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5. ročník 

Mestské zastupiteľstvo v Spiš-
skej Belej na svojom zasadnutí 
8. novembra prerokovalo a vzalo 
na vedomie petíciu obyvateľov 
mesta za vytváranie nových pra-
covných miest na území mesta 
Spišská Belá v navrhovanom 
rozšírení priemyselnej zóny 
Kežmarok (Pradiareň). Poslanci 
sa oboznámili s obsahom tejto 
petície a stanoviskom petičného 
výboru. O podstate samotnej 
petície poslanci rozhodli hlaso-
vaním. 

Neschválilo začatie procesu 
obstarávania zmeny územného 
plánu Spišská Belá - rozšírenie 
priemyselnej zóny Kežmarok 
(Pradiareň) na pozemkoch parc. č. 
385, 386, 389 a 390 v k. ú. Stráž-
ky na základe žiadosti spoločnosti 
Žilinská Developerská, s. r. o., Žili-
na. Uvedené rozhodnutie znamená 
potvrdenie pôvodného rozhodnutia 
mestského zastupiteľstva z 13. 9. 
2007 nerozšíriť priemyselnú zónu 
Pradiareň na k. ú. Strážky. Asi po 
40-minútovej diskusii, po vyjadre-
ní názorov zainteresovaných strán 
(zástupca žiadateľa - uvedenej 
spoločnosti, zástupcovia petič-
ného výboru, správkyňa kaštieľa 
Strážky) mestské zastupiteľstvo 
za prítomnosti 10 poslancov ne-
súhlasilo s rozšírením priemysel-
nej zóny pomerom hlasov 9 „za“ 
a 1 „proti“. 

Z rokovania mestského zastupiteľstva
Poslanci schváli návrh na 

majetkoprávne vysporiadanie 
pozemkov v lokalite nad Mest-
ským podnikom Spišská Belá, 
s. r. o., na účely rozšírenia exis-
tujúcej priemyselnej zóny (najmä 
pre zriadenie podnikateľských 
prevádzok miestnych a regionál-
nych podnikateľov) za maximálnu 
kúpnu cenu 200 Sk/m2 v 1. etape 
o celkovej výmere cca do 3 ha. 
Cieľom mesta je vysporiadať do 
vlastníctva mesta pozemky na 
zriadenie menších podnikateľ-
ských prevádzok, po ktorých je 
dopyt najmä u miestnych podni-
kateľov. Celá uvedená lokalita má 
výmeru cca 18 ha, avšak mesto má 
záujem vysporiadať v 1. etape po-
zemky o celkovej výmere do 3 ha. 
Zároveň je rovnako možnosť, aby 
si podnikatelia (záujemcovia) 
vysporiadali tieto pozemky sami 
(individuálne). 

 V ďalšej časti rokovania 
schválili návrh memoranda 
o porozumení a spolupráci me-
dzi Spišskou Belou, Vysokými 
Tatrami a Sanatóriom, n. o., Tat-
ranská Kotlina ktoré sa týka roz-
voja územia Tatranskej Kotliny 
(návrh memoranda je zverejnený 
na hlavnej internetovej stránke 
mesta). Memorandum vychádza 
z uznesenia mestského zastupiteľ-
stva z 3. mája 2007 a z rokovaní 
s mestom Vysoké Tatry ohľadne 

rozvoja územia v Tatranskej Kot-
line, ktoré bolo získané späť do 
vlastníctva Spišskej Belej. Keďže 
rokovania s mestom Vysoké Tatry 
neviedli k dohode o uvoľnení aj 
pozemkov pod parkoviskom poni-
že Belianskej jaskyne v prospech 
mesta, navrhol sa model, ktorý je 
uvedený v memorande (parko-
visko je majetkom mesta Vysoké 
Tatry a pozemok pod parkovis-
kom je majetkom mesta Spišská 
Belá). Zároveň snahou mesta je 
investovať do svojich pozemkov 
aj formou vybudovania chýbajú-
cich služieb pri parkovisku pod 
jaskyňou - sociálne zariadenie, 
infocentrum a ďalšie služby, a to 
najmä z finančných zdrojov EÚ. 
V súčasnosti sa pripravuje projek-
tová štúdia pre celé územie. 

 Poslanci schválili aj návrh 
majetkoprávneho vysporiadania 
pozemkov pre zriadenie miestnej 
komunikácie na Športovej ulici 
(IBV Pávie lúky) formou záme-
ny so súkromnými vlastníkmi 
pozemkov a súhlasili s prenecha-
ním prenajatých podnikateľských 
priestorov (prevádzka hodinárstva 
na ulici SNP č. 1) do užívania 

Andrei Kovalčíkovej, Zimná 68, 
Spišská Belá na účely zriadenia 
prevádzky kozmetického salónu.

 Zastupiteľstvo vzalo na 
vedomie informáciu primátora 
o výstavbe inžinierskych sietí 
pre IBV Strážky lokalita „Nad 
kaštieľom“, o príprave územ-
ného plánu mesta Spišská Belá, 
o návrhu na zmenu VZN mesta 
o miestnych daniach a poplatku 
za TKO a drobný stavebný odpad, 
prezentáciu projektového riešenia 
dobudovania environmentál-
nej infraštruktúry v Spišskej 
Belej z štrukturálnych fondov 
EÚ a informáciu o podaných 
žiadostiach (projektoch) mesta 
na získanie dotácií zo štátneho 
rozpočtu (z Environmentálneho 
fondu a z Ministerstva kultúry 
SR). Na záver poslanci zvolili 
členov osobitnej komisie MsZ 
pre posúdenie žiadostí o dotácie 
neziskovým organizáciám z roz-
počtu na rok 2008. Predsedom 
komisie sa stala Ing. Veronika 
Kováčiková, členmi Jozef Kuna, 
Bc. Peter Novajovský, Mgr. Alena 
Schurdaková, Ing. Ladislav Fuda-
ly, Eva Ďurišová. 

Mesto Spišská Belá vás pozýva na privítanie Nového roka 2008 

na námestie v Spišskej Belej 
dňa 31. decembra 2007 od 22.00 h. 

Čaká vás zábava s DJ 
- ohňostroj - primátorsky punč - a iné...

Príďte sa zabaviť a privítať Nový rok 2008!!!

Silvester 2007

Príjemné a pokojné prežitie vianočných sviatkov 
a veľa šťastia a pevného zdravia 
v novom roku 2008 
Vám želá 

primátor mesta, poslanci 
mestského zastupiteľstva 

a zamestnanci mestaPF 2008
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Historický 
kalendár mesta 

10. 12. 1893 - začatie pre-
vádzky železnice Spišská Belá 
- Podolínec
10. 12. 1844 - narodil sa 
Augustín Kaltstein, beliansky 
podnikateľ a štedrý sponzor, 
ktorý sa významne podieľal 
na sprístupňovaní Belianskej 
jaskyne a výstavbe Tatranskej 
Kotliny
11. 12. 1918 - Spišská Belá 
dočasne obsadená poľským 
okupačným vojskom
18. 12. 1948 - zákonom 
SNR č. 11 boli v Spišskej Belej 
odobraté pozemky a majetky 
v Tatrách a začlenené do TA-
NAP-u (s platnosťou od 1. 1. 
1949)
25. 12. 1851 - v Stráňach 
pod Tatrami sa narodil Dr. 
Michal Greisiger, významný 
beliansky lekár, archeológ 
a prírodovedec
31. 12. 1922 - zrušenie 
mestského magistrátu v Spiš-
skej Belej a zriadenie obecné-
ho úradu od 1. 1. 1923

Komisia výstavby a regio-
nálneho rozvoja pri mestskom 
zastupiteľstve zasadala 7. no-
vembra. Jej členovia sa zaoberali 
nasledovnými zámermi: 

• výstavbou objektu potra-
vín a rýchleho občerstvenia pri 
nákladnej železničnej stanici za 
cintorínom (na mieste súčasných 
potravín, ktoré majú byť týmto 
objektom nahradené) - zámer 
predložil Slavomír Kušion zo 
Spišskej Belej; 

