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Zo zasadnutia mestského zastupiteľstva

Mestské zastupiteľstvo 
v Spišskej Belej na svojom 
zasadnutí dňa 14. 8. 2014 sa 
venovalo aj týmto témam: 

Zmena školského obvodu ZŠ  
Štefánikova

MsZ schválilo návrh Vše-
obecne záväzného nariadenia 
mesta Spišská Belá č. 3/2014, 
ktorým sa mení a dopĺňa Vše-
obecne záväzné nariadenie 
mesta Spišská Belá mesta č. 
1/2004 o určení školských ob-
vodoch v meste Spišská Belá. 
Podľa tohto nariadenia bol 
zrušený školský obvod už aj 
pre posledný 9. ročník z obce 
Podhorany a týmto rozhodnutí 
sa definitívne zrušil školský 
obvod tejto školy aj pre žiakov 
z obce Podhorany (nariadenie 
je zverejnené na úradnej tabuli 
mesta).

Petícia  o zákaze hazardných 
hier v meste

MsZ vzalo na vedomie pred-
loženú petíciu obyvateľov mesta 
na podporu prijatia Všeobecne 
záväzného nariadenia mesta 
Spišská Belá o zákaze niekto-
rých hazardných hier na území 

mesta. MsZ však neschválilo ná-
vrh Všeobecne záväzného naria-
denia mesta o takomto zákaze. 
Viac o tejto téme v samostatnom 
článku.

Podmienky prideľovania 
mestských nájomných bytov

MsZ schválilo návrh Vše-
obecne záväzného nariadenia 
mesta č. 4/2014 o podmienkach 
prideľovania nájomných bytov 
postavených v bytových do-
moch s podporou štátu v meste 
Spišská Belá. Týmto nariadení sa 
nahradilo doteraz platné naria-
denie, ktoré už nebolo v súlade 
s novou právnou úpravou (boli 
prijaté nové zákony) a zároveň 
sa niektoré podmienky upravili 
(zjednodušili) vzhľadom na 
doterajšiu prax  (nariadenie je 
zverejnené na úradnej tabuli 
mesta).

Rozsah úväzku primátora   
MsZ určilo v zmysle zákona 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zria-
dení v znení neskorších pred-
pisov rozsah výkonu funkcie 
primátora mesta Spišská Belá vo 
výške 1,0 (100 % - plný úväzok) 
pre celé funkčné obdobie 2014 
- 2018. Podľa zmeny zákona je po 

novom povinnosťou mestského 
zastupiteľstva určiť 90 dní pred 
komunálnymi voľbami rozsah 
úväzku primátora. Rozsah tohto 
úväzku sa počas volebného ob-
dobia už potom môže meniť len 
so súhlasom primátora mesta. 
Táto nová povinnosť sa skôr týka 
menších obcí, kde sú tzv. staros-
tovia na úväzok a kandidáti na 
post starostu majú vopred 
vedieť, na aký úväzok budú 4 
roky pracovať a tento úväzok 
sa nemôže jednostranne meniť 
zo strany poslancov obecného 
zastupiteľstva (ako tomu mohlo 
byť v minulosti).  

Zmena rozpočtu mesta 
na rok 2014

MsZ schválilo zmenu roz-
počtu mesta na rok 2014 roz-

počtovým opatrením č. 5/2014. 
V rámci tejto zmeny schválilo 
aj použitie rezervného fondu 
mesta Spišská Belá vo výške 
75 658 eur na:

1.) rekonštrukciu chodníkov 
a spevnených plôch na mest-
skom cintoríne v Spišskej Belej 

2.) výstavbu parkovacích 
miest pred Materskou školou na 
Mierovej ulici v Spišskej Belej

3.) rekonštrukciu chodníka 
na Medňanského ulici v Spišskej 
Belej – 1. etapa 

Návrh rozpočtového opat-
renia je zverejnený na stránke 
mesta.

 
Konsolidovaná účtovná 

závierka mesta
MsZ vzalo na vedomie in-

Súťaž o najväčší zemiak 
(súťaž pre širokú verejnosť)

Mesto Spišská Belá spolu s ďalšími partnermi pripravuje 12. 
Spišský zemiakarský jarmok v Spišskej Belej, ktorý sa bude konať 
v sobotu 20. septembra 2014. V rámci tohto jarmoku sa už po 
dvanástykrát uskutoční súťaž určená pre širokú verejnosť - Súťaž 
o najväčší zemiak. Súťaže sa môže zúčastniť každá osoba staršia 
ako 18 rokov. 

Podmienky účasti: 
1.  Súťažným exponátom môže byť zdravá, umytá, osuše ná ze-

miaková hľuza, vložená do igelitového vrecka spolu s me nom 
a adresou súťažiaceho.

2.  Odovzdať najneskôr v deň konania jarmoku (20. 9. 2014) do 
12.00 hod. súťažný exponát - zemiak organizátorom jar moku 
(t. j. vo výstavnom stán ku družstva SLOVSOLANUM Spišská 
Belá). Súťažný exponát - zemiak je možné odovzdať aj pred 
dňom konania jarmoku - v Regionálnom turistickom infor-
mačnom centre v Spišskej Belej (budova kina – Petzvalova 17, 
Spišská Belá) v čase jeho prevádzkovej doby u p. Mgr. Marty 
Hlaváčovej.

Hodnotiace kritériá:
Hodnotí sa hmotnosť zemia ka (v gramoch) a pri rovnakej hmot-
nosti objem zemiaka (sú ťažného exponátu).

Vyhodnotenie súťaže za bezpečuje: 
družstvo SLOVSO LANUM Spišská Belá

Vyhlásenie výsledkov súťa že bude v deň konania jarmoku po 
15. hod. v rámci kultúrneho programu.  Pre držiteľa najväčšieho 
ze miaka je pripravená zaujímavá „naturálna“ odmena.

Viac informácií:   Mgr. Marta Hlaváčová, tel. 468 05 10
 hlava cova@spisskabela.sk.
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formáciu o zrealizovanej kon-
solidovanej účtovnej závierke 
mesta Spišská Belá za rok 2013 
a o výsledku auditu týkajúceho 
sa tejto závierky.

Predĺženie prevádzkovej doby  
MsZ schválilo predĺženie pre-

vádzkovej doby pre prevádzku 
CENTRÁL PUB na ulici  Hviez-
doslavovej 9 v Spišskej Belej na 
základe žiadosti žiadateľa Ing. 
Branislava Britaňáka, Mierová 
11, Spišská Belá a to v rozsahu: 
nedeľa až štvrtok do 24.00 hod. 
a piatok a sobota do 02.00 hod.    

Oprava hrobu p. kanoníka 
Jozefa Vojtasa

MsZ vzalo na vedomie 
informáciu primátora mesta 
o nevyhnutnej oprave hrobu p. 
kanoníka Jozefa Vojtasa – kňa-
za (ako významnej osobnosti 
mesta) na mestskom cintoríne 
v Spišskej Belej z finančných 
prostriedkov z rozpočtu mesta. 
Predpokladané náklady sú vo 
výške do 1 300 eur.

Premiestnenie železničnej 
zastávky v Strážkach 

MsZ vzalo na vedomie 
informáciu primátora mesta 
o príprave projektu Železníc SR 
na premiestnenie železničnej 
zastávky v Strážkach (bližšie 
k železničnému mostu cez rieku 
Poprad). V súčasnosti prebieha-
jú projektové práce na príprave 
tohto premiestnenia. Kedy dôjde 
k samotnej realizácii však zatiaľ 
nie je známe. 

Projekt na zateplenie fasád 
budov ZŠ Štefánikova 19
MsZ vzalo na vedomie infor-

máciu primátora mesta o podaní 
projektu mesta Spišská Belá na 
zateplenie fasád dvoch budov 
Základnej školy,  Štefánikova 
19, Spišská Belá (predná a zadná 
budova). V prípade úspešnosti 
projektu by sa zateplenie reali-
zovalo na jar budúceho roka.

Byty na Zimnej 46 ako 
nájomné byty

MsZ vzalo na vedomie 
informáciu primátora mesta 
o neúspešnom predaji 34 bytov 
v bytovom dome na Zimnej 46 
v Spišskej Belej do súkromného 
vlastníctva zo strany investora 
Chemostav a. s. Poprad. Vede-

Zo zasadnutia mestského zastupiteľstva
nie mesta bude rokovať s touto 
firmou o ďalšom postupe v tej-
to veci (aj o možnosti pridelenia 
týchto bytov ako nájomných 
bytov  do nájmu žiadateľom 
o byt).  

Predaje a zámeny pozemkov 
1.) MsZ schválilo odkúpenie 

časti pozemku na výstavbu 
polyfunkčných objektov za ob-
chodným domom na Mierovej 
ulici v Spišskej Belej od predá-
vajúcich Ľudovíta Krempaského 
a manž., Zimná 68, Spišská Belá 
a zároveň schválilo predaj časti 
pozemku vo vlastníctve mesta 
Spišská Belá Ľudovítovi Krem-
paskému a manž.

2.) MsZ schválilo zámenu 
pozemkov medzi Mestom 
a Rudolfom Pavličkom, Letná 
ul. Spišská Belá v rámci ma-
jetkoprávneho vysporiadania 
pozemku pri potoku  

3.) MsZ schválilo predaj časti 
pozemku Františkovi Bjalončí-
kovi s manž., Partizánska ul. č. 
2, Spišská Belá (majetkoprávne 
vysporiadanie pozemku za ro-
dinným domom pri potoku)

4.) MsZ schválilo predaj časti 
pozemku Kataríne Ulbrichovej, 
Družstevná č. 8, Spišská Belá 
pre účely zriadenia balkóna pri 
bytovom dome

5.) MsZ schválilo predaj 
časti pozemku Jozefovi Rusna-
čekovi, trvale bytom Slnečná 
139/46, Spišská Belá o výmere 
49 m2  z dôvodu kompletizá-
cie stavebného pozemku na 
Lipovej ulici v Spišskej Belej 
za podmienky úhrady časti ná-
kladov spojených s výstavbou  
inžinierskych sietí.

