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Nové byty na pozemku Fergamu
Pred niekoľkými mesiacmi
vyvolala v našom meste rozruch
informácia o tom, že vlastník
objektu bývalej stolárskej dielne a neskôr výroby zámkovej
dlažby (pod názvom Fergam)
na Zimnej ul. 46 v Spišskej Belej
chce do tohto objektu nasťahovať
neprispôsobivých obyvateľov.
Dnes už bývalému vlastníkovi
tohto objektu sa nedarilo tento
objekt predať niekoľko rokov.
Aj keď záujemcov bolo dosť,
k dohode o kúpe nedošlo. Aj
primátor nášho mesta hľadal
možného kupujúceho s prijateľným zámerom ďalšieho využitia
tohto objektu. Až pred niekoľkými týždňami sa primátorovi
mesta podarilo nájsť vhodného
kupujúceho, ktorý tento objekt aj
s priľahlým pozemkom odkúpil

od jeho súčasného vlastníka. Novým vlastníkom sa stala stavebná firma Chemostav, a. s., Svit.
Aký bude ďalší osud tohto
objektu? Po dohode s mestom
chce táto firma vybudovať na
tomto pozemku (po zbúraní súčasného objektu) nový bytový
dom s bytmi bežného štandardu
(ako mestské nájomné byty, resp.
byty do osobného vlastníctva).
Tento jej zámer predbežne
odsúhlasilo aj mestské zastupiteľstvo koncom novembra 2012
za podmienky, že konkrétne
projektové riešenie bytového
domu bude po prepracovaní
štúdie predložené na schválenie mestu. Má o ísť moderné
riešenie bytového domu s bytmi, ktoré budú spĺňať všetky
podmienky tzv. nájomných
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Opravené cesty na Zamagurí
Dňa 18. 12. 2012 sa v Červenom Kláštore a v poľských Šromovciach Nižných uskutočnilo
slávnostné ukončenie spoločného slovensko-poľského projektu
Modernizácia cestného spojenia
Pieninských národných parkov,
na ktorom sa zúčastnil aj primátor nášho mesta a poslanec PSK
Štefan Bieľak.
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
(SÚC PSK) ukončila tento projekt, ktorý výrazne pomohol
zlepšiť dopravnú infraštruktúru
na Zamagurí. V rámci projektu
prešovskí cestári zmodernizovali 24,5 kilometrov ciest na
Zamagurí, na poľskej strane sa
opravilo 8,3 km ciest. Dodávateľom sa na základe verejného
obstarávania stala spoločnosť
Inžinierske stavby Košice. Zmluva bola podpísaná v júni minulého roku s termínom ukončenia
v decembri 2012. Prvé stavebné

práce sa začali v minulom roku
na ceste II/543 na úseku č. 1
- Kamienka - Veľký Lipník ako
pokračovanie modernizácie ciest
v Staroľubovnianskom okrese,
ktoré boli realizované z Regionálneho operačného programu
v obci Kamienka. Ide o úsek
dĺžky 11,3 km s rozpočtovým
nákladom 894 tis. €, pričom
všetky práce boli zrealizované
v roku 2011.
Stavebné práce na úseku č. 2,
II/542 Spišská Belá - Spišské
Hanušovce sa začali koncom
minulého roku prieťahom cez
obec Reľov. Celková dĺžka modernizácie tohto úseku predstavuje 5,6 km s rozpočtovým
nákladom 616 tis. €. Stavebné
práce na komunikácii III/543043
Červený Kláštor - Lechnica boli
dokončené v máji. Dláždenie
priekopy v Červenom Kláštore
smerom na Lechnicu cestári
realizovali v roku 2011, živičný

bytov bežného štandardu. Ale
či to budú nájomné byty alebo
sa byty ponúknu na odkúpenie
prípadným záujemcom, je vecou prípadného záujmu o kúpu
týchto bytov.
Jednou možnosťou je, že
mesto odkúpi od tejto stavebnej
firmy (investora) tieto byty do
vlastníctva mesta cez Štátny
fond rozvoja bývania a následne ich bude prideľovať do nájmu ako mestské nájomné byty.