• posúdením projektovej do-
kumentácie rekonštrukcie centra 
mesta (pamiatkovej zóny) - 2. etapy 
(Petzvalova ulica 1-9, Slnečná ulica 
1-58, Hviezdoslavova od č. 29-57, 
a širšie okolie mestského úradu);

• rekonštrukciou budovy 
zdravotného strediska - spraco-
vanie projektovej dokumentácie 
(zriadenie nového poschodia 
- podkrovia, nová sedlová stre-
cha, nové vnútorné inžinierske 
siete, zateplenie budovy z vonku, 
bezbariérový prístup - zriadenie 
výťahu, kompletná modernizácia 
vnútorných priestorov) - vrátane 
úpravy okolia budovy , t.j. rozší-

Zo zasadnutia komisie výstavby 
renie parkoviska pre potrebu zdra-
votného strediska aj pre potrebu 
klientov pošty, vybudovanie ve-
rejného osvetlenia okolo budovy 
a zriadenie malého detského ih-
riska pred budovou zdravotného 
strediska oproti parkovisku; 

• rekonštrukciou budovy cen-
tra voľného času - spracovanie 
projektovej dokumentácie (zo-
bytnenie podkrovia -vytvorenie 
spoločenských priestorov, nová 
strecha, nové vnútorné inžinier-
ske siete, kompletná modernizácia 
vnútorných priestorov, zateplenie 
budovy z vonku, úprava vonkaj-
šieho okolia budovy);

• výstavbou malej vodnej elek-
trárne na rieke Biela (Vilbach) - 
v úseku nad brodom smerom na 

Slovenskú Ves (k. ú. mesta Sp. 
Belá) - ide o zámer súkromnej 
spoločnosti z Popradu; 

• výstavbu výrobnej prevádz-
ky spoločnosti Karloff - výrobca 
značkových liehovín (napr. Tat-
ranský čaj a pod.) v lokalite nad 
Spišskou Belou v okolí poľnohos-
podárskeho družstva - cieľom zá-
meru je v našom meste sústrediť 
celú prevádzku tejto spoločnosti 
aj so značkovou predajňou týchto 
produktov;  

• prípravou projektovej doku-
mentácie na rekonštrukciu mest-
ských komunikácii a chodníkov 
v celom meste - príprava projektu 
pre získanie zdrojov z EÚ;

• výstavbou verejných WC pri 
obchodnom dome v našom meste 
- v súčasných priestoroch garáže 
OD Jednota.

Ďalšie diskusné fórum pri-
mátora a poslancov mestského 
zastupiteľstva za účasti niektorých 
zamestnancov mesta a zástupcov 
Mestského podniku, s. r. o., sa konalo 
22. novembra. Cieľom stretnutia boli 
nasledovné témy:

- návrh na zvýšenie miestnej 
dane z nehnuteľností na území mesta 
Spišská Belá od roku 2008;

- prehodnotenie súčasného systé-
mu nakladania s odpadmi v Spišskej 
Belej vrátane systému separovaného 
zberu odpadu;

- návrh na zvýšenie miestneho 
poplatku za komunálny odpad od 
roku 2008.

Dôvodom pre úpravu miestnej 
dane a poplatku je nutnosť zohľad-
niť ich reálnu hodnotu. Ich výška sa 
v podstate neupravovala od roku 
2001 (až na malé korektúry) a dnes 

Diskusné fórum už nezohľadňuje skutočné náklady 
vynaložené na verejnoprospešné 
služby, ktoré sú z týchto príjmov 
financované. Diskusia vychádzala 
z analýzy súčasného stavu a z roz-
sahu financovania najmä oblasti 
nakladania s odpadmi. Na tomto 
stretnutí sa konečné riešenie nena-
vrhlo, prítomní sa zhodli na potrebe 
zvýšiť platby, ale zatiaľ sa presne 
neurčilo o akú sumu. Predložené 
materiály (finančné analýzy) sa 
majú dopracovať o ďalšie variantné 
riešenia úpravy, najmä výšky poplat-
ku za komunálny odpad. Uvedené 
témy budú predmetom rokovania 
a schvaľovania na zasadnutí mest-
ského zastupiteľstva 13. decem-
bra. V rámci systému nakladania 
s odpadmi sa hovorilo o potrebe 
dobudovania ďalšieho úložného 
priestoru na skládke odpadov pre 
komunálny odpad a o potrebe ná-
kupu nového vozidla na jeho zber, 

o skvalitňovaní súčasného systému 
separovaného zberu, o potrebe do-
plniť ďalšie zberné nádoby na tento 
zber a najmä o potrebe zlepšenia 
informovanosti obyvateľom mesta 
o význame separovaného zberu 
odpadu. Jedným z prijatých opatre-
ní je príprava návrhu nového VZN 
o nakladaní s odpadmi, zavedenie 
zberu ďalších zložiek odpadu - kovy 
a textil od roku 2008, nákup drviča 
(štiepkovača) konárov a príprava 
manuálov (jednoduchých príručiek) 
pre obyvateľov o separovanom zbe-
re odpadov a zlepšenie spolupráce so 
školami na území mesta. Aj na zákla-
de tejto diskusie, mesto pripravuje 
plán opatrení na zlepšenie systému 
separácie odpadov, pričom hlavným 
cieľom má byť znižovanie produk-
cie komunálneho odpadu a tiež 
znižovanie množstva odpadov na 
skládke zlepšením a rozšírením 
separovaného zberu. 

Internet v knižnici
Vážení občania, nezabudli ste, 

že od 1. augusta je v priestoroch 
knižnice dostupný internet aj pre 
verejnosť? K ôsmim počítačom s in-
ternetom majú čitatelia bezplatný 
prístup. Podrobné podmienky jeho 
využívania ako aj ďalších služieb sú 
vyvesené priamo v knižnici a tiež na 
www.spisskabela.sk. Knižnica je 
otvorená: pondelok a piatok 12.30 
- 17.00 h, utorok a štvrtok 10.00 
- 14.30. V stredu je zatvorená 
(s výnimkou júla a augusta - vtedy 
je knižnica otvorená v utorok a vo 
štvrtok od 8.00 do 17.00 h).

Do kaštieľa 
bezplatne

Slovenská národná galéria 
prichádza s novinkou pre obyva-
teľov nášho mesta. Od decembra 
pre nich zaviedla voľný (bezplat-
ný) vstup do kaštieľa v Strážkach. 
Tento platí počas celého roka 
okrem letnej turistickej sezóny 
(t. j. okrem času od 15. júna do 15. 
septembra). Občania s touto výho-
dou sa pri vstupe musia preukázať 
občianskym preukazom. 

Január 2008
10. 1. 2008 - Plasty
11. 1. 2008 - Papier, sklo
24. 1. 2008 - Plasty
25. 1. 2008 - Papier, sklo

Harmonogram zberu separovaného odpadu
Február 2008
7. 2. 2008 - Plasty
8. 2. 2008 - Papier, sklo
21. 2. 2008 - Plasty
22. 2. 2008 - Papier, sklo

Marec 2008
6. 3. 2008 - Plasty
7. 3. 2008 - Papier, sklo
19. 3. 2008 - Plasty
20. 3. 2008 - Papier, sklo

O dotáciách
Osobitná komisia pre posúdenie žiadostí neziskových organizácii 

o poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta na ich činnosť v roku 2008 za-
sadala 21. novembra. V prípade väčšiny žiadostí komisia odporúčala 
mestskému zastupiteľstvu poskytnúť určitú výšku dotácie (časť s poža-
dovanej sumy), u niektorých žiadateľov navrhla ešte doplniť chýbajúce 
podklady, či údaje. O poskytnutí dotácií bude definitívne rozhodovať 
mestské zastupiteľstvo na zasadnutí 13. decembra. 
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 V Spišskej Belej na mestskom 
úrade sa opäť zišli rôzni aktéri 
prípravy rozvojovej stratégie 
regiónu Tatry-Pieniny prístupom 
LEADER na svojom ďalšom 
pracovnom stretnutí.