6.) MsZ schválilo predaj časti 
pozemku Jánovi Valigurskému 
a Dane Ptákovej, Letná 52, 
Spišská Belá z dôvodu majet-
kovoprávneho vysporiadania 
pozemku pri rodinnom dome 
(záhrada)

Pamätník pre rybárov 
na rybníku

MsZ schválilo návrh pri-
mátora mesta na osadenie pa-
mätníka (kameňa s pamätnou 
tabuľou) na Belianskom rybníku 
určeného pamiatke rybárom za 
vybudovanie Belianskeho ryb-
níka pri príležitosti 125. výročia 
založenia miestnej organizácie 
Slovenského rybárskeho zväzu 
v Spišskej Belej. 

Pozemok pre parkovanie áut
MsZ prerokovalo žiadosť 

Jozefa Ištocyho, Záhradná 10, 
Spišská Belá odkúpenie, alebo 
prenájom pozemku o zriadenie 
parkovacích miest na Družstev-
nej ulici (pre byty v jeho vlast-
níctve, ktoré buduje na Zimnej 
ulici v Spišskej Belej). O žiadosti 
však definitívne nerozhodlo, 
nakoľko poslanci nesúhlasia 
s vybudovaním súkromného 
parkoviska (vyhradeného 
len pre tento obytný dom) na 
verejnom priestranstve za pa-
nelákmi. Primátor mesta bude 
so žiadateľom rokovať o inom 
riešení parkovania. 

Prenájom pozemku 
na dočasnú terasu

MsZ prerokovalo žiadosť  
NGR–KA s. r. o., Kúpeľná 52, 
Spišská Belá, zastúpená Jozefom 
Gužiakom, konateľom o prená-
jom časti mestského pozemku 
na zriadenie letnej terasy pred 
reštauračným zariadením na 
sídlisku na Družstevnej ulici 
v Spišskej Belej (objekt vo vlast-
níctve p. Laufa vedľa bytového 
domu č. 21 a oproti č. 68 - 70) 
a schválilo prenájom tohto po-
zemku mesta o výmere do 20 
m2 na zriadenie tejto terasy ako 

súčasť reštauračného zariadenia 
na dobu 1 roka.  

 
Problémy s kapacitou 
spláškovej kanalizácie

MsZ prerokovalo a vzalo 
na vedomie informácia pri-
mátora mesta o problémoch s 
kapacitou verejnej spláškovej 
kanalizácie v Spišskej Belej pri 
prívalových dažďoch, o rokova-
ní s Podtatranskou vodárenskou 
prevádzkovou spoločnosťou a.s. 
Poprad (prevádzkovateľom ve-
rejnej spláškovej kanalizácie) 
a o prijatých opatreniach na 
odstránenie týchto problémov.  

Vecné bremeno pre VSD 
MsZ schválilo návrh na bez-

odplatné zriadenie vecného bre-
mena na časti pozemkov mesta 
(pri „sódovkárni“),  v prospech 
žiadateľa - Východoslovenskej 
distribučnej, a.s. Košice pre 
účely zhotovenia NN - siete 
(elektrických prípojok) pre 
výstavbu rodinných domov na 
Letnej ulici v Spišskej Belej. 

Kontroly kontrolórky mesta 
MsZ vzalo na vedomie in-

formáciu hlavnej kontrolórky 
mesta o vykonaných kontrolách 
za ostatné obdobie (kontrola 
agendy nájomných bytov).

Dňa 26. augusta 2014 v Pre-
šove zasadalo zastupiteľstvo 
Prešovského samosprávneho 
kraja. Predmetom rokovanie 
boli aj nasledovné témy: 

- Správa o činnosti hlavného 
kontrolóra za 1. polrok 2014 
a správa o vybavovaní petícii 
a sťažností ako aj schválenie zá-
sad kontrolnej činnosti Útvaru 
hlavného kontrolóra

- správa o plnení rozpočtu 
PSK k 30.6.2014 a 4. zmena 
rozpočtu PSK 

- Schválenie zámeru prijať 
návratné zdroje financovania 
– úver z Európskej investičnej 
banky na investičné projekty 
PSK – ďalšie podmienky získa-
nia a použitia týchto úverových 
zdrojov budú predmetom ďal-
ších rokovaní Zastupiteľstva 
PSK     

- Schválilo Dohodu o spolu-
práci medzi PSK a Autonómnou 
oblasťou Vojvodina

- správa o činnosti zastúpenia 

(Dokončenie z 1. str.)

Zasadalo zastupiteľstvo PSK
PSK v Bruseli za 2. polrok 2013 
a 1. polrok 2014

- Správa o činnosti Centra 
rozvoja turizmu PSK pre oblasť 
Vysokých Tatier

- návrh na zrušenie Domo-
va sociálnych služieb PSK vo 
Spišskom štvrtku, ktorý nebol 
schválený 

- schválenie prevodov 
nehnuteľného majetku PSK 
(chválenie obchodnej verejnej 
súťaže a schválenie prípadov 
osobitného zreteľa) 

- vyjadrenie podpory čo 
najrýchlejšieho vybudovania 
rýchlostnej cesty R4 vrátane 
obchvatu Prešova

Diskutoval sa aj o situácii 
v školstve a prijalo sa uznesenie, 
ktoré odporúča poslancom PSK 
v radách škôl sa viac zaujímať 
o hospodárenie škôl.

www.spisskabela.sk
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V súčasnosti prebiehajú 
stavebné práce na úprave plo-
chy pred novým cintorínom 
v Spišskej Belej. Upravuje sa 
plocha, kde v minulosti stála 
budova futbalových šatní sta-
rého futbalového ihriska. Na 
tejto ploche sa zriadi stojisko 
pre veľkoobjemové kontajnery 
na cintorínsky odpad ako aj 
nádoby pre triedený zber odpa-
dov (sklo, plasty, papier, kovy). 
Uvedené „miesto pre uloženie 
odpadov“ bude schované za 
dvojmetrovým betónovým mú-
rom, v ktorom bude celá plocha 
vydlaždená. Zároveň sa osadil 
nový železný plot, ktorý dopl-
nil chýbajúcu časť medzi bránou 

Železnice Slovenskej re-
publiky pripravujú projekt na 
premiestnenie železničnej za-
stávky v Strážkach (cca 100 m 
bližšie k železničnému mostu 
cez rieku Poprad). Dnes je táto 
zastávka situovaná na veľmi 
zlom mieste - v zákrute, kde je 
veľmi zlá viditeľnosť na celú vla-
kovú súpravu pri vystupovaní 

V sobotu 27. 9. 2014 sa usku-
toční 36. ročník podujatia Čisté 
hory. Ide o čistenie tatranských 
dolín po ukončení letnej turis-
tickej sezóny. Nástupné miesta 
najbližšie k Spišskej Belej sú: 
Ochranný obvod Smokovce 
– Hrebienok, Ochranný obvod 
Tatranské Matliare – parkovis-
ko pri kabínkovej lanovke Tat-
ranská Lomnica a pri zastávke 

Úprava plochy pred cintorínom 
na cintorín a novým betónovým 
múrom. Práce na dokončení sa 
asi na 1 mesiac prerušia, na-
koľko Mestský podnik Spišská 
Belá bude realizovať výstavbu 
parkoviska pri materskej škole 
a v októbri bude pokračovať na 
tejto ploche, aby  sa ešte vybu-
doval chodník (z dlažby) okolo 
celej plochy, na ktorej bude 
zeleň s lavičkami. V súčasnosti 
sa zároveň finišujú práce na 
dokončení chodníka na starom 
cintoríne, kde sa už len škáruje 
prírodný kameň v chodníku. 
Všetky stavebné práce realizuje 
Mestský podnik Spišská Belá 
a financuje ich mesto zo svoj-
ho rozpočtu.

SAD Biela voda, Ochranný 
obvod Tatranská Javorina – pri 
budove ochranného obvodu a 
pri vstupe do Bielovodskej do-
liny. Pracovníci Štátnych lesov 
Tatranského národného parku 
budú na nástupných miestach 
od 8.00 h do 14.00 h a poskytnú 
účastníkom potrebné informá-
cie a vrecia na zber. Zúčastniť 
sa môže každý.

Čisté hory 2014

• Z iniciatívy Katolíckej jednoty Slovenska, pobočky Sp. Belá a Rímskoka-
tolíckej farnosti v našom meste sa pred niekoľkými dňami podarilo ukončiť 
opravu niekoľkých hrobov kňazov pochovaných na miestnom cintoríne. 
Mesto zo svojho rozpočtu prispelo sumou 1 260 eur na opravu hrobu 
miestneho farára – kanoníka Jozefa Vojtasa, zaradeného mestom medzi 
osobnosti nášho mesta. Ostatné hroby kňazov boli opravené zo zbierky 
veriacich vyhlásenej rímskokatolíckou farnosťou v našom meste. 

Premiestnenie železničnej 
zastávky v Strážkach 

a nastupovaní cestujúcich. V sú-
časnosti prebiehajú projektové 
práce na príprave premiestnenia 
tejto zastávky. Samozrejme, že sa 
nebude presúvať súčasná stará 
zastávky, ale na novom mieste 
sa vybuduje nová moderná za-
stávka. Kedy dôjde k samotnej 
realizácii novej zastávky však 
zatiaľ nie je známe. 

Spoločenská kronika 
V MÁJI 2014

• narodili sa: Alexander Badžo, Markus Kušmírek, Miriam 
Žmijovská.

• navždy nás opustili: Anna Bekešová – vo veku 63 rokov, Má-
ria Hovaňáková – vo veku 85 rokov, Anna Kostková – vo veku 91 
rokov, František Dubravský – vo veku 88 rokov, Terézia Kozáková 
– vo veku 79 rokov, Rozália Neupauerová – vo veku 84 rokov.

• životného jubilea sa dožili: Žofia Chamillová – 80 rokov, 
Mária Polačková – 80 rokov, Žofia Čenščaková – 75 rokov, Amália 
Galliková – 75 rokov, Karol Jančík – 75 rokov, Gabriela Pavličková 
– 75 rokov.