Podľa druhej alternatívy bude
možnosť tieto byty od tejto firmy
prostredníctvom mesta odkúpiť
do osobného vlastníctva (napr. aj
cez úver cez Štátny fond rozvoja
bývania alebo cez hypotekárny
úver alebo v hotovosti. V prípade hypotéky bude možnosť
zriadiť záložné právo priamo
na kupovaný byt. Pritom pri
takomto odkúpení byty môžu
rovnako využiť Štátny fond
(Pokračovanie na 3. str.)

koberec položili v tomto roku.
Ide o úsek dlhý 350 m s rozpočtovým nákladom 65 tis. €.
Veľmi problémový bol úsek
č. 4 III/541006 Toporec - Haligovce. Od mája do júla tu
cestári zmodernizovali 7,24 km
ciest s rozpočtovým nákladom
757 tis. €. „Na tento úsek sme
mimoriadne pyšní, pretože sme
obnovili dopravu na horskom
priechode Javor medzi obcami
Toporec a Haligovce, ktorá
bola v posledných rokoch kvôli
havarijnému stavu cesty úplne
uzavretá,“ zdôraznil Vladimír
Kozák, riaditeľ SÚC PSK.
Celková výška preinvestovaných finančných prostriedkov
dosiahla 3,8 mil. €, z toho 2,3
mil. € na slovenskej strane.
Prostriedky Európskeho fondu
regionálneho rozvoja (ERDF)
tvoria 85 % z celkových výdavkov, zvyšných 10 % na slovenskej strane bude financované
zo štátneho rozpočtu Slovenskej
republiky a 5 % zo zdrojov Pre-

šovského samosprávneho kraja.
„Realizáciou projektu sme
naplnili významný krok hlavného cieľa programu a projektu
- rozvoj spolupráce poľsko-slovenského partnerstva. Úspešne
sme nadviazali na projekt
Modernizácia cestného spojenia Osturňa - štátna hranica
- Niedzica, kde sa na slovenskej
strane modernizovalo 13,8 km
ciest. Realizácia projektov zlepšila priame spojenie v oblasti
dopravy v poľsko-slovenskom
prihraničnom území, zlepšili
sa podmienky cezhraničnej infraštruktúry, bezpečnosť cestnej
dopravy, zabezpečila sa lepšia
dostupnosť a atraktívnosť územia pre obyvateľov, investorov
a návštevníkov. Projekt podporil rozvoj podnikania, pracovné
príležitosti a zintenzívnil rozvoj
cestovného ruchu. Teší ma, že aj
takto pomáhame rozvoju Pieninských národných parkov na
oboch stranách hranice,“ dodal
Vladimír Kozák.

STRANA 2
Výročná schôdza MO SZBP
Dňa 17. 1. 2013 sa uskutočnila výročná schôdza členov
miestnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických
bojovníkov v Spišskej Belej.
Predsedníčka organizácie
Daniela Lineková na nej
zhodnotila činnosť organizácie na rok 2012 a predložila návrh plánu činnosti na
rok 2013. V tomto pláne bola
vznesená požiadavka na väčšiu spoluprácu tejto organizácie s oboma základnými
školami. Na tejto schôdzi sa
zúčastnil aj primátor mesta
Štefan Bieľak, ktorý poďakoval členom organizácie za ich
činnosť a zanietenosť. Táto
organizácia spolu s mestom
každoročne zabezpečuje pietnu spomienku na deň oslobodenia mesta (27. január),
oslobodenia Československa
počas 2. sv. vojny (8. máj) a na
výročie SNP (29. august).
Najbližšia pietna spomienka
sa uskutoční 25. januára 2013
(v piatok) o 13.00 hod. - Deň
oslobodenia mesta počas 2.
sv. vojny - položením vencov k pamätníku padlých
počas 2. sv. vojny (pri soche
partizána v parku pri evanjelickom kostole).
Jakub a Sofia naďalej kraľujú slovenským menám
Najpoužívanejšími menami
sa v roku 2012 opäť stali
krstné mená Jakub a Sofia.
Na druhej priečke u chlapcov
sa umiestnil Samuel, na tretej Adam, u dievčat Natália
a Nela. V registri obyvateľov sa objavili aj zaujímavé
a jedinečné mená, ktoré dali
rodičia svojim bábätkám ako
Viva, Vesna, Senka, Rihana,
Piroška, Klotilda, Elif alebo
Dženifera. U chlapcov Zidan,
Umer, Time-on, Quoc, Musa,
Kari, Banner alebo Rio.
Jakub - 1 231 Samuel - 1 131
Adam - 1 021 Lukáš - 1 000
Michal - 981 Martin - 979
Tomáš - 978
Filip - 827
Matúš - 806
Patrik - 761
Sofia - 924
Natália - 804
Nela - 796
Viktória - 742
Nina - 669
Ema - 650
Laura - 644 Michaela - 558
Kristína - 537
Sára - 473
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Výtvarný odbor ZUŠ v nových priestoroch
Od začiatku roka 2013 je
výtvarný odbor Základnej
umeleckej školy v Spišskej Belej
presťahovaný do priestorov na
prízemí budovy AT TATRY,
s. r. o., na Petzvalovej ulici
č. 37 v Spišskej Belej. Doterajšia
situácia s priestormi v budove
školy na Zimnej ul. č. 12 už bola
kritická, všetci žiaci výtvarného
a hudobného odboru sa tiesnili v malých nevyhovujúcich
priestoroch.
Mesto ako zriaďovateľ školy už dlhší čas hľadalo vhodné
priestory, keďže výtvarný odbor
má svoj určitý prevádzkový režim a svoje špecifiká a nemôže
sa vyučovať kdekoľvek. Mestu
prišla vhod ponuka od spoločnosti AT TATRY, s. r. o., ktorej
sa uvoľnili priestory, ktoré

