, u policajtov 
neuspela. Náš neznámy asi po-
čas ročného pobytu mimo mesta 
pozabudol na slušné mravy a na 
výzvy policajtov, aby im uviedol 
svoje osobné údaje nereagoval. 
Po predvedení na oddelenie MsP 
však už taký hrdina Maroš B. zo 
Slnečnej ulice nebol a za uve-
dený priestupok bol vyriešený 
blokovou pokutou. 

6. august 
„Nabitý” životnými skúse-

nosťami zo zahraničia sa chcel 
pochváliť svojím miestnym 
rovesníkom Miroslav H. zo Šte-
fánikovej ulice. Priamo v centre 
mesta začal vykonávať malú 
osobnú potrebu do odpadkového 
koša. To, že Mirko v meste po-
riadne dlho nebol a že od tej doby 
tu pribudli bezpečnostné kamery, 
mu nik neprezradil. „Kamoši” sa 
nechali poriadne zabaviť miest-
nym „vtipálkom” a stopovali čas, 
kedy si po Mirka prídu policajti. 
Prekvapený Miro v priebehu 
niekoľkých minút už na oddele-
ní MsP policajtom vysvetľoval, 
že takéto „skúsenosti” s políciou 
je možné získať len v Anglicku 
a Spišskej Belej. 

7. august 
O trochu vzrušenia počas 

nočnej zmeny sa hliadkam MsP 
postarali Peter V. z Družstevnej 
ulice, ktorý slovne atakoval 
mladistvého Dušana N. z Ulice 
Osloboditeľov a ten dlho nevá-
hal a Petrovi jednu vrazil. Celý 
incident sa začal pred miestnou 
diskotékou a skončil v blízkosti 
zdravotného strediska. Policajti 
mali čo robiť, aby uvedených 
bitkárov od seba oddelili. Keď-
že Petrovi hladina adrenalínu 
poriadne zvýšila sebavedomie 
a fyzických útokov sa nedo-
kázal vzdať ani v prítomnosti 
policajtov, tak v putách skončil 
na oddelení MsP. Tam však 
menovaný pokračoval v seba-
trýznení a začal hlavou udierať 
do plechových dverí. Keď sa 
„ukľudnil” bol službukonajúcou 

Z denníka mestskej polície (august, september 2010)
hliadkou odvezený na ošetrenie 
na miestnu stanicu RZP. 

12. august 
Krátko popoludní bol prijatý 

telefonický hovor od operátora 
tiesňovej linky záchrannej služ-
by, ktorý požiadal o preverenie 
ohrozenia života neznámeho 
muža ležiaceho v blízkosti po-
travín na nákladnej železničnej 
stanici. Po príchode hliadky 
MsP na miesto bolo zistené, že 
neznámy ležiaci muž bol Vla-
dimír R. z Mierovej ul., ktorý 
„prehral” boj s alkoholom. Po 
prebratí menovaného bol zabez-
pečený jeho prevoz domov. Za 
vzbudenie verejného pohoršenia 
mu však hliadka vystavila účet vo 
forme pokutových blokov. 

18. august 
Krátko popoludní upozornila 

hliadku MsP obsluha kamerové-
ho systému na skupinku 6 Rómov 
stojacu na chodníku pred jednou 
z predajní na Zimnej ulici, me-
dzi ktorými sa strhla šarvátka. 
Na mieste bolo zistené, že jeden 
z nich slovne pokračoval v pro-
vokácii celej skupinky a pri 
pokuse fyzicky napadnúť ďalšiu 
osobu bol za pomoci donucova-
cích prostriedkov spacifikovaný 
a predvedený na oddelenie MsP. 
Tam bolo zistené, že išlo o Patri-
ka H. z Krížovej Vsi a dôvodom 
jeho agresivity bolo požitie alko-
holických nápojov. 

20. august 
Naozaj rušný deň zažili naši 

dvaja služobne najmladší kole-
govia. Hneď po otvorení pre-
dajne Revenge na ulici Zimnej 
im predavačka nahlásila, že pri 
krádeži pulóvra pristihla jednu 
ženu. V priebehu niekoľkých 
minút bolo zistené, že Margita 
H. z Krížovej Vsi pociťuje voči 
spoločnosti krivdu. Hliadke sa 
posťažovala, že po celoživotnej 
práci jej bol priznaný žalostne 
nízky starobný dôchodok a tako-
uto formou si ho chcela zvýšiť. 
Keďže krádeže sa menovaná do-
pustila prvýkrát z oddelenia MsP 
odišla s blokovou pokutou.