 Prípravný výbor zvolal toto 
stretnutie za účelom informova-
nia o postupe prác na rozvojovej 
stratégii a o najaktuálnejších in-
formáciách v tejto problematike, 
ktoré prezentovala Regionálna 
rozvojová agentúra Tatry - Spiš 
v zastúpení Ing. Vladimírom 
Petrom ako regionálnym ex-
pertom. Bol opäť v krátkosti 
zopakovaný rámec pravidiel pre 
prístup LEADER a známe fakty 
a mechanizmy z čerstvo schvále-
ného Programu rozvoja vidieka. 
Prezentovaná bola neoficiálna 

LEADER ožíva aj pod Tatrami
metodika štruktúry stratégie, čo 
poukázalo na rozdiely a zvýšenú 
náročnosť oproti klasickým Plá-
nom hospodárskeho a sociálneho 
rozvoja. Taktiež sa poukázalo na 
nejasnosti v týchto mechaniz-
moch a na neadekvátne spolo-
čenské a časové prostredie pre 
kvalitné dozretie týchto vzťahov. 
No napriek všetkému účastníci 
schválili ďalší postup pre vy-
tvorenie občianskeho združenia 
„MAS Tatry - Pieniny“, ktoré by 
v najbližšej dobe mohlo pristúpiť 
na základe zhromaždených analy-
tických informácii o regióne z tzv. 
auditu územia k prvotným návr-
hom a schváleniu strategických 
opatrení a ich implementačnému 
rámcu.

Prítomných svojou účas-

ťou obohatila aj Ing. Althová 
z odboru regionálneho rozvoja 
a cestovného ruchu Prešovského 
samosprávneho kraja, ktorá infor-
movala o pomeroch v prípravnej 
komisii pre Program LEADER, 
kde je menovaná zastupiteľstvom 
samosprávneho kraja ako jeho zá-
stupkyňa. Tiež podala informácie 
o stave prípravy rozvojových 
stratégii v ostatných mikroregi-
ónoch PSK.

Účastníci stretnutia si uve-
domili vážnosť a náročnosť 
rozbehnutej prípravy. Ing. Petra 
poukázal na hlavný očakávaný 
prínos z tejto iniciatívy a to za-
čatie a praktizovanie spolupráce 
aktívnych verejných a súkrom-
ných partnerov, čo by malo byť 
predpokladom úspechu čerpania 
aj štrukturálnych fondov do 
budúcnosti, kde sa tiež avízuje 

zavedenie prístupu LEADER 
a zväčšovanie implementovaných 
finančných balíkov do regiónov. 
No zostaviť dnes kvalitnú kvázi 
implmentačnú jednotku v mik-
roregióne nie je jednoduchá vec, 
keď také čosi nemajú ešte ani 
VÚC. Doterajšie sektorové me-
chanizmy podpory projektov to 
doposiaľ vôbec nevyžadovali.

 Záujemcovia z radov obča-
nov, samosprávy a podnikateľov 
sa o zapojenie sa do procesu 
plánovania a rozhodovania 
o niektorých rozvojových im-
pulzoch v mikroregióne môžu 
prihlásiť na emailovej adrese: 
rozvoj@rozvoj.org alebo na mob. 
0915 934 431

Ing. Vladimír Petra,
regionálny expert 

prípravného výboru 
„MAS Tatry - Pieniny“

Spoločenská kronika - október 2007
Narodili sa:
Boris Richter.
Životného jubilea sa dožívajú:
Katarína Koprušaková 80 r., Magdaléna Bonková 70 r., Jolana 
Ščerbová 70 r.
Navždy nás opustili:
Mária Tkáčová vo veku 85 rokov, Margita Mlynarčíková vo veku 75 
rokov, Václav Tetemonte vo veku 61 rokov, Ing. Viera Polačeková vo 
veku 47 rokov, Viera Gemzová vo veku 46 rokov, Miroslav Gallik 
vo veku 39 rokov, Janka Vidová 1 deň.

Upozornenie

Inzercia
• Kúpim byt v Spišskej Belej. Kontakt: 0908/266 842.

Mestské zastupiteľstvo v Spiš-
skej Belej na svojom rokovaní dňa 
29. novembra okrem iného:

- Schválilo návrh všeobecne 
záväzného nariadenia mesta 
Spišská Belá č. 6/2007, ktorým 
sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2003 
o poskytovaní opatrovateľskej 
a sociálnej služby a o úhradách 
za opatrovateľskú a sociálnu 
službu poskytovanú v Zariadení 
opatrovateľskej služby v Spiš-
skej Belej. 

- Schválilo návrh novej zriaďo-
vacej listiny Zariadenia opatrova-
teľskej služby na Popradskej ulici 

v Spišskej Belej (v Strážkach).
- Schválilo návrh všeobecne 

záväzného nariadenia mesta 
Spišská Belá č. 3/2007 o pra-
vidlách času predaja v obchode 
a času prevádzky služieb na území 
mesta Spišská Belá.

- Schválilo návrh všeobecne 
záväzného nariadenia mesta 
Spišská Belá č. 4/2007 o vyko-
naní dezinfekcie, dezinsekcie 
a deratizácie na území mesta 
Spišská Belá.

- Schválilo návrh všeobecne 
záväzného nariadenia mesta Spiš-
ská Belá č. 5/2007 o poplatkoch 

za znečisťovanie ovzdušia. 
- Schválilo návrh na zmenu 

pracovného poriadku zamestnan-
cov mesta Spišská Belá.

- Schválilo návrh na schvále-
nie zámeru výstavby malej vodnej 
elektrárne na rieke Biela v k. ú. 
Spišská Belá. 

- Vzalo na vedomie informá-
ciu riaditeľa Mestského podniku 
Spišská Belá s.r.o. o uskutočnení 
certifikácie mestských lesov mes-
ta Spišská Belá a získaní osvedče-
nia o tejto certifikácii.

- Odročilo návrh na zriadenie 
verejných WC pri OD Jednota 
v Spišskej Belej a návrh podmie-
nok na prevádzkovanie týchto 
verejných WC. 

- Schválilo pokračovanie 
prevádzkovania čistiarne od-
padových vôd v Spišskej Belej 
spoločnosťou Podtatranskou 
vodárenskou prevádzkovou spo-
ločnosťou a.s. Poprad na dobu 
ďalšieho roka.

- Schválilo návrh na prevádz-
kovanie nového vodovodu pre 
IBV „Nad kaštieľom“ Podtatran-

skou vodárenskou prevádzkovou 
spoločnosťou, a. s., Poprad.

- Schválilo úpravu vstupného 
v múzeu Dr. Michala Greisigera 
v Spišskej Belej: 

a) z doterajších 6 Sk na 10 Sk 
pre dospelých, 

b) z doterajších 3 Sk na 5 Sk 
pre deti do 15 rokov a pre ŤZP 
osoby.

- Vzalo na vedomie pre-
zentáciu návrhu rekonštrukcie 
a nadstavby zadnej časti budovy 
mestskej knižnice a múzea Dr. 
Greisigera. 

- Vzalo na vedomie prezen-
táciu návrhu rekonštrukcie ve-
rejného osvetlenia v časti nášho 
mesta pripravovanú na čerpanie 
zdrojov z EÚ.

Najbližšie rokovanie mestské-
ho zastupiteľstva sa uskutoční dňa 
13. decembra o 16.00 h a predme-
tom rokovania budú okrem iného 
rozpočet mesta na rok 2008 
a návrh zvýšenia miestnej dane 
z nehnuteľnosti a poplatku za 
komunálny odpad. 

Novembrové rokovanie poslancov

Mestská polícia aj napriek 
neustálym upozorneniam médií 
a tlače upozorňuje na prípady 
podvodníkov, ktorí si za obeť 
vyberajú najmä starších občanov. 
Najčastejšie sa predstavujú ako 
pracovníci VSE, SPP, vodárni, 
poisťovni a pod. Títo starší ob-
čania im neraz „naletia“ a prídu 
o svoje ( niekedy celoživotné ) 
úspory. Na území Spišskej Be-
lej v mestskej časti Strážky sa 
stal takýto prípad, avšak skončil 
dobre. V dopoludňajších hodinách 
15. novembra do miesta trvalého 
bydliska staršieho občana prišiel 
jemu neznámy pán, ktorý bol 
oblečený v odeve Východoslo-

venskej energetiky, vysoký bol 
asi 170 cm, vek okolo 35 rokov, 
telesne veľmi zdatný hovoriaci 
čistou slovenčinou. Tvrdil, že mu 
doniesol preplatok za elektrinu. 
Podával starému pánovi 5 000 
korún a požiadal ho, aby mu vydal 
z tejto sumy a nechal si preplatok 
800 korún. Starší pán uviedol, že 
nemá takú hotovosť na vydanie. 
Na to neznámy muž rýchlo nasa-
dol do auta a odišiel. Vyzývame 
občanov, aby si dávali pozor na 
podvodníkov a v prípade zistenia 
takejto osoby, aby rýchlo zavolali 
na telefónne číslo mestskej alebo 
štátnej polície.