V JÚNI 2014
• narodili sa: Matúš Dobeš, Sofia Kurucová, Peter Vaverčák, 

Markus Fabian.
• navždy nás opustili: Emília Vitkovská – vo veku 82 rokov, 

Martin Kováč – vo veku 76 rokov.
• životného jubilea sa dožili: Peter Purdeš – 93 rokov, Mária 

Čekovská – 92 rokov, Ján Britaňák – 90 rokov, Mária Gurniková 
– 90 rokov, Ján Štefaniak – 90 rokov, Gabriela Čekovská – 70 rokov, 
Martin Kollár – 70 rokov, Jozef Šperka – 70 rokov, Ján Ulbrich 
– 70 rokov, Katarína Vasilková – 70 rokov.

V JÚLI 2014
• narodili sa: Tomáš Ščurka, Emily Budzáková, Tomáš An-

dráš, Alžbeta Mária Čekovská, Sebastian Šelep.
• navždy nás opustili: Oskar Fridmanský – vo veku 56 ro-

kov, Helena Gogoľová – vo veku 50 rokov, Berta Hangurbadžová 
– vo veku 66 rokov, Irena Kovalčíková – vo veku 78 rokov, Anna 
Krigovská – vo veku 90 rokov.

• životného jubilea sa dožili: Anna Slodičáková – 95 rokov, 
Mária Romanová – 94 rokov, Anna Marušinská – 93 rokov, Žofia 
Hotáryová – 85 rokov, Emília Ištocyová – 85 rokov, Helena Kri-
šandová – 85 rokov, Ružena Šmihovská – 85 rokov, Pavol Kuna 
80 rokov, Alžbeta Porubovičová – 80 rokov, Ján Kron – 75 rokov, 
Mária Ziburová - 75 rokov, Anton Kalafút – 70 rokov.
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48-hodinové rybárske preteky sa konali už po 5. krát na Belianskom 
rybníku v dňoch 15.- 17. Augusta 2014. Preteky pripravila miestna 
organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v Spišskej Belej. Pretekov 
sa zúčastnilo 8 dvojčlenných družstiev zo širokého okolia. 

Por. Družstvo
Počet 
rýb

Celková 
hmotnosť rýb

1. Pavličko Ľubomír, Zemančík Martin 28 157,21 kg
2. Pitoňák Tomáš, Kaňuch Jozef 14  94,25 kg
3. Hamaš Jaroslav, Hamaš Ján 9  65,77 kg

Najväčší úlovok sa podatilo chytiť dvojici - Raab, Kolej o hmot-
nosti 10,83 kg. Celkom pretekári chytili súhrne 65 kusov o celkovej 
hmotnosti 406,87 kg.

Beliansky kapor

K termínu 14. 12. 2014 do-
chádza k pravidelnej zmene ces-
tovných poriadkov autobusovej 
dopravy. Žiadame Vás o zasla-
nie prípadných pripomienok 
k doteraz platným cestovným 
poriadkom v termíne najneskôr 
do 16. 9. 2014 na našu e-mailo-
vu adresu marketing@sadpp.sk 
alebo poštou na adresu SAD 
Poprad. V prípade nezaslania 
vyjadrenia to budeme pokladať 
za súhlas s doterajšou verziou 

Dňa 28. 8. 2014 si Miestna 
organizácia Slovenského zväzu 
protifašistických bojovníkov v 
Sp. Belej spolu s primátorom 
mesta pripomenula 70. výročie 
Slovenského národného povsta-
nia položením kytice a venca na 
pamätnú tabuľu na budove 
mestského úradu a pri pomní-
ku padlým 2. sv. vojne – soche 
Partizána. Neskôr navštívili aj 
hrob neznámeho vojaka z 2. sv. 
vojny a tiež hrob vojaka Fábryho 

V posledných dňoch škol-
ských prázdnin bol v Základnej 
škola na Štefánikovej ulici dosť 
čulý ruch. V rámci údržby 3 bu-
dov školy sa v zadnej budove 
školy na Štefánikovej 19 vyme-
nili komplet všetky radiátory, 
čím sa znížia náklady na vy-
kurovanie a zároveň sa ušetria 
náklady na údržby doterajších 
starých (už značne poškodených 
a polofunkčných) radiátorov. 
Kompletná výmena radiátorov 
sa urobila aj v telocvični školy. 

Výzva SAD Poprad
cestovných poriadkov. Dovoľu-
jeme si Vás upozorniť, že SAD 
Poprad má uzatvorenú zmluvu 
o výkonoch vo verejnom záujme 
s VÚC Prešov do roku 2019, kde 
je stanovený rozsah kilometrov 
na príslušný rok. Tento počet ki-
lometrov nie je možné prekročiť. 
Preto prípadné požiadavky na 
navýšenie (pridanie) spojov je 
potrebné kompenzovať návr-
hom na zrušenie iných spojov 
na linke.

70. výročie SNP v Sp. Belej 
z prvej sv. vojny na miestnom 
cintoríne v Sp. Belej. Tu prítom-
ní konštatovali akútnu potrebu 
opraviť hrob neznámeho vojaka 
z druhej sv. vojny (v čo najkrat-
šom čase). Členovia miestnej 
organizácie spolu s mestom 
pripravujú väčšiu spomienkovú 
slávnosť pri príležitosti 70. Výro-
čia SNP a 100. výročia začatia 1. 
svetovej vojny pre verejnosť na 
október 2014, o ktorej vás bude-
me informovať .    

Mesto pripravuje výstavbu 
parkoviska pri materskej škole. 
Už budúci týždeň začnú staveb-
né práce, ktoré budú trvať asi 
do konca septembra. Vytvorí 
sa 18 parkovacích miest, čo 
zlepší situáciu s parkovaním 
pri materskej škole, nakoľko 
dnes sa parkuje na miestnej 
komunikácii pred samotnou 
škôlkou. Zároveň sa opraví 
(zmodernizuje) časť verejného 

Parkovisko pri materskej škole
osvetlenia v tejto lokalite. Takže 
počas septembra bude potrebná 
väčšia trpezlivosť zo strany ro-
dičov prichádzajúcich ku škôlke 
autami pre tieto stavebné práce. 
Odporúčame rodičom, pokiaľ 
je to možné, aby využívali 
parkovacie plochy v blízkom 
okolí škôlky (napr. pred rím-
skokatolíckou farou). Stavebné 
práce bude realizovať Mestský 
podnik Spišská Belá.  

Modernizácia priestorov 
ZŠ Štefánikova

Zároveň sa upravili kancelárske 
priestory pre administratívu 
školy a tiež upravili sa sociálne 
zariadenia na prízemí pre žiakov 
školy. V budove školy na Štefá-
nikovej ul. č. 39 (kde je prvý 
stupeň a školská jedáleň) sa 
vymenilo staré PVC na celom 
schodišti za novú keramickú 
dlažbu. Táto výmena už bola 
akútna z dôvodu havarijného 
stavu tohto schodišťa. Odhado-
vané náklady predstavujú sumu 
22-tis. eur.

V dňoch 18. a 19. júla 2014 
sa uskutočnil v parku kaštieľa 
v Strážkach už 16. ročník Belá 
mix volley cupu - volejbalo vého 
turnaja zmiešaných amatérskych 
družstiev (3 muži + 3 ženy) pod 

16. ročník Belá mix Voley cup-u
organi začnou záštitou Mesta 
Spišská Belá. Turnaja sa zúčast-
nilo 18 družstiev a hralo sa na 4 
ihris kách na tráve.

Poradie na prvých štyroch 
miestach: 1. V skutku solídne, 

2. Sexi deti, 3. Jasoni, 4. Náho-
dička. 

Prvé tri mužstvá si odniesli 
poháre a finančné a vecné ceny. 
Vecné ceny boli odovzdané aj 
ostatným družstvám Najlepším 

hráčom turnaj bol Miloš Lábik 
a najlepšou hráčkou Barbora 
Svatošová. Poďakovanie za 
perfektne zvládnutú organi-
záciu turnaja patrí „bývalým“ 
belianskym volejbalistom na 
čele s Jozefom Kunom. Za po-
moc pri zorganizovaní turnaja 
patrí poďakovanie aj Mestu 
Spišská Belá a SNG Strážky za 
poskyt nutie priestorov parku 
kaštieľa. A samozrejme veľké 
poďakovanie patrí aj sponzorom 
tohto turnaja: 1. Sk – internetový 
obchod (Ing. Steigauf), Slovkred 
Poprad (L. Hrivko), Fergam Kež-
marok (R. Hering), Fegafrost (Ľ. 
Kovalský).
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Záujmová činnosť v novom školskom roku
V novom školskom roku 

2014/2015 bude Centrum voľné-
ho času v našom meste fungovať 
ako v predchádzajúcom roku. 
Zoznam krúžkov, ktoré budú v 

Centre voľného času, je uvedený 
nižšie v plagáte. Okrem krúžkov 
v CVČ budú (ako minulý rok) 
pracovať aj ďalšie záujmové 
krúžky na oboch základných 

 1. Futbal - predprípravka  (1) J. Dobeš  
 2. Futbal - predprípravka  (2) Ľ. Gumulák
 3. Futbal - prípravka U10 D. Boleš  
 4. Futbal - prípravka U11 P. Tomas  
 5. Futbal - mladší žiaci U13 P. Tomas                     
 6. Futbal - starší žiaci U15 D. Boleš
 7. Futbal - mladší dorast M. Novoroľník 
 8. Futbal - starší dorast M. Novoroľník 
 9. Hokejbal U10 (chlapci) P. Vaverčák 
 10. Hokejbal U12 M. Burdíček  
 11. Hokejbal U14 (chlapci) M. Burdíček 
 12. Hokejbal U16  (chlapci) M. Burdíček
 13. Hokejbal U19 (chlapci) M. Burdíček
 14. Volejbal  mini Ľ. Gumulák 
 15. Volejbal  midi Ľ. Gumulák 
 16. Bedminton (1. - 9. roč.) R. Lech  
 17. Relaxačné plávanie (5. - 9. roč.)  A. Schurdaková 
 18. Stolný tenis (1. - 9. roč.) M.  Matava

 19. Florbal  (chlapci 5. - 9. roč.) J. Dobeš
 20. Florbal  (dievčatá 5. - 9. roč.) Ľ. Gumulák
 21. Florbal  (chlapci 5. - 9. roč.) Ľ. Gumulák 
 22. Športové hry  (5. - 9. roč.) J. Dobeš 
 23. Športové hry  (1. - 4. roč.) A. Kriššáková
 24. Športové hry  (1. - 4. roč.) M. Burdíček   
 25. Spevácko-pohybový B. Gotzmannová 
 26. Lezecký krúžok (1. - 9. roč.) M. Grivalský 
 27.  Žabky - tanečno-pohybové hry (4 - 6-roč. deti)

M. Čižiková
 28.  Hasičský krúžok (5. - 9. roč.) J. Lorenčík      
 29. Mažoretky mladšie A. Naništová
 30. Mažoretky staršie A. Naništová
 31. Tenis Y. Tomaľová
 32. Rybársky krúžok L. Smrek       

Prihlásiť sa môžete osobne u jednotlivých vedúcich záuj-
mových útvarov, prípadne v kancelárii CVČ na MsÚ.