Okolo obeda sa opäť rozo-
zvučal na oddelení MsP telefón. 
Tentokrát bola nahlásená krádež 
betónových obrubníkov zo 
staveniska pri zdravotnom stre-
disku. Počas niekoľkých hodín 
sa podarilo policajtom vypátrať 

oboch „zlodejov”. Miroslav Ž. 
z Huncoviec a Milan B. zo Strání 
pod Tatrami sa prišli opýtať na 
stavenisko, či by sa nenašla pre 
nich nejaká práca. Po zápornej 
odpovedi miestneho predáka 
zamestnávajúceho ľudí pri „ko-
pačských” prácach nechceli odísť 
domov bez zárobku. Rozhodli sa 
preto predať betónové obrubní-
ky v jednom rodinnom dome na 
Ulici kpt. Nálepku. Celá vec sa 
aj napriek vrátenému materiálu 
späť na stavenisko skompliko-
vala pre jedného z páchateľov 
krádeže. Počas objasňovania 
bolo zistené, že Milan sa v prie-
behu kalendárneho roku dopustil 
opakovanej krádeže. Páchateľa si 
tak nakoniec prevzal vyšetrova-
teľ PZ a až do neskorých nočných 
hodín pokračovali všetci policajti 
v tzv. „zrýchlenom vyšetrovaní”, 
čiže páchateľ bol v priebehu 48 
hodín odsúdený za trestný čin 
krádeže. 

9. september 
Pán Gabriel R. z Rumunska sa 

rozhodol trošku si privyrobiť po-
domovým predajom „kvalitných” 
motorových píl v uliciach nášho 
mesta. Drzosť menovaného však 
v tomto prípade nemala hraníc, 
keď službu konajúcej hliadke 
začal ponúkať na predaj jednu 
z motorových píl za akciovú cenu 
40 eur. Plán mu však nevyšiel, 
nakoľko peniažky namiesto do 
„kešene” putovali z „kešene” von, 
a to na pokutu, ktorú si za tento 
priestupok vyslúžil od policajtov. 
Krátka návšteva nášho mesta a eš-
te kratšia prehliadka Ulice 1. mája 
ho tým pádom vyšla draho. 

10. september 
Olej do ohňa v susedských 

sporoch ustavične prilieva ušti-
pačnými poznámkami Ľubomíra 
W. z Krátkej ul. na adresu svoju 
susedy Jany S. a jej synovca 
Rastislava K. Tento susedský 
spor však jedna zo strán chce 
ukončiť a druhá nie. A tak spis 
bol postúpený na správny orgán 
na ďalšie riešenie. 

11. september 
Parkovisko pri OD Jednota 

sa v nočných hodinách stalo 
miestom summitu Daniela B. 
a Petra L. z Veľkej Frankovej 
a miestneho obyvateľa Patrika 
Č. z Petzvalovej ulice. Takáto 
významná návšteva však musela 

byť patrične oslávená. Hliadka 
MsP však nikde nevidela chlieb 
so soľou, ale našla u menova-
ných fľašu vodky. Po vykonaní 
dychových skúšok bolo zistené, 
že obaja zástupcovia z Veľkej 
Frankovej sú mladiství, a tak 
vec bola oznámená správnemu 
orgánu na doriešenie a Patrik 
bol za spáchanie priestupkov 
podávania alkoholického nápoja 
osobám mladším ako 18 rokov 
a za zákaz konzumácie alkoholu 
na verejných priestranstvách od-
menený blokovou pokutou. 

12. september 
V skorých ranných hodinách 

videla hliadka MsP, ako sa po 
hlavnej ceste rútilo veľkou rých-
losťou osobné motorové vozidlo 
a následne nato vodič uvedeného 
vozidla zaparkoval na parkovisku 
pri zdravotnom stredisku. Po do-
stavení sa hliadky k vozidlu bolo 
zistené, že ide „len” o 17-ročných 
chlapcov zo Ždiaru, ktorí navyše 
javili známky požitia alkoholic-
kých nápojov. Skutok bol násled-
ne oznámený hliadke Obvodného 
oddelenia (OO) PZ Spišská Belá. 
Naši „štátni” kolegovia vykonali 
u oboch cestovateľoch dychové 
skúšky, ktoré našu najhoršiu 
obavu potvrdili. Vec je v riešení 
OO PZ. 

14. september 
V dopoludňajších hodinách sa 

pri potravinách Belan na Letnej 
ulici stretli Juraj K. z Kúpeľnej 
ul., Milan B. z ulice Štefániko-
vej a Miroslav R. zo Slnečnej 
ul. a s ďalším pre nás nezná-
mym obyvateľom nášho mesta. 
Ten policajtom začal tvrdiť, 
že sa volá Mirko Pitoňák. Po 
tejto vete však policajtom bolo 
jasné, že menovaný očividne 
klame a začal byť agresívny. Po 
predvedení na oddelenie MsP za 
účelom zistenia totožnosti už 
menovanému hrebienok klesol 
a začal s hliadkou spolupracovať. 
Z Mirka sa tak nakoniec „vykľul” 
Peter M. z Ulice 1. mája. Keďže 
miestom stretnutia bolo verejné 
priestranstvo a spoločnosť im 
robila fľaša lacného vína boli 
všetkým vyššie spomenutým 
udelené blokové pokuty. 