Ján Pokrivčák, náčelník MsP
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Mestské zastupiteľstvo 29. no-
vembra prijalo všeobecne záväzné 
nariadenie, ktorým určilo pravidlá 
určovania času predaja v obchode 
a času prevádzky služieb v podni-
kateľských prevádzkach. Uvede-
né nariadenie nadobúda účinnosť 
1. 1. 2008. 

Podľa súčasnej právnej úpravy 
- zákona č. 369/1990 Zb. o obec-
nom zriadení v znení neskorších 
predpisov je mesto oprávnené 
určovať len prevádzkový čas 
- čas predaja v obchode a čas 
prevádzky služieb v podnikateľ-
ských prevádzkach na území mes-
ta (originálna pôsobnosť mesta). 
V praxi to znamenalo, že každý 
podnikateľ, ktorý si chcel otvoriť 
prevádzku v meste, bol povinný 
požiadať o povolenie určenia 
prevádzkového času. Povolenie 
vydával primátor mesta. Pritom 
mesto má právo určiť prevádzko-
vý čas tak, aby bol v súlade so zá-
ujmami obyvateľov. To znamená, 

Nové nariadenie mesta o prevádzkovom čase podnikateľských prevádzok
že ho môže skrátiť ale aj predĺžiť 
(bez súhlasu podnikateľa). 

Cieľom tohto nariadenia je 
zjednodušiť proces určovania 
(povoľovania) prevádzkového 
času tak, že ak sa nachádza 
v časovom rozpätí medzi 6.00 až 
22.00 h, podnikateľ je oprávnený 
si ho určiť podľa svojho uváže-
nia, pričom je povinný to oznámiť 
mestskému úradu. 

V prípade, že podnikateľ chce 
prevádzkovať svoje zariadenie 
aj po 22.00 h, je povinný požia-
dať mesto o osobitné povolenie 
takéhoto prevádzkového času. 
O tejto žiadosti rozhoduje mest-
ské zastupiteľstvo (nie primátor 
mesta), ktoré posúdi vhodnosť 
otvorenia prevádzky aj po 22.00 
h, pričom je oprávnené určiť pod-
mienky, za akých táto prevádzka 
bude otvorená. Mestské zastupi-
teľstvo môže kedykoľvek zmeniť 
toto svoje rozhodnutie z dôvodov 
uvedených v nariadení. 

V prípade konania spoločen-
ských akcií (svadby, stužkové, ži-
votné jubileá a pod.) v prevádzke 
mimo povoleného prevádzkového 
času je podnikateľ povinný písom-
ne požiadať o jednorázové predĺ-
ženie prevádzkového času, a to 
minimálne tri dni pred konaním 
akcie. O takejto žiadosti rozhoduje 
primátor mesta alebo ním povere-
ný zamestnanec mesta. V prípade 
nesúhlasu mesto túto skutočnosť 
písomne oznámi žiadateľovi. 
Mesto môže na základe žiadosti 
podnikateľa povoliť na dobu 12 
mesiacov opakované (paušálne) 
predĺženie prevádzkového času 
z dôvodu konania spoločenských 
akcií (svadby, stužkové, životné 

jubileá a pod.) v prevádzke žiada-
teľa. O takejto žiadosti tiež rozho-
duje mestské zastupiteľstvo.

Podľa súčasnej právnej úpravy 
nebolo možné postihnúť - sank-
cionovať tých podnikateľov, 
ktorí opakovane nedodržiavali 
prevádzkový čas alebo nepožia-
dali o určenie prevádzkového 
času. Vydaním tohto všeobecne 
záväzného nariadenia sa vytvára 
pre mesto možnosť postihnúť 
takýchto nezodpovedných pod-
nikateľov uložením pokuty až do 
výšky 200 000 Sk podľa zákona 
č. 369/1990 Zb. za nedodržanie 
nariadenia mesta. Text nariadenia 
je zverejnený na webovej stránke: 
www.spisskabela.sk. 

Spišská Belá sa v čase od 
26. do 30. novembra zapojila do 
Celoslovenského týždňa aktivít, 
ktorý organizovala Spoločnosť 
Priateľov Zeme. Akcia sa niesla 
v duchu motta: „Zachráňme 
minerálky vo vratnom obale, 
príroda už má na mále!“ Kampaň 
bola venovaná záchrane vratných 
obalov. Táto aktuálna téma bola 
zvolená preto, že zo slovenských 
obchodov ubúdajú nealkoholické 
nápoje vo vratných fľašiach. 
Zvyšuje to znečisťovanie život-
ného prostredia, často aj rast cien 
a spotrebitelia prichádzajú o prá-
vo na výber nápoja v ekologicky 
šetrnejšom obale. 

Celoslovenský týždeň aktivít
Množstvo odpadov z obalov 

na Slovensku narástlo z 321 000 
v roku 2000, až na 370 000 - 
450 000 ton v roku 2004. Obaly 
tvoria najväčší objem komunál-
neho odpadu - až 45 % objemu 
a 30 % váhy. Každý máme 
osobnú skúsenosť s „estetikou“ 
znečisteného potoka práve PET 
fľašami... 

Podľa zákona č. 529/2002 
Z. z. o obaloch v znení neskorších 
predpisov, obchod s predajnou 
plochou nad 100 m² je povinný 
nápoj ktorý je síce bežne dostupný 
v plastovom obale, no na trhu sa 
nachádza aj vo vratnom obale, 
ponúknuť spotrebiteľovi oba 

varianty. Dodržiavanie zákona 
kontroluje Slovenská obchodná 
inšpekcia. Počas Celosloven-
ského týždňa aktivít, však bola 
táto právomoc delegovaná aj na 
samosprávu. Oddelenie životného 
prostredia prešlo obchody potra-
vín v meste a zistilo veľmi pozi-
tívnu informáciu - spotrebitelia 
v meste majú viaceré možnosti 
kúpy minerálnych nápojov aj vo 
vratných obaloch. 

Vyzývame preto na využí-
vanie tejto možnosti. Cieľom je 
zachovanie práva spotrebiteľa na 
výber minerálok aj vo vratných 
opakovane používaných obaloch, 
ktorým práve v tomto čase hrozí 
reálny zánik. Kým v prírode 
pribúda čoraz viac pohodených 

plastových fliaš, na slovenskom 
trhu postupne z obchodov miz-
nú vratné nápojové obaly, aj 
napriek zákonnej povinnosti ich 
predaja. 

Jednorazové obaly znečisťujú 
životné prostredie nie len ako 
odpad, ale už samotnou výro-
bou. Prepravou a samozrejme 
zneškodňovaním prispievajú 
k jednému z najvážnejších ekolo-
gických problémov - klimatickým 
zmenám (ťažba a preprava ropy, 
emisie pri výrobe a pri zneškod-
není, spaľovaní...). Kupujme preto 
nápoje vo vratných obaloch, ktoré 
sa po použití opätovne naplnia, t.j. 
nebudú hneď končiť v smetných 
nádobách, resp. v prírode, ale 
použijú sa aj 60 krát! 