školách v rámci mimoškolskej 
záujmovej činnosti. Aj tento 
školský rok bude možné využiť 
tzv. vzdelávacie poukazy. V prí-
pade záujmu o krúžok v CVČ je 

potrebné kontaktovať triedneho 
učiteľa, vedúceho krúžku alebo 
riaditeľku CVČ (Mgr. Schurdá-
kovú). Prihlásiť sa je potrebné 
do 15. septembra. 

Centrum voľného času, Zimná 47, Sp. Belá • cvcspbela@gmail.com, tel.: 052/468 05 05, 0918 806 361

Návrh záujmových útvarov v CVČ  - šk. rok 2014/15
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Ako už uviedli v spravodaji 
č. 4 z tohto roku, mesto pre-
vzalo správu cintorínov úplne 
do svojich rúk (od 10. mája 
2014). Správa cintorínov a teda 
podmienky ich prevádzkovania 
sú upravené v prevádzkovom 
poriadku pohrebísk nášho 
mesta (vo VZN mesta Sp. Belá 
č. 2/2014 zo dňa 24. 4. 2014, 
ktorým sa vydáva prevádzkový 
poriadok verejných pohrebísk 
v meste Sp. Belá). V zmysle 
a v rozsahu zákona tento pre-
vádzkový poriadok upravuje aj 
nasledovné pravidlá:

Nájom hrobového miesta

(1) Obstarávateľ pohrebu 
(ako budúci nájomca hrobové-
ho miesta) je povinný požiadať 
prevádzkovateľa pohrebiska 
o uzatvorenie nájomnej zmluvy na 
užívanie hrobového miesta. Teda 
hrobové miesta sa prenajímajú (a 
nepredávajú). 

(2)  Nájomné právo na hro-
bové miesto oprávňuje nájomcu 
nakladať s týmto miestom podľa 
tohto prevádzkového poriadku 
pohrebiska a podľa zákona.

(3)  Nájomca hrobového mies-
ta je povinný starať sa o pohrebné 
miesto, udržiavať čistotu a poria-
dok aj v bezprostrednom okolí 
hrobového miesta (30 cm okolo 
celého obvodu hrobového mies-
ta, ak sa miesto inak neupravuje). 
Nájomca môže určiť aj inú osobu, 
ktorá sa bude starať o udržiavanie 
hrobového miesta a jeho okolia. 
Túto skutočnosť s kontaktnými 
údajmi o tejto osobe nájomca 
uvedie prevádzkovateľovi pohre-
biska. Nájomca je povinný ukladať 
odpady vzniknuté na hrobovom 
mieste do nádob na to určených 
na pohrebisku pri rešpektovaní 
triedeného zberu odpadov. 

(4)  Ak prevádzkovateľ poh-
rebiska zistí nedostatky v sta-
rostlivosti o hrobové miesto, 
vyzve nájomcu, aby ich v pri-
meranej lehote odstránil. Ak sa 
tak nestane alebo nie je známa 
adresa nájomcu alebo ak je 
nebezpečenstvo z omeškania, 
urobí prevádzkovateľ pohrebiska 
potrebné opatrenia na úpravu 
hrobového miesta a jeho okolia 
na náklady nájomcu.

Zmluva o nájme hrobového 
miesta 

(1) Právo užívať hrobové 
miesto vzniká uzavretím nájom-

nej zmluvy. Prenajímateľom 
hrobových miest je mesto ako 
prevádzkovateľ pohrebiska. 

(2) Nájomná zmluva sa uzatvá-
ra na dobu neurčitú; nesmie byť 
vypovedaná skôr ako po uplynutí 
tlecej doby pre dané hrobové 
miesto.

(3) Pri úmrtí nájomcu pred-
nostné právo na uzavretie ná-
jomnej zmluvy majú dedičia; ak 
je dedičov viac, ten z dedičov, 
ktorý sa prihlásil ako prvý. S de-
dičom sa uzatvára nová nájomná 
zmluva. 

(4) Na prenájom konkrétneho 
hrobového miesta nie je právny 
nárok. O pridelení hrobového 
miesta rozhoduje prevádzko-
vateľ (jeho správca), pričom sa 
snaží vyjsť v ústrety požiadavke 
pozostalých na určité hrobové 
miesto (ak je to možné). 

(5) Nájomca hrobového mies-
ta je povinný

a) dodržiavať ustanovenia 
prevádzkového poriadku, ktoré 
sa týkajú povinností nájomcu 
hrobového miesta,

b) užívať hrobové miesto podľa 

nájomnej zmluvy,
c) udržiavať prenajaté hrobo-

vé miesto v poriadku na vlastné 
náklady,

d) písomne oznamovať 
prevádzkovateľovi pohrebiska 
všetky zmeny údajov, ktoré sú 
potrebné na vedenie evidencie 
o pohrebisku,

e) udržiavať poriadok na poh-
rebisku.

Nájomné za užívanie 
hrobového miesta

Pravidlá prevádzkovania pohrebísk v našom meste (2. časť)

(Pokračovanie na vedľajšej strane)
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(1) Nájomca je povinný za 
prenajaté hrobové miesto a za 
určenú dobu uhradiť prevádz-
kovateľovi nájomné vo výške 
uvedenej v tomto prevádzkovom 
poriadku.  

(2)  Prvé nájomné sa uhrádza 
za určené obdobie vopred v deň 
podpisu nájomnej zmluvy v hoto-
vosti do pokladne prevádzkovate-
ľa pohrebiska. 

(3) Ďalšie nájomné za užívanie 
hrobového miesta je nájomca po-
vinný zaplatiť na určené obdobie 
do doby 2 mesiacov pred uplynu-
tím doby, na ktorú bolo doterajšie 
nájomné zaplatené, a to:

a) v hotovosti do pokladne 
prevádzkovateľa pohrebiska,

b) bankovým prevodom na 
bankový účet prevádzkovateľa 
pohrebiska,

c) poštovou poukážkou na 
bankový účet prevádzkovateľa 
pohrebiska.

(4) Doterajší užívateľ hrobo-
vého miesta, ktorý platil ešte tzv. 
„cintorínsky poplatok“ za dané 
hrobové miesto na určené obdo-
bie, je povinný zaplatiť nájomné 
za užívanie daného hrobového 
miesta na ďalšie obdobie ob-
dobne ako ďalšie nájomné podľa 
odseku 3“.    

Stavebné práce a iné obdobné 
činnosti na pohrebisku

(1) K zriadeniu stavby hrobu, 
náhrobku, hrobky, rámu, urno-
vého miesta (ďalej len „stavba“) 
alebo k  prestavbe alebo úprave 
už existujúcej stavby na hrobo-
vom mieste, je potrebný pred-
chádzajúci písomný súhlas 
prevádzkovateľa pohrebiska!!! 
To platí aj pre osadenie pomníka 
na hrobovom mieste a tiež pre 
odstraňovanie uvedených sta-
vieb na hrobovom mieste. To sa 
netýka bežnej údržby hrobového 
miesta. Osoba vykonávajúca sta-
vebné práce je povinná požiadať 
prevádzkovateľa pohrebiska o 
vytýčenie stavby z dôvodu jej 
správneho umiestnenia a správ-
nych rozmerov.  

(2) Stavebné práce a iné 
obdobné činnosti na pohrebisku 
je zakázané vykonávať v dňoch 
pracovného pokoja. V ostatných 
dňoch je možné vykonávať povo-
lené stavebné práce a činnosti 
len v čase sprístupnenia pohre-
biska verejnosti.

(3) Na zriaďovanie hrobov, 
hrobiek, urnových hrobov na poh-
rebisku nie je potrebné stavebné 
povolenie alebo ohlásenie podľa 

stavebného zákona.
(4) Stavebné práce a obdob-

né činnosti na hrobovom mieste 
môže vykonávať len nájomca hro-
bového miesta alebo ním určená 
osoba; v osobitných prípadoch 
ich môže vykonať prevádzkova-
teľ pohrebiska za podmienok 
určených v tomto prevádzkovom 
poriadku. 

(5) Každý, kto vykonáva sta-
vebné a iné obdobné práce na 
pohrebisku, je povinný zvyšky ma-
teriálov (stavebný odpad) použí-
vaných pri týchto prácach vyviezť 
z pohrebiska na svoje náklady. Je 
zakázané tento stavebný odpad 
umiestňovať do nádob určených 
na ostatný odpad produkovaný na 
pohrebisku. 

(6) Demontáž, odstraňovanie, 
odvoz pomníkov, epitafných do-
siek alebo iných súčastí hrobu 
musí oprávnená osoba oznámiť 
prevádzkovateľovi pohrebiska, 
ktorý o tom vedie evidenciu.

(7) Prevádzkovateľ pohrebiska 
je oprávnený prerušiť alebo za-
staviť stavebné práce a obdobné 
činnosti na pohrebisku, ak ich 
zhotoviteľ porušuje ustanovenia 
tohto prevádzkového poriadku, 
alebo ak by jeho činnosť rušila 
pohrebný obrad.

Stromy, kry, zeleň a prvky 
drobnej architektúry

(1) Vysádzať stromy, kry a iné 
dreviny na pohrebisku môže 
len prevádzkovateľ pohre-
biska. Je zakázané vysádzať na 
prenajatom hrobovom mieste 
stromy, kry a inú obdobnú ze-
leň. Údržbu trávnatých plôch, 
stromov, krov a iných drevín 
zabezpečuje prevádzkovateľ 
pohrebiska.