18. september 
Patričnú zlosť za niekoľko po-

sledných stretov s hliadkami MsP 
v mesiacoch júl a september si 
Patrik Č. z Petzvalovej ulice pri-
šiel svojským spôsobom „vyliať” 
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na dvere hasičskej zbrojnice. Za 
močenie na verejnom priestran-
stve bol taktiež vyriešený bloko-
vou pokutou. 

24. september 
Po mesiaci bol opäť prijatý 

telefonický hovor od predavačky 
z predajne textilu na Zimnej ulici. 
Tá policajtom oznámila, že opäť 
prichytila pri krádeži pulóvra 
mladú slečnu. Na oddelení bolo 
zistené, že páchateľom krádeže 
bola maloletá Žaneta M. z Vý-
bornej, a tak vzhľadom na vek 

páchateľa bolo konanie vo veci 
zastavené. 

27. september 
Počas pochôdzky hliadky MsP 

bola v blízkosti predajne potravín 
Lahôdok na Hviezdoslavovej ulici 
spozorovaná skupinka asi šiestich 
neznámych mládencov. Jedným 
z nich bol maloletý Martin Č. 
z Ulice 1. mája, ktorý stoj, čo stoj 
chcel „vyskúšať”, ako chutí lac-
né víno, a tak neváhal so svojou 
požiadavkou osloviť miestnych 
Rómov. Zarážajúca však bola 

odpoveď otca menovaného, keď 
mu policajti oznámili, čo zistili. 
Na syna sa obrátil so zvýšeným 
hlasom: „To už nemáš s kým piť?” 
Záver si urobte už sami. 

29. september 
Cez kamerový systém bola 

spozorovaná skupinka troch 
chlapcov, pričom jeden z nich 
bol príslušníkom MsP opoznaný 
ako maloletý Martin Č. z Ulice 
1. mája. Podozrivé na celom bolo 
to, že chodili z predajne do pre-
dajne. Po krátkom sledovaní bolo 

zistené, že cieľom týchto nájazdov 
bolo jediné, a to dostať sa k ciga-
retám. To sa im nakoniec podarilo 
za pomoci dospelej osoby. Misia 
nakoniec však nebola úspešná, 
lebo bola ukončená hliadkou 
MsP. Chlapci boli predvedení na 
oddelenie MsP, kde bola zistená 
totožnosť ďalších jeho komplicov, 
a to Patrika P. a Dávida K. obaja 
zo Slnečnej ulice. Vec bola na-
koniec prejednaná za prítomnosti 
rodičov všetkých chlapcov. 
Spracoval: Ing. Ján Majerčák, 

náčelník MsP

Po zrušení futbalového ih-
riska vedľa cintorína na základe 
rozhodnutia mestského zastu-
piteľstva v roku 2005 sa začali 
prvé prípravné práce na novom 
futbalovom štadióne. V tedy 
mestské zastupiteľstvo zároveň 
prijalo rozhodnutie, ktorým sa 
zaviazalo vybudovať nový futba-
lový štadión s adekvátnym záze-
mím na inom mieste - za ul. SNP 
a Kúpeľnou ulicou. Od roku 2007 
sa realizovalo majetkoprávne vy-
sporiadanie pozemkov. Zároveň 
sa v roku 2008 a 2009 urobila 
drenáž (odvodnenie) spodných 
vôd na tejto ploche, zhutnilo sa 
nestabilné ílovité podložie, ktoré 
spôsobovalo vytváranie mokriny 
na povrchu tohto územia. Vyrov-
nalo sa podložie celého terénu bu-
dúceho ihriska (výškový rozdiel 
cca 2 m medzi oboma koncami 
budúcej hracej plochy ihriska) 
a navozili sa potrebné štrky ako 
podložia pod budúci trávnik. 
Budúci areál štadióna sa oplotil 
dočasným oplotením. 

V roku 2009 bola spracovaná 
projektová dokumentácia na vý-
stavbu Śportovej haly s tribúnou 
a výstavbu futbalového štadióna. 
Projekt rieši komplexne výstavbu 
aj športovej haly (o rozmeroch 
palubovky 50x30m) a zároveň 
aj futbalového štadióna s cieľom 
znížiť náklady na výstavbu a bu-

Výstavba nového futbalového štadióna v Spišskej Belej
dúcu prevádzku. Ako? Úspora 
bude na zázemí futbalového 
štadióna a športovej haly, nakoľ-
ko toto zázemie bude len jedno. 
To znamená, že šatne a sociálne 
zariadenia a súvisiace priestory 
budú spoločné pre halu ako aj 
štadión. Celý projekt sa bude 
realizovať v 2 etapách: 1. etapa 
- v roku 2010 - 2011 sa bude 
realizovať tribúna, šatne, hracia 
plocha - teda kompletne futbalový 
štadión (pritom už bude vybudo-
vané aj spoločné zázemie aj pre 
športové halu). 2. etapa (samotná 
športová hala) sa zatiaľ neplánuje 
realizovať - jej realizácia v budúc-
nosti bude závisieť od finančných 
možností mesta. Avšak zázemie 
už bude vybudované, takže nákla-
dy na túto 2. etapu budú nižšie. 
Cieľom takéhoto riešenia je vy-
budovať to, čo je nevyhnutné, a to 
tak, aby v budúcnosti bolo možné 
bez problémov dobudovať športo-
vú halu. Pokiaľ ide o funkčné vy-
užitie športovej haly je určená pre 
športové podujatia ale aj pre prí-
ležitostné kultúrno-spoločenské 
podujatia, výstavy a pod.(takže 
viac účelová). 