Na podnet primátora sa mesto 
rozhodlo založiť ďalšiu tradíciu: 
každoročne koncom decembra 
zorganizovať Vianočný bazár 
(predaj a kúpu použitých vecí). Na 
bazári má každý obyvateľ nášho 
mesta možnosť predať preňho 
už nepotrebné veci, ktoré môžu 
byť ešte užitočné iným. Zároveň 
ktokoľvek si naň môže prísť kúpiť 
použité veci za výhodnejšie ceny. 
Predávať je možné všetko, čo je 
možné fyzicky doniesť na predaj-
né miesto (okrem nadrozmerných 
vecí). Zakázané je iba predávať 

Vianočný bazár živé zvieratá. Na samotný predaj 
si zo sebou nepotrebujete doniesť 
nič iné, len to, čo chcete predať. 
Práve na tomto bazári si budete 
môcť kúpiť niečo, čo dlho hľadáte 
a možno sa už ani nedá bežne kú-
piť v obchode. Za možnosť preda-
ja sa neplatí žiadny poplatok.  

Tento rok sa vianočný bazár 
uskutoční v sobotu 15. decembra 
od 10.00 do 16.00 h v  Základnej 
škole na Moskovskej ulici (na 
prízemí). Viac informácii získate 
u Mgr. Fridmanskej (mestský 
úrad, odd. kultúry), tel. 052/
468 05 10, resp. fridmanska@ 
spisskabela.sk

Koncert Honzy Nedvěda
Hudobníci boli nadšení publikom i celkovou atmosférou, ktorá 

sprevádzala hodinu a pol trvajúci koncert folkovej legendy Honzy 
Nedvěda a príbuzných. Umelcov povzbudilo najmä vrelé prijatie 
pred koncertom a snáď i potešilo záverečné „standing ovation“, pred 
vypredanou kinosálou.
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Čo sme pre vás pripravili
Vianočné popoludnie 
Mesto Spišská Belá vás pozýva na Vianočné popoludnie 16. decem-
bra (nedeľa) na námestí v Spišskej Belej. 
Program od 16.00 h:
Pásli ovce valasi - DFS Venček z Popradu
Vianočné pastorále - DFS Belanček zo Spišskej Belej
Koledníci z Lendaku
Vianočná rozprávka - vystúpenie žiakovej zo ZŠ Petzvalova 
Mikuláš darca radosti - vystúpenie žiakov zo ZŠ na Štefánikovej ul. 
Fortuna - gospelová skupina zo Spišskej Belej
Gospelová kapela - ev. cirkev a. v. Spišská Belá
Všedný vianočný deň - dramatický krúžok ZUŠ zo Spišskej Belej 
Dobrá novina - vystúpenie spoločenstva Deti Márie zo Sp. Belej
Malé zimné prekvapenie - v podaní študentov herectva z Košíc
Zimné Halali - mestský poľovnícky spolok Poľana zo Sp. Belej

Sprievodná akcia:
6. ročník Výstavy a predaja vianočných perníkov (14. až 16. 
decembra od 9.00 do 17.00 h - Pastoračné centrum, Hviezdoslavova 
26, Spišská Belá

Detské divadelné predstavenie Tom a Jerry bude 9. decembra 
(v nedeľu) o 16 h v sále miestneho kina. Pozývame malých aj 
veľkých. Vstup zdarma!

Vianočný koncert žiakov a pedagógov ZUŠ v Spišskej Belej sa 
uskutoční 19. decembra (v stredu streda) o 17 h v kinosále. Srdečne 
vás pozývame!

• 8. 10. o 16.08 h bol prijatý na 
mob. telefón od občana oznam, že 
videl dvoch Rómov niesť vo vre-
ci kanalizačný poklop. Na miesto 
sa dostavila hliadka MsP, kde 
podľa popisu páchateľov boli na 
Partizánskej ulici pri železničnej 
stanici zadržaní P. H. a mladistvý 
J. H. z Krížovej Vsi. Po vypočutí 
sa obidvaja k skutku priznali. 

• 8. 10. o 16.08 h hliadka MsP 
zistila konzumáciu alkoholu na 
verejnom priestranstve na Letnej 
ulici občanom D. K., ktorý porušil 
VZN č. 6/2006 o ochrane pred zne-
užívaním alkoholických nápojov. 
Neminula ho bloková pokuta.

• 9. 10. o 11.00 h hliadka 
MsP zistila voľný pohyb psa bez 
majiteľa na Mierovej ulici. Po 
preverení zistila majiteľa, ktorý 
porušil VZN č. 9/2004 o niekto-
rých podmienkach držania psov 
na území mesta Spišská Belá. 
Za priestupok dostal blokovú 
pokutu.

 • 15. 10. o 11.57 h hliadka 
MsP zistila konzumácia alkoho-
lu na verejnom priestranstve na 
Družstevnej ulici v prístrešku au-
tobusovej zastávky občanmi, ktorí 
porušili VZN č. 6/2006 o ochrane 
pred zneužívaním alkoholických 
nápojov. 

 • 16. 10. o 17.55 h občan M. S. 

Vyberáme z denníka mestskej polície v Spišskej Belej
telefonicky oznámil voľný pohyb 
psa bez majiteľa na Slnečnej ulici. 
Po preverení bol zistený majiteľ 
psa, ktorý porušil VZN č. 9/2004 
o niektorých podmienkach drža-
nia psov na území mesta Spišská 
Belá. 

 • 19. 10. o 10.24 h hliadka MsP 
zistila vylepenie reklamných letá-
kov na stĺpoch verejného osvet-
lenia na Hviezdoslavovej ulici 
zamestnancom firmy, ktorá pre-
dávala textil. Zamestnanec firmy 
P. K. sa dopustil priestupku proti 
verejnému poriadku podľa § 47 
priestupkového zákona. Lepenie 
akýchkoľvek informačných ma-
teriálov je možné len na určenom 
mieste. Priestupok bol na mieste 

vyriešený blokovou pokutou.
 • 24. 10. o 12.57 h hliadka 

MsP zistila konzumáciu alkoholu 
na Družstevnej ulici, v prístrešku 
autobusovej zastávky SAD občan-
mi O. F. a Š. V., ktorí porušili VZN 
č. 6/2006 o ochrane pred zneuží-
vaním alkoholických nápojov. 

 • 30. 10. o 15.00 h neznámy 
občan telefonicky oznámil, že 
na Záhradnej ulici je znečistená 
miestna komunikácia. Po prícho-
de hliadky na miesto jej členovia 
zistili, že komunikáciu znečistil 
občan J. N., ktorý porušil VZN 
č. 2/1995 o ochrane životného 
prostredia a o verejnom poriad-
ku. Za priestupok bol potrestaný 
blokovou pokutou.

• 31. 10. o 20.15 h hliadka 
MsP zistila konzumácia alkoho-
lu na verejnom priestranstve na 
Družstevnej ulici občanom M. 
M., ktorý porušil VZN č. 6/2006 
o ochrane pred zneužívaním alko-
holických nápojov. 

• 4. 11. o 2.30 h boli hliadkou 
MsP prichytení pri poškodzovaní 
majetku mesta na Ulici 1. mája 
mladistvý T. S., T. G. a R. G., 
ktorí sa týmto dopustili priestupku 
podľa § 50 priestupkového záko-
na. Vyššie uvedené osoby si vy-
bíjali svoju silu na odpadkových 
košoch, poškodzovali dopravné 
značky a novo posadené stromy. 

 • 19. 11. o 9.55 h neznámy ob-
čan telefonicky oznámil, že v ka-
tastrálnom území mesta, pri rieke 
Biela (Vilbach), neznáme osoby 
pília stromy. Na miesto sa dosta-
vila hliadka MsP, ktorá prichytila 
pri rezaní stromov občanov J. H. 
a J. H. z obce Lendak. Po zdoku-
mentovaní bude skutok odstúpený 
na ďalšie správne konanie. 

 • 22. 11. o 7.55 h hliadka 
MsP na Moskovskej ulici od-
chytila volne pobehujúceho psa. 
Po preverení zistila, že pes patrí 
občanovi D. Z., ktorý sa týmto 
dopustil priestupku porušenia 
VZN č. 9/2004 o niektorých pod-
mienkach držania psov na území 
mesta. Priestupok bol prejednaný 
v blokovom konaní.