(2) Lavičky, odpadkové koše 
a iné prvky drobnej architektúry 
môže na pohrebisku umiestňovať 
len prevádzkovateľ pohrebiska. 
Tvar, rozmery, spôsob upevnenia 
i miesto osadenia prvkov drobnej 
architektúry určuje prevádzkova-
teľ pohrebiska.  

Nakladanie s odpadmi 
na pohrebisku 

(1)  Prevádzkovateľ pohre-
biska zabezpečuje nakladanie s 
odpadmi, ktoré vznikli na poh-
rebisku.

(2) Systém zberu odpadov na 
pohrebisku je založený na prin-
cípe triedenia určitých zložiek 
odpadov:

a) biologicky rozložiteľný 
odpad, 

b) plasty, papier, sklo a kovy,
c) ostatný komunálny odpad. 
(3) Zber odpadov na pohrebis-

ku je zabezpečený umiestnením 
týchto nádob na zber odpadu: 

a) malé odpadkové koše 
– určené na ostatný komunálny 
odpad,

b) nádoby 110 L - určené 
osobitne na pasty, papier, sklo 
a kovy 

c) kontajnery – 1 100 L - urče-
né osobitne na pasty, papier, sklo 
a na ostatný komunálny odpad, 

d) kontajnery veľkoobjemové 
(4 – 6 m3) – určené osobitne na 
zelený odpad a na ostatný komu-
nálny odpad. 

Povinnosti návštevníkov 
pohrebiska

(1) Návštevníci pohrebiska sú 
povinní správať sa na pohrebisku 
primerane k piete miesta, zdržať 
sa konania, ktorým by rušili pokoj 
zomrelých, dôstojnosť obradov 
pri pochovávaní, alebo ktoré by 
urážalo pozostalých. Je zakáza-
né poškodzovať hroby a ich prí-
slušenstvo a ostatné zariadenie 
pohrebiska.

(2) Návštevníci sú povinní dbať 
o poriadok, čistotu a starostlivo 
zaobchádzať so zariadeniami, 
ktoré slúžia spoločným potre-
bám.

(3) Na pohrebisku sa zaka-
zuje:

a) šliapať po hrobových 
miestach, 

b) odhadzovať odpad mimo 
zberných nádob na odpad, 

c) robiť hluk,
d) vodiť psov, mačky a iné 

spoločenské, alebo úžitkové 
zvieratá,

e) požívať alkoholické nápoje 
a iné omamné látky alebo vstu-
povať na pohrebisko pod ich 
vplyvom,

f) jazdiť na bicykli, kolobež-
kách, kolieskových korčuliach 
a skateboardoch,

g) ničiť, odcudzovať kvety a inú 
výzdobu hrobových miest,

h) akýmkoľvek iným spôso-
bom rušiť pietu pohrebiska,

i) vstupovať motorovým vo-
zidlám s výnimkou dopravnej 
obsluhy (dopravná obsluha musí 
mať súhlas prevádzkovateľa poh-
rebiska).

(4) Pietne pálenie kahancov 
a sviecí na pohrebisku je možné 
len na pohrebných miestach, 
pri centrálnych krížoch a na 
iných miestach určených pre-
vádzkovateľom pohrebiska tak, 

aby nevzniklo nebezpečenstvo 
požiaru, prípadne poškodenie 
iných hrobových miest alebo 
zariadení a príslušenstva cinto-
rína. Prevádzkovateľ pohrebiska 
je oprávnený v odôvodnených 
prípadoch rozsvecovanie ka-
hancov a svieci obmedziť alebo 
zakázať.

(5) Chodníky medzi hrobovými 
miestami nemožno používať na 
iné účely než na komunikačné 
a nie je povolené obmedzovať 
ich priechodnosť. 

Vstup na pohrebisko 
(1)  Pohrebisko je pre verej-

nosť prístupné (ďalej len prevádz-
ková doba):

a) od 1. apríla do 8. novem-
bra  od 7.00 do 21.00 hod. 
každý deň,

b) od 9. novembra do 31. 
marca  od 7.00 do 19.00 hod. 
každý deň.

(2) Mimo prevádzkovej doby 
sa pohrebiská uzamykajú a vstup 
na ne je bez povolenia prevádz-
kovateľa pohrebiska zakázaný. 
Prevádzkovateľ pohrebiska 
môže v odôvodnených prípa-
doch dočasne pozmeniť určenú 
prevádzkovú dobu pohrebiska. 
Prevádzkovateľ pohrebiska môže 
prístup na pohrebiská alebo ich 
časti dočasne zakázať, najmä 
ak nemožno zaistiť bezpečnosť 
návštevníkov pohrebiska. 

(3) Návštevníci pohrebiska sú 
povinní pohrebisko opustiť pred 
uplynutím stanovenej prevádzko-
vej doby bez osobitného upozor-
nenia prevádzkovateľom.

(4) Deťom do 10 rokov je 
vstup na pohrebisko povolený len 
v sprievode dospelých osôb.

(5) Do areálu pohrebiska je zá-
kaz vstupu motorovým vozidlám. 
Výnimku tvoria 

a) vozidlá zabezpečujúce 
prevoz mŕtvych,

b) vozidlá pohrebnej služby,
c) vozidlá zabezpečujúce 

stavebnú úpravu hrobov alebo 
hrobiek, ak celková hmotnosť 
vozidiel zabezpečujúcich úpravu 
hrobov neprekročí 6 t. 

Túto výnimku prevádzkovateľ 
pohrebiska udelí, ak sú splnené 
podmienky určené týmto pre-
vádzkovým poriadkom a ak to 
umožňujú technické vlastnosti 
(parametre) pohrebiska.

(6) V záujme ochrany majetku 
nachádzajúceho sa na pohrebis-
ku sú vodiči motorových vozidiel 
povinní pri vstupe a výstupe 

(Pokračovanie na 10. strane)
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z pohrebiska umožniť prevádz-
kovateľovi pohrebiska kontrolu 
úložných priestorov motorových 
vozidiel.

(7) Prevádzkovateľ pohrebis-
ka môže vykázať z pohrebiska 
vodičov s motorovými vozidlami, 
ak nedodržiavajú ustanovenia 
tohto prevádzkového poriadku.

(8)  Prevádzkovateľ pohre-
biska je povinný zabezpečiť 
(uzamykať) vstup na pohrebisko 
tak, aby nebolo možné naň 

vstupovať motorovými vozidlami 
bez vedomia prevádzkovateľa 
pohrebiska. Mimo času určené-
ho v odseku 1 je prevádzkovateľ 
pohrebiska povinný pohrebisko 
uzamykať.

Táto problematika je upravená 
vo Všeobecne záväznom nariade-
ní mesta Spišská Belá č. 2/2014 
zo dňa 24. 4. 2014, ktorým sa 
vydáva prevádzkový poriadok 
verejných pohrebísk v meste 
Spišská Belá. 

Nájomné za prenájom hrobového miesta 
na pohrebiskách v meste Spišská Belá

Druh hrobového miesta Nájomné

jedno hrobové miesto
14,-EUR na 10 rokov 

(ročne 1,40 EUR)
dva a viac hrobových miest 
– za každé hrobové miesto

14,-EUR na 10 rokov 
(ročne 1,40 EUR)

jedno detské hrobové miesto
  7,-EUR na 10 rokov 

(ročne 0,70 EUR)

miesto pre uloženie urny
  7,-EUR na 10 rokov 

(ročne 0,70 EUR)

hrobka  (za 1 m2 plochy)
14,-EUR na 10 rokov 

(ročne 1,40 EUR)

Pravidlá prevádzkovania...
Podtatranská vodárenská 

prevádzková spoločnosť a.s. 
Poprad (PVPS a. s.)  finišuje 
stavebné práce na prívodnom 
vodovode z Tatranskej Kotliny 
do Spišskej Belej, konkrétne na 
Šarpanci. V novopostavenom 
rozdeľovacom objekte na Šar-
panci pri križovatke na Rakúsy 
sa prepojili dve vodovodné 
potrubia z Tatranskej Kotliny 
(z 2 vodných zdrojov: VTH 1 
Tatranská Kotlina – potrubie 
DN 400 a Šumivý prameň DN 
300). V tomto objekte sa voda 

HARMONOGRAM 
TRIEDENÉHO ZBERU ODPADU v Spišskej Belej
tzv. vrecový systém (zber vriec z domácností)

PLASTY
KOVY

25. 9.
23. 10.
20. 11.
18. 12.

SKLO, PAPIER, 
TETRAPAKY 

26. 9.
24. 10.
21. 11.
19. 12.

BIO (ZELENÝ) 
ODPAD

každý druhý pondelok

8. 9.
22. 9.
6. 10.

20. 10.
3. 11.

Znečistenie vody vo vodovode
bude podľa potreby rozdeľovať 
do vodovodov do troch smerov: 
v smere do Kežmarku, v smere 
do Sp. Belej a v smere na Sloven-
skú Ves a okolité obce) s cieľom 
zabezpečiť dostatok vody vo 
všetkých dotknutých vodovod-
ných sieťach pri jej najefektív-
nejšom využití. Pri tomto prepá-
janí vodovodov došlo k zvíreniu 
usadených sedimentov v potrubí 
a následne k znečisteniu vody vo 
vodovodnej sieti  mesta Sp. Belá. 
Preto niekoľko dní tiekla z vodo-
vodu zakalená voda.

(Dokončenie z 9. strany)
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strihy
farbenie
melírovanie 
fúkaná 

Tel.: 0904 097 932
Renáta Eliašová, Moskovská 17, Sp. Belá

Kadernícke služby Kadernícke služby Kadernícke služby 
v pohodlí 

u vás doma
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Dňa 12. 7. 2014 bola Mest-
skému úradu v Spišskej Belej 
predložená petícia obyvateľom 
mesta na prijatie všeobecne 
záväzného nariadenia o zákaze 
hazardných hier na území mesta 
Spišská Belá. 