Pokiaľ ide o samotné ihrisko, 
bude o štandardných rozmeroch 
105 x 68 m. Samotný povrch 
ihriska bude tvoriť špeciálny vy-
sokokvalitný umelý trávnik, ktorý 
umožní hrať na ňom za každého 

počasia počas 12 mesiacov v ro-
ku (najmä v zimných a jarných 
mesiacoch), a čo je podstatné, 
stále na rovnako kvalitnom tráv-
niku. Výhodou umelého trávnika 
(oproti živému trávniku) sú tiež 
nízke (minimálne) náklady na 
jeho údržbu a prevádzku, ale 
i možnosť prenajímania ihriska 
iným futbalovým klubom (bežne 
je to aj 150 eur za 1 hod. použitia). 
Dôležitá je aj životnosť umelého 
trávnika, ktorá je určená v prieme-
re na cca 20 rokov (závisí od jeho 
každodenného zaťaženia). Dnešné 
umelé trávniky sú od skutočnej 
trávy prakticky na nerozoznanie, 
a to z akejkoľvek vzdialenosti. Sú 
považované za rovnako bezpečné 
ako typický prírodný trávnatý po-
vrch - za chladnejšieho počasia sa 
dokonca pokladajú za ešte bezpeč-
nejšie. Na rozdiel od prírodného 
trávnika, na umelom futbalovom 
povrchu je možné hrať priamo po 
daždi, keďže voda je ihneď odvá-
dzaná drenážnou vrstvou a prie-
pustnými podkladovými vrstvami. 
Na rozdiel od prírodného povrchu, 
údržba je lacná, rýchla a ne-
náročná (netreba kosiť, hnojiť, 
zavlažovať). Futbalové trávniky 
sú vyvíjané tak, aby vyhovovali 
špecifickým nárokom futbalu 
a simulovali správanie lopty na 
špičkovom prírodnom povrchu. 
Pri testovaní sa sleduje odolnosť 

povrchu, absorbcia nárazov, ver-
tikálna deformácia, zvislý odraz, 
odraz pod uhlom, rotačný odpor, 
odval lopty, šmykľavosť, drsnosť 
povrchu, ale aj ďalšie faktory, 
ako napríklad farebná stálosť pri 
dlhodobom používaní. Na základe 
doterajšich skúseností sa doporu-
čuje údržbu, ktorá pozostáva z po-
zametania a vyčistenia umelého 
povrchu od rôznych napadaných 
smetí, či lístia. Raz ročne by mal 
stav umelého trávnika skontro-
lovať profesionálnym servisom 
a v prípade potreby dosypať chý-
bajúci granulát v trávniku.

Pokiaľ ide o samotný prístup 
k futbalovému štadiónu, tak na 
určitý čas (na niekoľko rokov) sa 
počíta s prístupom od Športovej 
ulici - autami z ul. SNP okolo býv. 
liehovaru alebo od Belianskych 
kúpeľov (viď ďalej projektovú 
štúdiu novej cesty na Športovej 
ulici). Pre peších bude prístup 
k novému futbalovému štadiónu 
riešený aj cez Kúpeľnú ulicu od 
Záhradnej ulice, nakoľko cez 
železničnú trať sa vybuduje nový 
prechod pre chodcov pri dome č. 
32 na Kúpeľnej ulici a po ceste 
vedľa tohto domu sa dostanú peší 
priamo na Športovú ulicu pred 
štadión. Avšak po zrealizovaní zá-
stavby medzi Belou a Strážkami 
(lokalita Nad Belianskymi kúpeľ-• Pohľad na plánovanú športovú halu s tribúnou futbalového štadióna 

v Spišskej Belej.

• Pohľad na tribúnu futbalového štadióna s umelým trávnikom v Spiš-
skej Belej.

(Pokračovanie na 16. str.)
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• „Štúdia riešenia miestnej komunikácie s chodníkom na Športovej ulici, ktorá bude na určitú dobu zároveň prístupovou cestou k novému 
futbalovému štadiónu”.
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Výstavba nového futbalového štadióna v Spišskej Belej

mi) bude hlavný prístup k futbalo-
vému štadiónu a k športovej hale 
z druhej strany (po vybudovaní 
nových miestnych komunikácii 
- pohľad od Strážok). 