Vianočné prázdniny nie sú iba 
o darčekoch a o dňoch strávených 
pred televíznymi obrazovkami. 
Preto pracovníčky Centra voľné-
ho času pripravili pre deti na 27. 
decembra (vo štvrtok), sánkovačku 
na Krížovskom kopci. V nasledu-
júci deň, 28. decembra, sa spoloč-
ne vyberieme spríjemniť si čas do 

CVČ na vianočné prázdniny
popradského AquaCity. Spoločne 
oslávime príchod Nového roka 
v CVČ 2. januára hudbou, tancom 
a hrami. Deti, ktoré majú záujem 
o tieto podujatia, sa môžu prihlásiť 
v CVČ do 20. decembra. Nezabud-
li sme ani na pedagógov, ktorí sa 
v CVČ zúčastnia 3. a 4. januára ce-
lodenných vzdelávacích aktivít. 

 6.12.2007 Deň plný prekvapení - stretnutie s Mikulášom  
   14.00 h - CVČ
 8.12.2007 Návšteva plavárne AquaCity 8.30 h - SAD
 11.12.2007   Návšteva výstavy v Hotelovej akadémii, Združenej 
  umeleckej škole a Barónke v Kežmarku - umelecké 
  diela našich starších kamarátov 14.00 h - SAD 
 15.12.2007   Priateľsky predvianočný šachový turnaj centier 
  voľného času 14.00 h - CVČ
 18.12.2007   Vianočné posedenie v CEDIME 
  - pre mamičky a detičky od 14.00 h - CVČ
 20.12.2007  Vyhodnotenie tajničky 14.00 h - CVČ
 21.12.2007 Posedenie pri vianočnom stromčeku
   - program: Gala-gala 13.00 h - CVČ

Všetkým deťom, mládeži i dospelým prajeme príjemné prežitie via-
nočných sviatkov pracovníčky CVČ
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• Aké boli začiatky vzniku ÚK-
SÚP v Spišskej Belej? 

- Ústredný kontrolný a skúšob-
ný ústav poľnohospodársky (ďalej 
ÚKSÚP) je štátnou rozpočtovou 
organizáciou priamo riadenou Mi-
nisterstvom poľnohospodárstva 
Slovenskej republiky. Základnou 
úlohou ústavu je výkon štátnej 
odbornej kontroly a skúšobníc-
tva v podmienkach rezortu, ako 
aj štátny odborný dozor nad 
kvalitou vstupov do poľnohospo-
dárstva (krmivá, agrochemikálie, 
odrody a pod.).

Začiatky kontrolnej činnosti 
v poľnohospodárstve smerujú 
až do 19. storočia, keď v roku 
1884 bola založená semenárska 
stanica Kráľovského uhorského 
semenárskeho kontrolného ústa-
vu v Budapešti a v Košiciach. 
Historickým medzníkom vzniku 
terajšieho ÚKSÚP bol 1. január 
1951. Vtedy na základe vyhlášky 
Ministerstva poľnohospodárstva 
vznikol československý ÚKZÚZ 
s pobočkou v Bratislave. Nadvä-
zujúc na tento vývoj v jeseni 1958 
začala svoju činnosť i Skúšobná 
stanica Spišská Belá. 
• Na čo sústreďuje svoju čin-
nosť?

- Skúšobná stanica Spišská 
Belá je jednou zo 17 skúšobných 
staníc (S. s.) ÚKSÚP Bratislava, 
odboru odrodového skúšobníctva. 
Skúšobné stanice sú rozmiestnené 
vo všetkých výrobných oblastiach, 
kde sa pestujú poľnohospodárske 
plodiny. Teda, počnúc najteplej-
šou kukuričnou výrobnou oblas-
ťou a končiac horskou výrobnou 
oblasťou (HVO). Práve v (HVO) 
pôsobí Skúšobná stanica Spišská 
Belá. Jej hlavnou náplňou je skú-

Rozhovor s Ing. Mariánom Tokárom, vedúcim Ústredného kontrolného 
a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho v Spišskej Belej

šanie najmä nových zahraničných 
odrôd, šľachtiteľských materiálov, 
ktoré by mali byť v čo najkratšej 
dobe uvedené na trh. Tieto nové 
odrody, vzhľadom na ich pôvod 
nemusia mať vlastnosti, ktoré 
vyhovujú našim pestovateľským 
podmienkam, takže vôbec nemu-
sia byť lepšie, ako už naše existu-
júce odrody. Takýmto spôsobom 
ÚKSÚP preberá riziko z pesto-
vania neznámych odrôd na seba 
a teda nepriamo chráni našich 
pestovateľov i konzumentov. 

Na našej skúšobnej stanici sa 
pestujú, skúšajú rôzne plodiny, 
ktoré prirodzene patria do ze-
miakárskej, či horskej výrobnej 
oblasti. Sú to najmä ovos, triti-
cale, raž, jačmeň jarný, pšenica 
ozimná, ľan priadny, rôzne 
druhy tráv. V poslednej dobe, 
vzhľadom na globálne otepľo-
vanie, ktoré začalo vplývať na 
klímu i pod Tatrami, sa úspešne 
darí i repke ozimnej a kukurici 
pestovanej na siláž. Nesmieme 
zabudnúť na zemiaky, ktorých 
sa na stanici skúša najviac. Roč-
ne okolo 200 odrôd. Stanica ako 
Hlavná odrodová skúšobňa pre 
plodiny ľan, ovos, triticale, raž 
a zemiaky riadi skúšanie aj po 
metodickej stránke celoštátne. 
Okrem skúšania odrôd v rámci 
registračných pokusov sa na sta-
nici vykonávajú skúšky s novými 
i už registrovanými pesticídmi. 
Spišská Belá je zároveň jedným 
z monitorovacích miest výskytu 
chorôb a škodcov, na základe 
ktorých naši fytoinšpektori pri-
pravujú aktuálnu signalizáciu. 
Táto je uverejnená, okrem iných 
miest, aj na našej internetovej 
stránke: www.uksupbela.sk

• Aké odrody v súčasnosti pes-
tujete a skúšate?

- Ako som už uviedol, na S. s. 
sa pestuje ročne okolo 450 odrôd 
obilnín, tráv, technických plodín 
a zemiakov. Vo všeobecnosti 
možno povedať, že ide o nové 
odrody a taktiež odrody už re-
gistrované na Slovensku. Pri no-
vých odrodách sa preverujú ich 
nové kvalitatívne i kvantitatívne 
vlastnosti, vo vzťahu k našim prí-
rodným podmienkam. Pri starších 
odrodách sa sledujú ich úžitkové 
parametre, ktoré by mohli byť, 
vzhľadom na ich vek, už nedosta-
točné. Takéto odrody sa z registra 
vylučujú.
• Na akej výmere pôdy ÚKSÚP 
hospodári?

- Skúšobná stanica v r. 1958 
začala hospodáriť na výmere 45 
ha. Po roku 1985 došlo k pre-
sťahovaniu stanice do nových 
objektov na Kúpeľnej ulici, kde 
sa stanica dodnes nachádza. Na 
priľahlých pozemkoch s výme-
rou 31 ha sa vykonávajú štátne 
odrodové skúšky, firemné skúš-
ky, skúšky spoločného katalógu, 
a iné. Napriek relatívne nízkej 
7 - 8 ha výmere, robíme pokusy 
so 450 odrodami rôznych plodín, 
čo predstavuje 4 000 parceliek. 
Základom dosiahnutia hodno-
verných výsledkov v poľnom 
skúšobníctve je presnosť v práci, 
odborná zdatnosť zamestnancov 
a primeraná technická vybave-
nosť, čo je našim základom.
• Koľko ľudí v súčasnosti za-
mestnávate? 

- K dnešnému dňu pracuje 
na skúšobnej stanici 20 zamest-
nancov. Z nich sa 15 venuje od-
rodovému skúšobníctvu. Ostatní 

sú fytoinšpektori, semenársky in-
špektor, inšpektor krmív a výživy 
zvierat. V porovnaní s predchá-
dzajúcimi rokmi je to menej asi 
o 5 zamestnancov. V budúcnosti 
máme záujem na zefektívňovaní 
našej činnosti, no nie na úkor za-
mestnanosti, ale na zefektívnení 
práce, zvládnutí väčšieho objemu 
kontrolnej a pokusníckej práce. 
Vzhľadom na súčasný objem 
úloh, ktoré stanica rieši, s ďalším 
zvyšovaním počtu pracovníkov 
na sa stanici neráta. Naviac, platí 
uznesenie z r. 2006, ktoré stano-
vilo dvadsaťpercentné zníženie 
štátnych zamestnancov, s ktorým 
sa musíme ešte v budúcnosti čias-
točne vysporiadať. 
• Aké sú najväčšie problémy, 
s ktorými sa v tejto oblasti 
stretávate?