V súčasnosti je na území 
mesta Spišská Belá prevádzko-
vaných 23 videohier („hracích 
prístrojov“). Podľa zákona č. 
171/2005 Z.z. o prevádzkovaní 
hazardných hier v znení ne-
skorších predpisov (ďalej len 
„zákon“) licenciu - povolenie 
na prevádzkovanie videohier 
vydáva ministerstvo financií 
spravidla na 2 roky. Licencie 
(tzv. povolenia) na prevádzko-
vanie hazardných hier (v tomto 
prípade videohier) vydáva 
ministerstvo, ktoré ich musí 
vydať, ak žiadateľ splní všetky 
predpísané náležitosti podľa 
zákona. Nie je na vôli týchto 
úradov vydať alebo nevydať 
túto licenciu, je to ich zákonná 
povinnosť a na druhej strany 
zákonný nárok žiadateľa na 
vydanie licencie (povolenia).   

Mesto však môže za nižšie 
uvedených podmienok ustano-
viť všeobecne záväzným naria-
dením mesta, že nie je možné 
prevádzkovať na jeho území 
hazardné hry podľa § 3 ods. 2 
písm. b), d), e), a i) zákona, t. j.   

- hazardné hry v kasíne,  
- hazardné hry prevádzkova-

né prostredníctvom výherných 
prístrojov,  

- hazardné hry prevádzko-
vané prostredníctvom technic-
kých zariadení obsluhovaných 
priamo hráčmi alebo pre-
vádzkované prostredníctvom 
telekomunikačných zariadení 
a videohry,

- hry, ktoré nie sú hazardnými 
hrami podľa písmen a) až h), ak 
spĺňajú podmienky ustanovené 
v zákone.

Takéto všeobecne záväzné 
nariadenie musí platiť na celom 
území mesta a musí sa vzťaho-
vať na všetky vyššie uvedené ha-
zardné hry pre všetky prevádz-
ky (z tohto zákazu neexistuje 
výnimka).  Na prevádzkovateľa 
hazardnej hry, ktorému bola 
udelená individuálna licencia 
na prevádzkovanie hazardnej 
hry pred nadobudnutím účin-
nosti všeobecne záväzného 
nariadenia, sa toto všeobecné 
záväzné nariadenie nevzťahuje 
až do doby skončenia platnosti 
tejto individuálne licencie.  Také-
to všeobecne záväzné nariadenie 
môže mesto vydať len vtedy, ak 
sa obyvatelia mesta petíciou 
sťažujú, že sa v meste narúša 
verejný poriadok v súvislosti 
s hraním hazardných hier, pri-

čom takúto petíciu musí pod-
poriť najmenej 30 % obyvateľov 
mesta, ktorí dovŕšili 18 rokov 
veku. Petícia je len podnetom 
(návrhom) na to, aby mestské 
zastupiteľstvo zvážilo možnosť 
prijať všeobecné záväzné na-
riadenie, ktorým by hazardné 
hry zakázalo (petícia nie je au-
tomaticky záväzná pre mestské 
zastupiteľstvo). 

Mestský úrad vykonal kon-
trolu predložených petičných 
hárkov – či ju podpísali osoby 
oprávnené voliť a či petičné 
hárky obsahujú predpísané 
náležitosti (požadované úda-
je). Po tejto kontrole mestský 
úrad konštatoval, že petíciu 
podpísalo 1668 osôb, avšak po 
kontrole petičných hárkov bolo 
akceptovaných 1587 podpisov 
oprávnených a identifikova-
ných osôb. Ku dňu zverejnenia 
návrhu všeobecne záväzného 
nariadenia malo mesto Spišská 
Belá 5119 oprávnených voličov, 
a teda 30% z nich predstavuje 
1536 voličov. Podľa toho petí-
ciu podporil dostatočný počet 
voličov a preto bol pripravený  
návrh všeobecne záväzného 
nariadenia, ktorý primátor 
mesta bol prerokovaný na 
zasadnutí mestského zastupi-
teľstva dňa 14. augusta 2014. 
Na tomto zasadnutí po krátkej 

Zákaz hazardných hier neprešiel
diskusii poslanci hlasovali o 
predloženom návrhu všeobecne 
záväzného nariadenia o zákaze 
hazardných hier na území mes-
ta. Verejné hlasovanie dopadlo 
tak, že za tento návrh hlasovali 
6 poslanci z 11 prítomných po-
slancov. Na prijatie všeobecne 
záväzného nariadenia sa podľa 
zákona vyžaduje súhlas 3/5 
väčšiny prítomných poslancov, 
t. j. na prijatie tohto nariadenia 
sa vyžadoval súhlas 7 poslancov 
(teda 1 hlas rozhodol o neprijatí 
tohto nariadenia).    

Primátora mesta: „Očakával 
som, že poslanci mestského za-
stupiteľstva schvália návrh uve-
deného všeobecne záväzného 
nariadenia, ktorý som im pred-
ložil na schválenie.  Rešpektu-
jem rozhodnutie zastupiteľstva, 
aj keď ja osobne som za prijatie 
uvedeného zákazu. K uvedenej 
téme je možné sa kedykoľvek 
vrátiť, nakoľko predložená pe-
tícia nemá časovo obmedzenú 
platnosť a o tejto téme je možné 
opätovne hlasovať kedykoľvek v 
budúcnosti (použitím tej istej pe-
tície), avšak s novým návrhom 
nariadenia. Predpokladám, že k 
uvedenej téme sa opätovne vrá-
time, a to najneskôr po komunál-
nych voľbách, kedy o takomto 
návrhu bude môcť rozhodovať 
nové zastupiteľstvo.“ 

13. jún
V neskorý podvečer, 

krátko pred ukončením zmeny 
hliadka MsP prijala telefonický 
hovor, že v prístrešku SAD v 
smere na Starú Ľubovňu popíja 
skupina mládeže alkoholický 
nápoj presne nezistenej značky 
a jeden mladý muž z uvedenej 
skupiny sa správa nejako zvlášt-
ne a občas vybehne na vozovku 
pred idúce vozidlá, ktoré sa mu 
musia vyhýbať. Po dostavení sa 
hliadky na tvar miesta sa v prí-
strešku nachádzal už len Matej 
R. s priateľkou, ktorý pred pri-
chádzajúcimi policajtmi schoval 
fľašu alkoholu. Nakoľko mladý 
muž na mieste nebol schopný 
normálne komunikovať, bol 
vypočutý v triezvom stave a 
prejednaný v zmysle zákona.

17. jún
Napriek tomu, že Mário 

H. z Krížovej Vsi už má u poli-
cajtov v Spišskej Belej „vrúbok“, 
nepolepšil sa. Tentokrát zákon 
porušil tým spôsobom, že rovno 
pred zrakom hliadky MsP začal 
na prístrešok SAD lepiť plagát 
propagujúci Rómsku zábavu 
v susednom meste a to aj na-
priek oznamu o zákaze lepenia 
plagátov na verejnoprospešné 
zariadenia, ktorý bol na prí-
strešku viditeľne umiestnený. 
Mário sa tak nevyhol ďalšej 
pokute a táto finančná ujma ho 
možno bude motivovať k tomu, 
aby nabudúce najprv myslel a 
potom konal.

19. jún
Maloletý Juraj zo Slnečnej 

ulice zažil traumatický zážitok 
po tom, ako ho znenazdajky stia-
hol z bicykla a následne hodil o 
zem Stanislav K. z Tatranskej 
ulice. S poranenou hlavou a 

Z denníka mestskej polície
krvavým tričkom potom ušiel 
do centra mesta, kde sa ho ujal 
príslušník MsP a po ošetrení zra-
není začal zisťovať, čo sa vlastne 
stalo. Po vypočutí poškodeného, 
aj svedkov udalosti polícia do-
spela k záveru, že podozrivý 
Stanislav sa ako mnohokrát 
predtým jednoducho opil a 
potom si šiel do mesta doká-
zať, aký je chlap... každopádne 
jeho vyčíňanie nezostane bez 
následkov.

24. jún
Koniec školského roka 

sa už míľovými krokmi blíži 
ku svojmu koncu. Toto musel 
byť jednoznačný dôvod na 
bujarú oslavu dvoch mladis-
tvých študentov, ktorí s pitím 
alkoholu začali už v meste 
Podolínec. Svoju púť však 
nedobrovoľne skončili na 
oddelení MsP. Hliadka MsP 

našla mladistvého Michala N. 
z obce Podhorany a Branislava 
M. z obce Veľká Lesná  veselo 
popíjať alkoholické nápoje na 
schodoch pri jednej z bytoviek 
na Mierovej ulici. Určite obaja 
aktéri ani len netušili, že ich pri 
popíjaní sleduje kamera MsP a 
policajti sú na ceste k ním. To, 
že dnešná „žúrka“ bola naozaj 
poriadna svedčia vykonané 
dychové skúšky. U Michala to 
bolo 1,11 mg/L a u Branislava 
0,98 mg/L alkoholu v dychu.

Spracoval: 
kolektív príslušníkov MsP

KONTAKTY 
na Mestskú políciu 

v Spišskej Belej:
tel.: 052/459 15 55 

mobil: 0915 905 638
e-mail: msp@spisskabela.sk
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Viac aktuálnych informácií získate na www.spisskabela.sk

Počas letných prázdnin sme 
Face club otvorili aj v dopolud-
ňajších hodinách. Animátorky 
mali pripravený hodnotný 
program pre všetky deti, ktoré 
chceli svoj voľný čas využiť 
aktívne a kreatívne. Spolu sa 
zahrali spoločenské hry, súťa-
žili, no najviac ich bavili krea-
tívne dielne, počas pekných dní 
využili aj ihrisko na Tatranskej 
ulici. Maškrtníci ocenili prázd-
ninovúzmrzlinovicu i palacin-
kovicu. Viackrát sme deťom 
ponúkli možnosť prenocovať 
v priestoroch klubu. Súčasťou 
„Noci v klube“ bola i nočná 
hra, ktorú pripravili dobrovoľ-
níci. Pre deti to bol nezabudnu-
teľný adrenalínový zážitok, pri 
ktorom museli prekonať svoj 
strach, použiť logické myslenie 
a tak vyriešiť záhadu a splniť 
stanovené úlohy.  Prázdniny 
sme deťom spestrili i v poradí 
druhým denným detským tá-
borom. Indiánsky tábor pripra-

• Aj Základná škola J. M. Petzvala sa naďalej modernizuje - v priestore po 
bývalom byte školníka sa po jeho stavebnej úprave zriadila nová moderná 
jazyková učebňa“ 

Faceclubáci sa chystajú 
rozšíriť svoj tím!