Rozpočtové náklady na 1. eta-
pu (futbalový štadión) sú určené 
na 1,3 mil. EUR. K tomu však 
bude potrebné ešte pripočítať 
náklady na uvedenú prístupovú 
cestu (na Športovej ulici). Po-
kiaľ ide o samotné financovanie, 
na túto investíciu zatiaľ nie je 

možné získať iné finančné zdroje 
(fondy EÚ, dotácie zo ŠR). Preto 
riešením sú úverové zdroje. Mesto 
v súčasnosti nemá klasické úve-
rové zaťaženie (okrem úverov na 
nájomné byty a prefinancovanie 
projektov EÚ), čo sa nepočíta 
do úverovej zaťaženosti mesta. 
A vzhľadom na to, že sa mestu 
podarilo získať značné finančné 
prostriedky z fondov EÚ a z iných 
dotačných zdrojov na iné akútne 
projekty mesta, ktoré netreba plne 
financovať z rozpočtu mesta, si 

mesto môže dovoliť financovať 
túto stavbu uvedeným spôsobom. 
Uvažovalo sa aj financovaní cez 
PPP projekt, avšak finančne je 
výhodnejšie, ak to bude financo-
vať priamo mesto. Na zasadnutí 
mestského zastupiteľstva dňa 
28.10.2010 poslanci schválili 
túto výstavbu futbalového štadi-
óna (1. etapa) a jej financovanie 
z rozpočtu mesta v roku 2011. 
Časový predpoklad vybudovanie 
nového futbalového štadióna je 
koniec leta 2011. 

(Dokončenie z 15. str.)

Materská škola zlepšuje 
svoj vzhľad nielen zvonka, 
ale aj zvnútra. Postupne 
počas 4 rokov sa z rozpočtu 
mesta vyčleňovali financie na 
výmenu interiérového vybave-
nie jednotlivých tried. A dnes 
majú všetky triedy nový náby-
tok, nové spálne, nové herne 
s novými hračkami. Takéto 
vybavenie majú málokde. 

Vybavenie 
materskej školy
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MUŽI - tabuľka - 1. „Kamzík” trieda PFZ - po jesennej časti
# Klub Z V R P Skóre Body + Body
1. FC POPRAD-VEĽKÁ 16 12 4 0 65:13 40 19
2. OFK KRAVANY 16 11 3 2 49:20 36 12
3. MŠK Slavoj SPIŠKÁ BELÁ „A” 16 11 2 3 44:25 35 11
4. OFK VIKARTOVCE 16 10 3 3 48:39 33 9
5. ŠK Zemedar POPRAD-STRÁŽE 16 8 5 3 35:22 29 5
6. FK VEĽKÁ LOMNICA 16 9 2 5 45:34 29 2
7. Slávia Dunajec SPIŠKÁ STARÁ VES 16 9 2 5 29:26 29 5
8. OŠK SPIŠSKÝ ŠTVRTOK 16 7 3 6 31:21 24 -3
9. Tatran MLYNČEKY 16 7 0 9 29:34 21 -3

10. OFK VEĽKÝ SLAVKOV 16 5 2 9 26:36 17 -4
11. TOPOREC 16 5 1 10 27:33 16 -8
12. Partizán VERNÁR 16 4 4 8 19:27 16 -8
13. 1. FC MENGUSOVCE 16 4 1 11 23:51 13 -11
14. TJ Družstevník BATIZOVCE 16 3 3 10 26:52 12 -12
15. TJ Baník HORKA 16 3 0 13 25:41 9 -15
16. OFK JÁNOVCE 16 2 1 13 11:58 7 -17

 MUŽI - tabuľka - 2. trieda PFZ - po jesennej časti
# Klub Z V R P Skóre Body + Body
1. FK IHĽANY 14 9 3 2 38:19 30 6
2. TJ Tatran LIPTOVSKÁ TEPLIČKA 15 9 2 4 31:17 29 5
3. ŠK LUČIVNÁ 14 8 4 2 30:14 28 4
4. OFK SPIŠSKÁ TEPLICA 14 8 2 4 31:22 26 5
5. OFK Prebojník HOZELEC 14 6 3 5 24:22 21 0
6. FK LENDAK 15 6 2 7 37:43 20 -1
7. OFK ŠUŇAVA 14 6 1 7 28:34 19 -2
8. FK ŽAKOVCE 14 5 3 6 26:28 18 -3
9. Iskra STARÁ LESNÁ 14 5 3 6 15:20 18 -6
10. VÝBORNÁ 14 6 0 8 28:41 18 -3
11. FK GR.PETROVCE 14 5 2 7 26:22 17 -4
12. ŠK 06 SLOVENSKÁ VES 14 5 2 7 22:28 17 -7
13. FO GÁNOVCE 14 2 4 8 15:27 10 1
14. MŠK Slavoj SPIŠSKÁ BELÁ „B” 14 2 3 9 20:34 9 -12