- Na našom pracovisku rieši-
me problémy, ktoré majú často 
okamžitý charakter. Sme závislí 
tak, ako všetci poľnohospodári, 
na poveternostných zmenách, 
ktoré počas vegetácie vplývajú 
na charakter výroby. Obmedzený 
objem pridelených finančných 
prostriedkov sa snažíme kom-
penzovať využívaním sezónnych 
pracovníkov, ale aj vzájomnou 
spoluprácou medzi subjektami 
s podobným charakterom výro-
by, ktoré pôsobia v Spišskej Be-
lej. Sú to napr. AT Tatry, PD Tatry, 
Slovsolanum, mesto, či VŠUZ so 
sídlom vo Veľkej Lomnici. 
• Aké investičné aktivity ste 
realizovali v minulom období? 
Do čoho plánujete investovať 
v budúcnosti?

- Ako je už tradíciou, štátnym 
organizáciám sa prostriedky skôr 
krátia, než pridávajú. Napriek 
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* Ako dlho už podnikáte v ob-
lasti bicyklov? Aké boli Vaše 
začiatky?

- Obchod Bicykle Kostka fun-
guje na trhu už 15 rokov. Začínali 
sme v rodinnom dome, potom sme 
mali 10 rokov v prenájme predaj-
ňu v meste. Po kúpe nehnuteľnosti 
sme sa presťahovali do vlastných 
priestorov na Štefánikovej ulici 
číslo 38. 
* Aké produkty a služby po-
skytujete?

- Čo sa týka služieb - posky-
tujeme pozáručný servis, ktorý 
je bezplatný. Poskytujeme tiež 
vernostné zľavy, t. z. že pre zá-
kazníkov, ktorí si u nás zakúpia 
viac ako 1 bicykel máme dopln-
ky k bicyklu (blatníky, stojany 
a pod.) zdarma. Čo sa týka opráv, 
uprednostňujeme zákazníkov, kto-
rí si kúpia bicykle u nás, hlavne 
počas sezóny, tí majú prednostné 
právo na opravu, nakoľko sme 
viac predajňa ako opravovňa. Čo 
sa týka sortimentu, máme stály 
sortiment, ktorý sa pohybuje 
okolo stovky bicyklov, a to pre 
deti od 2 rokov, až po bicykle pre 
dospelých (MT8, Cross, Trekking, 
Full, Free ride, Free style), sorti-
ment je teda dosť široký. Cenové 
relácie bicyklov pre dospelých 
sú od 3 800 Sk do 30 000 Sk. 
Takže  ceny sú minimálne po-
rovnateľné, ak nie ešte lepšie ako 
v iných predajniach. Momentálne 
robíme vianočnú akciu. Ku kaž-
dému detskému bicyklu zdarma 
pridávame cyklistickú prilbu 
v hodnote 400 Sk, u bicyklov pre 
dospelých sú peňažné zľavy od 5 
do 10 % alebo materiál v hodnote 
1000 Sk zdarma. Niekedy som sa 
športu aktívne venoval, bol som 

Rozhovor s Martinom Kostkom, majiteľom predajne Bicykle Kostka
dvojnásobným majstrom Slo-
venska. Ako reprezentant som 
sa zúčastnil majstrovstiev sveta 
v cyklistike, čiže v problematike 
bicyklov a vo všetkom čo s tým 
súvisí sa vyznám, a preto sa o zá-
kazníkov dokážeme postarať tak, 
aby boli spokojní. 
* Plánujete rozšíriť sorti-
ment?

- Od začiatku je sortiment 
v našom obchode orientovaný 
iba na cykloprodukt. Zo začiatku 
môj otec robil aj montáž a servis 
lyží, ale len krátky čas. V sú-
časnosti rozširujeme sortiment 
o športové oblečenie, zo začiatku 
cyklistické a časom aj outdoorové 
- goratexové na bežné nosenie do 
hôr. Zatiaľ sortiment rozširujeme 
podľa dopytu zákazníkov, najmä 
pre detské a tínedžerské vekové 
kategórie, aby si rodičia naozaj 
mali z čoho vybrať.
* Ako vnímate okolité konku-
renčné prostredie?

- Snažíme sa poskytovať kom-
plexné služby, čo znamená, že zá-

kazníkovi bicykel nielen predáme, 
ale vieme sa oň postarať, aj keď 
príde o mesiac, dva alebo o rok. 
Našou snahou je, aby ľudia cítili, 
že sú u nás vítaní. Veľkou konku-
renciou sú pre nás nákupné cen-
trá, ale tu skôr ide o špecifikáciu 
zákazníka. Keď človeku nezáleží 
na tom, že si kúpi lacný bicykel 
a o mesiac vynaloží ďalšie penia-
ze na jeho opravu, využije ponuku 
týchto centier. Ak mu viac záleží 
na kvalite a chce sa cyklistike 
venovať trošku viac, hľadá skôr 
komplexnejší servis, ktorý ponú-
kame my. 

Všade v okolí sú cyklistické 
predajne, ide však o to upútať 
zákazníka natoľko, aby sa k nám 
opäť vrátil, čo sa nám v súčasnosti 
dosť dobre darí. Práve preto sme 
aj rozšírili priestory, chceme byť 
ešte bližšie k zákazníkovi. To sa 
týka aj našich otváracích hodín: 
mimo sezóny máme otvorené 
od 9.00 do 12.00 a od 13.30 do 
17.00 h, v sezóne od marca do 
augusta máme otvorené už od 

7.30 do 17.00 h, v sobotu od 8.00 
do 12.00 h. 
* Pociťuje nejaké obavy z prí-
chodu eura?

- Obavy z príchodu eura 
nemáme, ja od toho očakávam 
prínos. Z hľadiska bezpečnosti, 
mechaniky bicykla hlavne u detí, 
naše bicykle štandardy spĺňajú, 
nakoľko čo sa výrobcov týka 
spolupracujeme z 50% so slo-
venskými výrobcami, ktorí sú na 
veľmi dobrej úrovni, minimálne 
porovnateľnej so svetovými vý-
robcami, ak nie lepší. Takže ne-
pociťujem žiaden tlak zo strany 
EÚ, že by sa mali uprednostňovať 
bicykle vyrobené v zahraničí pred 
našou domácou výrobou. Čo sa 
týka značiek domácich výrob-
cov bicyklov, zákazníci u nás 
nájdu CTM, Dema a Kenzel. Zo 
zahraničných značiek sú to Rock 
Machine, Torpado, Bottechia.
* Neuvažujete nad otvorením 
ďalšej predajne?

- Momentálne nie, je to všetko 
dané dopytom. Ponuka v iných 
mestách je tiež široká, takže pod-
ľa nás je rozumnejšie sústrediť 
sa na jednu prevádzku a spraviť 
ju takou, aby mohla fungovať na 
100 % a možno až časom otvoriť 
niečo iné. Momentálne by sme to 
ani fyzicky nezvládli.
* Čo by ste odkázali našim 
čitateľom?

- Dúfame, že zákazníci, ktorí si 
k nám už cestu našli, nám ostanú 
i naďalej verní. Radi privítame aj 
nových, ktorých určite presvedčí-
me, že naše služby sú minimálne 
porovnateľné s konkurenciou, ak 
nie sú ešte lepšie. Prajeme všetkým 
čitateľom šťastné a veselé Vianoce 
a príjemné prežitie Nového roka.