 Ako to, čo viem, odovzdať 
ďalej? Odpoveď na túto otázku 
hľadali dobrovoľníci v dňoch 
15. - 17. 8. 2014 v Ždiari, kde sa 
konalo víkendové vzdelávanie 
dobrovoľníkov. Ško-
lenie sa uskutočnilo v 
rámci projektu „Pro 
Dobro“, ktorý realizuje-
me vďaka podpore Na-
dácie pre deti Slovenska 
z fondu Hodina deťom. 
V týchto dňoch sme spolu opäť 
raz strávili príjemný spoločný 
čas. Samozrejme to nebolo len 
o zábave, ale aj o vzdelávaní. 
Témou tohto školenia bolo de-
legovanie. V prvom rade sme 
si však zopakovali, čo vlastne 
znamená byť dobrovoľníkom 
a ako správne pracovať v tíme, 
aby sa nám náhodou nestalo, že 
sa náš tím začne rozpadávať.  

Mesto Spišská Belá v spolupráci s občianskym združením 
Kľúč vám naďalej ponúka bezplatné sociálne poradenstvo - a 
to každý štvrtok od 16.00 hod. v budove kina – na prízemí 
(vedľa mestského úradu). Využite túto možnosť a zadarmo si 
dať poradiť.

Sociálne poradenstvo každý 
štvrtok

Tomu sa budeme snažiť predísť 
i používaním pravidiel spätnej 
väzby, ktoré sme sa naučili. Keď-
že však chceme odovzdávať naše 
skúsenosti ďalej, potrebujeme i 

tých, ktorým ich bu-
deme odovzdávať. 
Dvere máme pre 
nových členov vždy 
otvorené. Pomôcť 
treba s kadečím, či 
už s plánovaním 

aktivít, ich realizáciou alebo aj 
s umytím riadu, po úspešnom 
indiánskom tábore aj s „ani-
mátorovaním“. Toto všetko 
sme sa naučili a horíme túžbou 
odovzdávať to ďalej. Pevne ve-
ríme, že na ďalšej víkendovke 
sa stretneme i s novou posilou 
nášho skvelého tímu.

Radomíra Plišková 
(dobrovoľnícka)

Leto vo Face clube
vovalo 10 dobrovoľníkov a zú-
častnilo sa ho 30detí ( v minulom 
roku to bolo 15 detí)vo vekovej 
kategórii od 6 do 13 rokov. Už 
pred vchodom do Face clubudeti 
privítal náčelník so svojim bra-
tom a sestrou a uviedli ich tak 
do indiánskej atmosféry. V klube 
na deti čakali ďalší indiáni, indi-
ánska hudba a hry. Po rozdelení 
do kmeňov sa „malí indiáni“ 
namaľovali, preobliekli, vybrali 
si indiánske meno, vyrobili prí-
vesky, luky a totemy. Na druhý 
deň sa museli naučiť ako prežiť 
v prírode, rozoznávať zvuky 
i stopy zvierat, robiť uzly a tiež 
strieľať z luku. Poobede sme sa 
vybrali do prírody kde mali deti 
stanovať. Žiaľ zlé počasie nám 
naše plány prekazilo. Na ďalší 
deň sme si dali pravé indiánske 
raňajky a pomaly sme deti vy-
prevadili s novými zážitkami 
domov.Deti počas tábora zažili 
dobrodružstvo a naučili sa veľa 
nového.
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Majster sveta Ondrej Glajza na Belianskej 25-tke

jeho kolega - starosta obce 
Ždiar Pavol Bekeš sa pretekov 
aktívne zúčastnil ako jeden zo 
súťažiacich.

Tento rok sa cyklomaratónu 
zú častnilo 74 cyklistov (v roku 
2013 - 69 účastní kov) a to takmer 
z celého Slovenska. Výnimočný 
bol tento ročník aj v tým, že sa 
ho zúčastnil majster sveta On-
drej Glajza z Popradu. Aj tento 
rok sa dosahovali výborné časy, 
avšak rekord pretekov sa nepo-
darilo prekonať (46 min. 0 sek.). 
Najlepší čas pretekov dosiahol 
Ján Halik (47 min. 30 s.) a medzi 
ženami Dominika Turócziová 
(56 min. a 3 s.). Najlepší traja 

cyklisti v jednotlivých kategó-
rii dostali medaily a finančné 
odmeny, ktoré im odovzdali 
primátor Spišskej Belej Štefan 
Bieľak a starosta obce Ždiar 
Pavol Bekeš. Poďakova nie 
patrí všetkým, ktorí prispeli 
k organizácii tohto podujatia 

MŠK Slavoj Spišská Belá
účastník VI. ligy  Podtatranskej - sezóna 2013/2014

KONEČNÉ VÝSLEDKY
Kategória muži 15 - 30 rokov
1. miesto: Adrián Babič (0 hod. 47 min. 51 sek.)
2. miesto: Tomáš Bachratý (0:48:10)
3. miesto: Tomáš Raffaj (0:48:22)
Kategória muži 31 - 45 rokov
1. miesto: Ján Halik (0:47:30)
2. miesto: Štefan Krasňak (0:47:47)
3. miesto: Michal Alexík (0:48:35)
Kategória muži nad 46 rokov
1. miesto: Ondrej Glajza (0:48:27)
2. miesto: Vladimír Olejár (0:50:17)
3. miesto: Jozef Potok (0:51:34)
Kategória ženy 15 - 30 rokov
1. miesto: Dominika Turócziová (0:56:03)
2. miesto: Zuzana Grotkovská (1:13:49)
3. miesto: Miroslava Michaláková (1:14:05)
Kategória ženy 31 - 45 rokov
1. miesto: Daniela Sokolová (0:56:08) 
2. miesto: Kataríma Sulíková (1:02:59)
3. miesto: Jana Holodová (1:04:34)
Kategória ženy nad 46 rokov
1. miesto: Anna Dobešová (1:50:15)
2. miesto: neobsadené
3. miesto: neobsadené

Výsledky všetkých pretekárov sú zverejnené na internetovej stránke 
mesta www.spisskabela.sk

(najmä zamestnancom mest-
ského úradu v Spišskej Belej 
a obecného úradu v Ždiari) a 
sponzorom. Veľké poďako vanie 
však patrí všetkých súťa žiacim, 
ktorí sa zúčastnili tohto preteku 
a organizátori dúfajú, že ich o 
rok bude opäť viac. 

V nedeľu 7. septembra 
2014 sa uskutočnil už 3. ročník 
cyklistických pretekov Belian-
ska 25-tka, ktoré organizačne 
pripravilo Mesto Spišská Belá a 
Obec Ždiar. Trať merala 25 km 
a začínala v Spišskej Belej pri Be-
lianskom rybníku - pokračovala 
po cyklotrase do Tatranskej Kot-
liny a následne po štátnej ceste 
a pri lokalite Kardolína za Tat-
ranskou Kotlinou sa trať odklo-
nila do lesa po lesných cestách 
až do Monkovej doliny v Ždiari 
a odtiaľ to hore do lyžiarskeho 
strediska Strednica. Pretekárov 
o 13. hod. odštartov primátor 
mesta Štefan Bieľak, nakoľko 
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Po senioroch získali titul 
svetových šampiónov aj junio-
ri. A to hneď vo všetkých troch 
kategóriách! A boli pri tom aj 
hokejbalisti zo Spišskej Belej. 

Od 24. do 29. júna 2014 sa 
uskutočnili v Bratislave maj-
strovstvá sveta juniorov v ho-
kejbale v kategóriách U16 (do 
16 rokov), U18 (do 18 rokov) 
a U20 (do 20 rokov).

Vo finále kategória U20 na 
Zimnom štadióne V. Dzurillu 
zvíťazila nad rovesníkmi z 
Česka 5:3. Zverenci trénera 
Dušana Danka tak napodob-
nili slovenské výbery do šest-
násť a osemnásť rokov, ktoré 
na domácich MSJ takisto získali 
tituly svetových šampiónov. 
Slovenské mládežnícke výbery 
tak dosiahli na MSJ nevídaný 
zlatý hetrik, keď triumfovali vo 
všetkých troch kategóriách, čo 
sa dosiaľ žiadnemu inému tímu 
nepodarilo. Bronzové medaily 
si v kategórii do dvadsať rokov 
odniesli z Bratislavy Američa-
nia, ktorí v dueli o tretie miesto 
zdolali Kanadu 4:2. Slovenskí 
hokejbalisti do šestnásť rokov 
získali na domácom svetovom 
šampionáte juniorov v Bratisla-
ve zlaté medaily. Vo finále si v 
dramatickom súboji poradili 
s Kanadou tesne 2:1.Slováci 

Slovenskí hokejbaloví repre-
zentanti do osemnásť rokov sa 
stali na domácej pôde majstra-
mi sveta. Vo finále svetového 
šampionátu juniorov zdolali 
rovesníkov z Česka 2:0 a mohli 

Mesto Spišská Belá a spolok 
priateľov koní zo Spišskej Belej 
zorganizovalo u 3. ročník fur-
manských pretekov – Belianska 
podkova 2014. Preteky sa konali 
v sobotu 23. augusta 2014 na tzv. 
Nižných lúkach pri krížovskom 
moste. Súťaže sa zúčastnilo 7 

Belianska podkova
párov koní zo širokého okolia 
– najďalej to mal  súťažiaci 
z Pavloviec z okresu Vranov 
a najbližšie Ján Paciga zo Spiš-
skej Belej). Počas 6 hodín sa sú-
ťažilo sa v troch disciplínach: v 
presnosti, v rýchlosti a v silovej 
disciplíne. 