DORAST - 4. slovenská liga (sk. Sever) - tabuľka po jesennej časti
Mužstvo Z V R P Skóre Body
1. Š. Michaľany 13 10 2 1 48:13 32
2. Ptičie 13 8 2 3 32:20 26
3. Kapušany 13 8 2 3 21:19 26
4. Medzilaborce 13 7 1 5 24:23 22
5. Kračúnovce 13 6 2 5 32:22 20
6. Fintice 13 6 1 6 27:21 19
7. Spišská Belá 13 4 6 3 29:26 18
8. Belá n/C 13 5 2 6 34:28 17
9.Hanušovce n/T 13 4 4 5 24:27 16
10. N. Šebastová 13 5 1 7 25:34 16
11. Raslavice 13 5 0 8 26:27 15
12. Čirč 13 3 4 6 20:28 13
13. Ľubica 13 3 1 9 16:35 10
14. Bystré 13 2 2 9 23:58 8

Starší žiaci - 3. liga VSFZ - tabuľka po jesennej časti
Mužstvo Z V R P Skóre Body
1. Sp. Vlachy 8 7 1 0 21:3 22
2. Lendak 9 6 1 2 23:4 19
3. Ľubica 8 6 0 2 27:7 18
4. Krompachy 8 6 0 2 21:9 18
5. FAM Poprad 9 5 1 3 12:11 16
6. Plavnica 9 4 1 4 16:22 13
7. Smižany 9 2 2 5 9:14 8
8. Svit 9 1 2 6 15:32 5
9. Levoča 9 1 1 7 13:24 4
10. Spiš. Belá 8 0 1 7 4:35 1

• MŠK SLAVOJ Spišská Belá - futbalové družstvo mužov „A”-tím. 

Mladší žiaci - 3. liga VSFZ - tabuľka po jesennej časti
Mužstvo Z V R P Skóre Body
1. Plavnica 9 6 0 3 24:14 18
2. Spišská Belá 8 4 3 1 18:9 15
3. Sp. Vlachy 9 4 2 3 26:20 14
4. FAM Poprad 9 4 2 3 18:20 14
5. Svit 8 4 1 3 18:13 13
6. Lendak 9 3 3 3 20:16 12
7. Krompachy 9 4 0 5 18:20 12
8. Levoča 9 4 0 5 18:28 12
9. Ľubica 9 2 2 5 14:20 8
10. Smižany 9 2 1 6 8:22 7

vo Východoslovenskom 
pohári 2010

Sp. Belá - Sabinov  54:35
Sp. Belá - Sabinov  41:40
Michalovce - Sp. Belá  27:77
Michalovce - Sp. Belá  44:59
Sp. Belá - Union Košice  64:59
Sp. Belá - Union Košice  62:46
Sp. N. Ves - Sp. Belá  31:115
Sp. N. Ves - Sp. Belá  30:102
Sabinov - Sp. Belá  45:82
Sabinov - Sp. Belá  54:80
Sp. Belá - Michalovce  76:27
Sp. Belá - Michalovce  99:26
Union Košice - Sp. Belá  52:54
Union Košice - Sp. Belá  61:58
Sp. Belá - Sp. Nová Ves  87:54
Sp. Belá - Sp. Nová Ves  64:48

Konečná tabuľka
1. Sp. Belá 
 16  15  0  1  1174:679  31
2. Union Košice 
 16  10  0  6  1112:768  26
3. Sabinov 
 14  9  0  5  870:683  23
4. Michalovce 
 16  2  0  14  560:1104  18
5. Sp. Nová Ves 
 14  2  0  12  575:1047  16 

Výsledky 
basketbalistiek
Spišsskej Belej

Výsledky futbalových súťaží po jesennej časti
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Výsledky 9. a 10. kola 14. ročníka seriálu „Stredoeurópsky Pohár” Spišská Belá, 8. - 9. 10. 2010
Poradie Št. číslo 1. jazdec 2. jazdec  Krajina

1. 901. PAŃKA Marek CZUCZWARA Wojciech PL
2. 926. ČEJKA Aleš DVORSKÝ Petr CZ
3. 930. PINKERT György SEBESTYÉN Csaba H
4. 922. KUŹNIAK Norbert HALĄTKA Alicja PL
5. 916. GURNIEWICZ Stanisław HALĄTKA Grzegorz PL
6. 910. LISICKI Tomasz LISICKI Piotr PL

Výsledky 9. a 10. kola 14. ročníka seriálu „Stredoeurópsky Pohár” Spišská Belá, 8. - 9. 10. 2010 - Jazda zručnosti 
Poradie Št. číslo 1. jazdec Krajina

1. 903. TINÁK Marián SK
2. 904. PUCHALSKI Wojciech PL
3. 909. DROBÍK Zdeněk CZ

 
Výsledky XXIV. ročníka medzinárodnej AOS „Putovný pohár Slavomila Rusiňáka” Spišská Belá, 8. - 9. 10. 2010