Rozhovor s Ing. Mariánom Tokárom, vedúcim Ústredného kontrolného 
a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho v Spišskej Belej
tomuto v Spišskej Belej už druhý 
rok realizujeme výstavbu doško-
ľovacieho strediska s kapacitou 
do 35 osôb, ktoré bude slúžiť na 
vzdelávanie a oddych zamestnan-
cov ÚKSÚP, rezortu, verejnosti. 
Priebežne, napriek nedostatku 
finančných prostriedkov, inves-
tujeme do údržby a skrášľovania 
nášho areálu, vrátane budov. 
Budúcnosť ukáže, akou cestou sa 
kontrola potravín a najmä spôsob 
financovania tejto činnosti bude 
uberať. Isté je, že po problémoch 
s falšovaním potravín v rámci EÚ 
túto činnosť bude potrebné aspoň 

v rámci spoločenstva zachovať. 
• Každoročne prispievate k or-
ganizácii Spišského zemiakár-
skeho jarmoku. Podieľate sa 
i na iných podobných akciách?

 - Boli sme pri zrode Spišského 
zemiakárskeho jarmoku a to nás 
teší a zároveň zaväzuje. Okrem 
tejto úspešnej akcie každoročne, 
spravidla okolo 10. júla organi-
zujeme Deň otvorených dverí. 
K tomuto termínu pre širokú, 
najmä odbornú verejnosť máme 
pripravenú ukážku hľúz odrôd 
zemiakov s výhľadom očakáva-
nej úrody. Na odbornom seminári 

dostávajú priestor okrem špecia-
listov z ÚKSÚP aj zástupcovia 
osivárskych, chemických, či iných 
firiem pôsobiacich v poľnohospo-
dárskom odvetví. V Prešovskom 
kraji máme už iba jedinú typickú 
Strednú poľnohospodársku ško-
lu, so sídlom v Strážkach. Naši 
špecialisti s ňou rozvíjajú spolu-
prácu s cieľom prehĺbiť praktické 
vedomosti študentov. Publikačnú 
činnosť realizujeme v odborných 
časopisoch so zameraním na od-
rody, na aktuálne problémy poľno-
hospodárov pôsobiacich v našich, 
horších výrobných podmienkach. 

• Čo plánujete do budúcnosti?
- Jednoducho povedané, čo sa 

osvedčilo, čo vieme robiť, chce-
me naďalej rozvíjať a zachová-
vať. Nevyhneme sa i priebežným 
problémom. To, čo sa nám zatiaľ 
úplne nedarí, to chceme operatív-
ne riešiť. Samozrejme, základnou 
činnosťou ÚKSÚP, S. s., v Spiš-
skej Belej je zachovať a naďalej 
rozvíjať skúšobnú činnosť. 
Chceme ju však rozvinúť až na 
regionálnu úroveň, aby poľno-
hospodári z priľahlých okresov od 
nás získali poznatky, ktoré využijú 
pre svoje podnikanie.
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V sobotu, 17. novembra, bol 
úspešne odohraný futbalový 
polmaratón. Takmer 50 hráčov 
rozdelených do dvoch družstiev 
„mladších“ a „starších“ si otesto-
valo svoju výdrž v dvanásťhodi-
novom turnaji. V skorých ranných 
hodinách nastúpili hráči s veľkým 
odhodlaním na palubovku telo-
cvične ZŠ J. M. Petzvala, kde 
hneď v prvých minútach začali 
padať na oboch stranách góly. Zá-
pas bol po celý čas veľmi vyrov-
naný s rozdielom desiatich gólov 
v prospech „mladších“ hráčov. 
V popoludňajších hodinách sa skó-

Futbalový polmaratón
re výrazne zmenilo a „starší“ hráči 
zvýhodnení o nové posily zvrátili 
priebeh maratónu, a to dvadsať 
gólovým rozdielom, ktorý si udr-
žali až do konca zápasu. O ôsmej 
hodine večer bol ukončený tento 
futbalový „ošiaľ“ s výsledným 
skóre: “mladší“ (Balamuty, JOVA 
CAR, a ďalší ) - „starší“ (CPO 
Mexiko, Old Boys) 126:146. 

Hráčom ďakujeme za výdrž, 
odhodlanie, predvedené výkony 
a víťazom gratulujeme. Rovnako 
ďakujeme V-Penziónu v Spišskej 
Belej za poskytnuté služby ob-
čerstvenia. 

Biliardový turnaj 
Výsledky mládežníckeho biliardového turnaja o pohár primátora 

mesta, konaného 24. 11. v Centre voľného času: 
1. miesto: Depta Marek
2. miesto: Britaňák Branislav
3. miesto: Rezničák Radoslav

Športové výsledky
Slovenský pohár vo volejbale mužov 
 31. 10. Humenné - Spišská Belá  3:0
 7. 11.  Spišská Belá - Humenné  0:3 
(pozn. Humenné je účastníkom slovenskej volejbalovej extraligy - po-
sledný vicemajster SR) 
1. slovenská volejbalová liga - skupina Východ - MUŽI
 10. 11.  Spišská Belá - Dubová Nemecká  2:3, 3:1
 17. 11.  Vranov - Spišská Belá  3:0, 3:1
 25. 11.  VK Šaca - Spišská Belá  3:2, 3:2 
 1. 12.  Spišská Belá - Revúca  2:3, 3:1
Najbližšie zápasy:
 8. 12.  Spišská Belá - Bardejov 
1. slovenská basketbalová liga - skupina Východ - ŽENY
 10. 11.  MBK Spišská Belá - ŠK KU Ružomberok  50:90
 11. 11.  MBK Spišská Belá - MBK Liptovský Mikuláš  60:99
 24. 11.  BK ´99 Prešov - ŠBK Spišská Belá   55:40
 25. 11.  BK Sabinov - ŠBK Spišská Belá  79:38
Kežmarská MARCO POLLO hokejbalová liga
6. kolo (3. 11.) Fighters Spišská Belá - HC Sokol Matrix Kežmarok
    6:7 po predĺžení (1:2, 1:1, 4:3 - 0:1)
7. kolo (10. 11.) Snipers Kežmarok - Fighters Spišská Belá 
   4:3 (po samostatných nájazdoch) (0:2, 2:0, 1:1 - 0:0/1:0)
8. kolo (24. 11.) Fighters Spišská Belá - Sever Kežmarok   
   5:7 (1:2, 2:3, 2:2)

Vianočný turnaj v minifutbale 
„O pohár primátora mesta“ 

sa bude konať 26. decembra (v stredu) 
v telocvični  ZŠ na Moskovskej ulici.

Ponuka práce 

Tatravagónka, a. s., Poprad
hľadá - ponúka prácu pre 

zváračov, frézarov, rovnačov 
a ďalších výrobných robotníkov 

s nástupom ihneď
Ponúka sa:
- náborový príspevok až do výšky 36 000 Sk
- príspevok na ubytovanie až do 100%
- príspevok na dopravu
- možnosť výborných zárobkov
-13. plat a odmeny
- bohatý sociálny program
- dlhodobú stabilitu 
 
Zároveň hľadáme manažérov a administratívnych pracovníkov.

Kontakty:
0918 735 621 • 052/711 27 41

personal@tatravagonka.sk, www.tatravagonka.sk  

Viacúčelové športové ihrisko na Tatranskej ulici v našom meste je 
opäť modernejšie. Mesto na ňom v posledných týždňoch zrealizovalo 
výstavbu nového kvalitného osvetlenia, aby sa mohlo využívať najmä 
v zimnom období ako verejné klzisko aj vo večerných hodinách. Zá-
roveň sa v súčasnosti dokončujú mantinely - na už existujúcu drevenú 
konštrukciu sa montujú impregnované drevené platne natreté na bielo 
s ochranným dreveným madlom. V najbližších dňoch sa uskutoční 
montáž ešte ďalších ochranných sietí, aby ich výška bola cca aspoň 
6 metrov nad hracou plochou. Na tieto aktivity mesto získalo na zákla-
de podaného projektu účelovú dotáciu vo výške 480 000 Sk z NEFO 
fondu Prešovského samosprávneho kraja. V roku 2008 mesto plánuje 
pri tomto ihrisku z vlastných prostriedkov vybudovať malú prízemnú 
budovu šatní so sociálnym zázemím, ktoré sú nevyhnutné pre normálnu 
prevádzku ihriska. 

Už aj s osvetlením...