Celkové poradie:
1.)  Peter Chobor z Pavloviec 

(kone Šargo a Gaštan)
2.) Michal Raškevič z Ka-

mienky (kone Kubo a Mišo)
3.)  Vladimír Vida z Lendaku 

(kone Jerguš a Gaštan)
4.)  Stanislav Dvorščák z To-

rysy (kone Zita a Buri)
5.)  Jaroslav Petrenka z Vikar-

toviec (kone Julka a Katka) 
6.) Stanislav Halčin zo Spiš-

ského Hrušova (kone Blesk 
a Black) 

7.)  Ján Paciga zo Spišskej 
Belej  (kone Pejka a Džadyza)

ĎAKUJEME aj sponzo-
rom tohto podujatia: Mesto 
Spišská Belá, Poľnohos-
podárske družstvo TATRY 
Spišská Belá, Poľnohospo-
dárske družstvo Podielnikov 
Kež marok, Motorest Goral 
– Dr. Ladislav Hrivko, Žele-
ziarstvo KOVOSPOL - Ján 
Blažko Kež marok, INPRO 
s. r. o. Poprad (Ing. Bendík), 
ZipserNet, s.r.o. Spišská 
Belá, ISO 4 - Štefan Bachle-
da Spišská Belá, Staveb niny 
Danka Hadzimová Spišská 
Belá, Remeslá Belá, s. r. o. 

obhájili titul a odplatili prehru 
Kanade zo skupiny. Bronz 
si z Bratislavy odnáša česká 
“šestnástka”, ktorá v súboji 
o tretie miesto zdolala Švaj-
čiarsko 4:1.

sa tešiť zo zisku zlatých medailí. 
V kategórii do osemnásť rokov 
putuje bronz do USA, ktoré si v 
zápase o tretie miesto poradili 
v zámorskom derby s Kanadou 
rovnako 2:0.

Slovenský hokejbal píše históriu zlatými písmenami

U16:  finále: Kanada - SLOVENSKO 1:2 (0:0, 1:0, 0:2)
 Góly: 26. Daniels (Mason) – 31. Olejník (Nauš), 40. Martančík (Svitana)
  - o 3. miesto: Česko - Švajčiarsko 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)
  - o 5. miesto: Nemecko - Veľká Británia 4:2 (2:0, 1:1, 1:1)

U18:  finále: SLOVENSKO - Česko 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)
 Góly: 1. M. Súkeľ (J.Súkeľ), 45. Halama
  - o 3. miesto: Kanada - USA 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)
  - o 5. miesto: Švajčiarsko - Veľká Británia 19:0 (9:0, 9:0, 1:0)

U20:  finále: SLOVENSKO - Česko 5:3 (2:0, 2:1, 1:2)
 Góly:  4. Varga (Drozd, Mráz), 11. Cebo (Paulík), 24. Okuliar (Mráz), 28. Frkáň (Okuliar, 

Mráz), 34. Mráz (Frkáň, Okuliar) – 24. Samek, 44. Markytán, 44. Kohout (Špaček).
 Zostava SR 20:  Šimeček (Bolibruch)- Frkáň, Mendel, Svetlík, Tarabík, Šterbák, Kundľa, 

Kromka, Kapralčík - Varga, Šibík, Slezák, Mráz, Paulík, Cebo, Lipovský, 
Drozd, Tomečko, Kohút, Fečunda, Hirkala, Ďurkovič, Okuliar

  - o 3. miesto: Kanada - USA 2:4 (0:0, 1:0, 1:4)
  - o 5. miesto: Švajčiarsko - Rakúsko 5:0 (0:0, 3:0, 2:0)
  - o 7. miesto: Poľsko - Veľká Británia 6:3 (2:1, 2:1, 2:1)
Aj MŠK Spišská Belá - hokejbalový oddiel  mal svojich hráčov medzi reprezentantmi na týchto 
majstrovstvách sveta juniorov. Slovensko reprezentovali v jednotlivých kategóriách títo hráči zo 
Spišskej Belej:  Slovenská reprezentácia U16: Dávid Reľovský, Dominik Miklas
  Slovenská reprezentácia U18: Lukáš Zadžora, Christián Bednarčík
  Slovenská reprezentácia U20: Denis Kundľa
  Slovenská reprezentácia U14:  počas majstrovstiev sveta hrala aj reprezentácia do 14 

rokov priateľský zápas proti Českej republike (1:2). 
Z MŠK Spišská Belá reprezentovali v tejto vekovej kategórie: Krišanda Kristián, Pajer Damián, 
Gerhart Martin.
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Muži „A“ (5. liga – skupina podtatranská) 

MŠK Slavoj Spišská Belá 2 : 0 1. MFK Kežmarok

FK Prakovce 1 : 0 MŠK Slavoj Spišská Belá

MŠK Slavoj Spišská Belá 2 : 1 OFK Kravany

TJ Toporec 1 : 5 MŠK Slavoj Spišská Belá

Muži „B“ (6. liga – skupina podtatranská)

MŠK Slavoj Spišská Belá (B) 4 : 2 OFK Vikartovce

FK 1931 Hranovnica 2 : 3 MŠK Slavoj Spišská Belá (B)

MŠK Slavoj Spišská Belá (B) 3 : 1 OFK Veľký Slavkov

MŠK Slavoj Spišská Belá (B) 5 : 1 OŠK Spišský Štvrtok

Starší dorast (2. slovenská liga – skupina Východ)

MŠK Slavoj Spišská Belá 0 : 3 ŠK FUTURA

FK Poprad 4 : 0 MŠK Slavoj Spišská Belá

MŠK Slavoj Spišská Belá 1 : 2 TJ Sokol Ľubotice

MŠK Slavoj Spišská Belá 3 : 1 KAC Jednota Košice

MŠK Slavoj Spišská Belá 1 : 8 FK Spišská Nová Ves

MŠK Slavoj Spišská Belá - : - MŠK Tesla Stropkov

Mladší dorast (2. slovenská liga – skupina Východ)

MŠK Slavoj Spišská Belá 1 : 2 ŠK FUTURA

FK Poprad 3 : 0 MŠK Slavoj Spišská Belá

MŠK Slavoj Spišská Belá 3 : 3 TJ Sokol Ľubotice

MŠK Slavoj Spišská Belá 2 : 2 KAC Jednota Košice

MŠK Slavoj Spišská Belá 2 : 4 FK Spišská Nová Ves

MŠK Slavoj Spišská Belá - : - MŠK Tesla Stropkov

Starší žiaci (2. slovenská liga – skupina C - Východ)

MŠK Spišské Podhradie 3 : 1 MŠK Slavoj Spišská Belá

MŠK Slavoj Spišská Belá 1 : 0 1. MFK Kežmarok

ŠK Nová Ľubovňa 0 : 5 MŠK Slavoj Spišská Belá

MŠK Slavoj Spišská Belá 7 : 0 TJ Slovan Smižany

Mladší žiaci (2. slovenská liga – skupina C- Východ)

MŠK Spišské Podhradie 7 : 1 MŠK Slavoj Spišská Belá

MŠK Slavoj Spišská Belá 0 : 8 1. MFK Kežmarok

ŠK Nová Ľubovňa 1 : 0 MŠK Slavoj Spišská Belá

MŠK Slavoj Spišská Belá 4 : 1 TJ Slovan Smižany

Začala nová futbalová sezóna
V auguste sa začal nový ročník futbalovej ligy – pre všetky 

vekové kategórie nášho MŠK Slavoj Spišská Belá.  A ako sa im 
doposiaľ darilo?  

Muži  „A“
Por. Družstvo Z V R P Skóre Body +/-

1 TJ Slovan Nálepkovo 4 3 0 1 10:2 9 0

2 TJ Slovan Smižany 4 3 0 1 10:4 9 3

3 MŠK Slavoj Sp. Belá 4 3 0 1 9:3 9 3

4 OFK Kravany 4 3 0 1 8:4 9 3

5 AŠK Maria Huta Gelnica 4 3 0 1 9:6 9 3

6 FK Slovan Helcmanovce 4 2 1 1 4:5 7 1

7 TJ Štart Hrabušice 4 2 0 2 14:4 6 0

8 FK Poprad B 4 2 0 2 10:6 6 3

9 FK Prakovce 4 2 0 2 4:7 6 0

10 TJ Družstevník Sp. Bystré 4 1 2 1 5:6 5 -1

11 TJ Toporec 4 1 0 3 5:13 3 -6

12 OŠK Teplička 4 0 2 2 5:8 2 -4

13 FK 05 Levoča 4 0 1 3 5:12 1 -2

14 1. MFK Kežmarok 4 0 0 4 0:18 0 -6

Z - zápasy V - výhra R - remíza P - prehra 

Muži „B“
Por. Družstvo Z V R P Skóre Body +/-

1 MŠK Slavoj Sp. Belá B 4 4 0 0 15:6 12 3

2 TJ Družstevník Batizovce 4 3 1 0 8:4 10 4

3 TJ Tatran Ľubica 4 2 1 1 6:1 7 4

4 OŠK Spišský Štvrtok 4 2 1 1 9:9 7 -2

5 FK 1931 Hranovnica 4 2 0 2 10:10 6 -3

6 TJ Tatran L. Teplička 4 2 0 2 8:8 6 0

7 OFK Prebojník Hozelec 4 1 2 1 6:6 5 -1

8 ŠK Zemedar PP - Stráže 4 1 2 1 5:6 5 2

9 TJ Partizán Vernár 4 1 2 1 2:7 5 -1

10 FK Veľká Lomnica 4 1 1 2 10:8 4 -2

11 FK 49 Spišský Hrhov 4 0 4 0 1:1 4 -5

12 TJ Baník Hôrka 4 1 0 3 8:8 3 -3

13 OFK Vikartovce 4 1 0 3 8:15 3 0

14 OFK Veľký Slavkov 4 0 0 4 5:12 0 -3

Z - zápasy V - výhra R - remíza P - prehra 

Kultúrne a športové podujatia
OKTÓBER 2014

• 4. októbra - Beliansky turistický pochod (na chatu Plesnivec)
•  10. – 11. októbra - Medzinárodná orientačná automobilová 

súťaž „O pohár Slavomila Rusiňáka“
•  19. októbra - Spomienková slávnosť k 70. výročiu SNP v Spiš-

skej Belej
•  29. októbra - 50. výročie založenia Múzea J. M. Petzvala - sláv-

nosť (v múzeu a v kinosále)