Poradie Št. číslo 1. jazdec 2. jazdec  Krajina
1. 901. PAŃKA Marek CZUCZWARA Wojciech PL
2. 926. ČEJKA Aleš DVORSKÝ Petr CZ
3. 930. PINKERT György SEBESTYÉN Csaba H
4. 922. KUŹNIAK Norbert HALĄTKA Alicja PL
5. 916. GURNIEWICZ Stanisław HALĄTKA Grzegorz PL
6. 910. LISICKI Tomasz LISICKI Piotr PL

Výsledky XXIV. ročníka medzinárodnej AOS „Putovný pohár Slavomila Rusiňáka” Spišská Belá, 8. - 9. 10. 2010 - Jazda zručnosti
Poradie Št.číslo 1. jazdec Krajina

1. 903. TINÁK Marián SK
´
Konečné výsledky 14. ročníka seriálu „Stredoeurópsky pohár” - sezóna 2010

Poradie Št. číslo 1. jazdec 2. jazdec Krajina
1. 901. PAŃKA Marek CZUCZWARA Wojciech PL
2. 922. KUŹNIAK Norbert SKOWROŃSKI Maurycy PL
3. 926. ČEJKA Aleš DVORSKÝ Petr CZ
4. 930. PINKERT György SEBESTYÉN Csaba H
5. 925. KRZEWSKI Maciej KRZEWSKI Mateusz PL
6. 916. GURNIEWICZ Stanisław HALĄTKA Grzegorz PL

Konečné výsledky 14. ročníka seriálu „Stredoeurópsky pohár” - JAZDA ZRUČNOSTI - sezóna 2010
Poradie Št. číslo 1. jazdec Krajina

1. 922. KUŹNIAK Norbert PL
2. 904. PUCHALSKI Wojciech PL
3. 930. PINKERT György H

Výsledky 2. kola celoštátnej dopravno-výchovnej súťaže „Rodičia, jazdíte opatrne!” Spišská Belá, 9. 10. 2010

Kategória A - deti do 7 rokov
Poradie Št. číslo 1. jazdec 2. jazdec Krajina

1. 1. Žabka Michal Žabka Samuel SK

Kategória B - deti od 8 do 10 rokov
Poradie Št. číslo 1. jazdec 2. jazdec Krajina

1. 7. Jankovič Vladimír Kiss Gabriel SK

Kategória C - deti od 11 do 13 rokov
Poradie Št. číslo 1. jazdec 2. jazdec Krajina

1. 11. Bodická Eva Bodický Martin SK

Kategória D - deti od 14 do 16 rokov
Poradie Št. číslo 1. jazdec 2. jazdec Krajina

1. 6. Bekeš Stanislav st. Bekeš Stanislav ml. SK

Kategória E - nad 16 rokov
Poradie Št. číslo 1. jazdec 2. jazdec Krajina

1. 10. Štolc Ján Štolcová Jana SK

Víťaz jazdy zručnosti 4. kola RJO: 
Poradie Št. číslo 1. jazdec Krajina

1. 8. Benkovič Vladimír SK
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Za príjemného slnečného po-
časia usporiadal Automotoklub 
Spišská Belá usporiadal v spo-
lupráci s mestom Spišská Belá 
v dňoch 8. - 9. 10. 2010 XXIV. 
ročník medzinárodnej automo-
bilovej orientačnej súťaže „O 
putovný pohár Slavomila Rusi-
ňáka”, 9. a 10. kolo 14. ročníka 
seriálu „Stredoeurópsky pohár”, 
ktoré bolo zároveň finálovým 
kolom neoficiálnych klubových 
majstrovstiev strednej Európy 
v automobilových orientačných 
súťažiach pre rok 2010 a bol 
vyhlásený aj absolútny víťaz se-
riálu „Stredoeurópsky pohár” pre 
sezónu 2010 a 2. kolo celoštátnej 
dopravno-výchovnej súťaže „Ro-

Medzinárodné automobilové orientačné pretekypreteky
dičia, jazdite opatrne”. Centrom 
tohto motoristického podujatia 
bolo SANATÓRIUM v Tatran-
skej Kotline. Súťaže sa zúčastnilo 
34 posádok zo Slovenska, Česka, 
Rumunska, Maďarska a Poľska. 
Trať súťaže viedla v okolí miest 
Spišská Belá, Kežmarku a priľah-
lých obcí a merala spolu 221 km. 
Bola rozdelená do dvoch nočných 
a dvoch denných etáp. Súčasťou 
nočnej aj dennej časti boli aj jazdy 
zručnosti. Posádky si na trati nič 
nedarovali, pretože o víťazovi 
Stredoeurópskeho pohára na rok 
2010 rozhodla až súťaž v Spišskej 
Belej. Pred dennou časťou súťaže 
si súťažiaci aj usporiadatelia ucti-
li pamiatku Slavomila Rusiňáka, 

V októbri sa začala Tatranská 
hokejbalová extraliga seniorov 
(mužov) za účasti ôsmich druž-
stiev: HBC Bears Kubachy Spiš-
ské Bystré, Fighters Spišská Belá, 
HBC 3b Krasgarden Prešov, ŠK 
GLT PARTNER Bardejov, HBC 
Košice young, HBC Košice old 

Začala sa 
Tatranská hokejbalová extraliga

boys, South Park Kežmarok a The 
Red Rats Kežmarok.

Výsledky: 
1. kolo - Rets Kežmarok - Fi-

ghters Spišská Belá 5:3. 
2. kolo - Fighters Spišská Belá 

- HBC 3b Krasgarden Prešov 

Aj v tomto školskom roku po-
kračuje žiacka hokejbalová súťaž 
pod vedením p. učiteľa Miroslava 
Burdíčka. Veľkým prekvapením 
je zatiaľ družstvo Čupka s. r. o, 
keď po prvej odohratej časti sa 
bodovo vyšvihli na 2. miesto. 
5. kolo
Boston - Čupka s. r. o     0:8
Makovský 2+3, Čupka 3+, Štefa-
niak 2+3, Milaňák +1, Ježík 1+1
Lamy - Capitals    18:3
Kundľa 5+6, Kiska P.7+4, Slo-
dičák 6+8- Krempaský 1+2, 
Kučera 2+1
Lamy - Penguins  5:1 
Čupka 3+, Kiska P. 1+3, Kundľa 
1+, - Roth

6. kolo
Lentilky - Čupka s. r. o       5:0
Chovaňák 1+1, Zadžora 2+1, Be-

Belianska hokejbalová liga 
keš 1+, kiska K. 1+, Pisarčík +1
Lamy - Čupka s. r. o      2:3
Makovský 1+1, Čupka 1+1, pajer 
+1, Štefaniak 1+- Kiska P. 2+
Lamy - Boston            7:4
Kiska P. 3+2, Kundľa 3+, Krem-
paský M. 1+2- Štefaniak 3+1, 
Galovič M. 1+, Pajer T. +2

Tabuľka
1. Lentilky     U16     

6   5   0   1   0    44:5    16
2. Čupka s. r. o  U14   

7   5   0   0   2   30:12   15
3. Lamy         U16        

5   3   1   0   1     27:8    11
4. Penguins   U16        

6   2   0   1   3    10:23   7
5. Capitals    U14         

6   1  1   0   3    16:47   5
6. Boston     U12        

6   0   0   0   6    7:40     0     • Hokejbalový tím Fighters zo Spišskej Belej.

na ktorého počesť sa táto súťaž 
každoročne usporadúva, polo-
žením kytice k jeho hrobu. Po 
súťaži sa netrpezlivo očakávali 
výsledky a po slávnostnej veče-
ri na slávnostnom vyhlasovaní 
víťazov boli odmenení najlepší 
súťažiaci vecnými cenami a tro-
fejnými pohármi z rúk primátora 
mesta Spišská Belá Štefana Bie-
ľaka, riaditeľa pretekov - Jozefa 
Pavlička a hlavného rozhodcu 
- Petra Rusiňáka mladšieho. 
Počas odmeňovania víťazov bol 
ocenený Automotoklub Spišská 
Belá ako najlepší usporiadateľ 
Stredoeurópskeho pohára v se-
zóne 2010 - ocenenie odovzdal 
Dipl. Ing. Ladislau Giurisici 

z autoklubu C.J.A.K. Timisoara 
(Rumunsko). 

Počas spracovávania výsled-
kov prebehlo stretnutie vedúcich 
klubov, ktoré usporiadavajú jed-
notlivé kolá Stredoeurópskeho 
pohára, kde sa prebrali niektoré 
úpravy pravidiel a dohodol sa 
kalendár jubilejného 15. ročníka 
Stredoeurópskeho pohára na 
sezónu 2010. Automotoklubu 
Spišská Belá ako najlepšiemu 
usporiadateľovi za rok 2010 bolo 
pridelené konanie finálového 
kola Stredoeurópskeho pohára aj 
v sezóne 2011 a to v dňoch 7. - 8. 
10. 2011. 

Ing. Peter Rusiňák, 
predseda AMK Spišská Belá 

Prihlásiť 
sa môže 

každý, 
kto má 
s nami 

chuť cestovať.

Centrum voľného času Spišská Belá 
Zimná 47, t. č. 052/45 915 22, mail: cvcspbela@gmail.com

ponúka zájazd

„Vianočná Viedeň”„Vianočná Viedeň”
dňa: 4.12.2010

odchod: o 2.30 h od obchodného domu
predpokladaný príchod okolo 24.00 h

cena na osobu: 32 eur
(v cene je zahrnuté poistenie, autobus, sprievodca)
Program:  - nákup v obchodnom dome HUMA
 - prehliadka Viedne
 - vianočné trhy vo Viedni 