predtým užíval úrad práce.
Podľa primátora mesta výtvarný odbor tejto školy dlhodobo
dosahuje výborné výsledky
a skvelé medzinárodné úspechy s prácami svojich žiakov,
robí mestu fantastickú reklamu
a pritom vo veľmi skromných
priestorových podmienkach.
Bola to nutnosť ale aj akási
forma „odmeny“ za túto prácu
a uvedené úspechy.
Po presťahovaní zostane
súčasná budova školy slúžiť
hudobnému odboru. Výtvarný
odbor tak získal nové priestory
v uvedenej budove na Petzvalovej ulici o výmere 270 m2. K dispozícii sú 4 učebne, 1 kancelária
pre učiteľov, 2 sklady a toalety.
Výhodou je dobrá a bezpečná
dostupnosť tejto budovy pre

žiakov školy a dobrá možnosť
parkovania pre rodičov detí
(oproti pred katolíckou farou).
Vlastník budovy AT TATRY,
s. r. o., zrekonštruoval tieto
priestory na svoje náklady pre
potreby tejto školy, pričom ešte
nejaké ďalšie stavebné úpravy
urobí počas letných prázdnin.
Mesto na svoje náklady upraví v letných mesiacoch vstup do
budovy z miestnej komunikácie
(nový prístupový bezbariérový
chodník). Škola z rozpočtu mesta bude platiť ročné nájomné vo
výške 5 400 € (20 €/m2 ročne)
a príslušné prevádzkové náklady (plyn, elektrická energia,
voda). Tieto priestory má škola
prenajaté na dobu 5 rokov
s právom predĺženia o ďalšiu
dobu (v prípade záujmu).

Klzisko na Tatranskej ulici
Klzisko na Tatranskej ulici je
naďalej prístupné širokej verejnosti každý deň v čase od 10.00
do 17.00 hod. (v prípade, že je
to technicky možné, aj dlhšie).
V prípade technických problémov správca ihriska môže
klzisko uzavrieť aj v uvedenom
čase. Klzisko je bezplatné. K dispozícii sú aj toalety. Kontakt na
správcu ihriska: Jozef Kuna, tel.
0915 393 657.

Štatistika obyvateľstva mesta za rok 2012
Štatistika mesta Spišská Belá
Počet narodených detí
Počet úmrtí
Počet obyvateľov prihlásených na trvalý pobyt
Počet odhlásených obyvateľov z trvalého pobytu
Celkový počet obyvateľov mesta

2010
72
48
89
65
6335

2011
71
55
44
64
6391

2012
76
54
72
52
6422

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností
Daňové priznanie k dani
z nehnuteľností do 31. januára
2013 mala podať tá fyzická
alebo právnická osoba, ktorá
počas roku 2012 nadobudla nehnuteľnosť (stala sa vlastníkom
nehnuteľností): kúpou, dedením, darovaním alebo dražbou
bytu, stavby, alebo pozemku,
alebo ak v r. 2012 prebehlo
stavebné konanie vystavením
stavebného povolenia, alebo
kolaudačného rozhodnutia, čo
mení druh pozemku. Ostatní
daňovníci, u ktorých nenastali

žiadne zmeny, daňové priznanie nepodávajú. Daňovník,
ktorý je povinný podať daňové
priznanie, je povinný sám si daňové tlačivo vypísať a vyplnené
doručiť správcovi dane, t. j. na
Mestský úrad v Spišskej Belej
najneskôr do 31. januára. Tak
napríklad: Daňové priznanie
sú povinní podať aj tí, ktorí
si kúpili stavebný pozemok
na výstavbu rodinného domu
napr. v lokalite IBV Webera, či
na Športovej ulici.
Podmienky platenia dane

z nehnuteľností budú uvedené
v platobnom výmere, ktorý
bude doručený každému daňovníkovi. Daň sa platí až po
doručení platobného výmeru
v lehote, ktorá je uvedená
v tomto výmere. To znamená, že
mesto vám na vašu adresu doručí písomný platobný výmer,
v ktorom bude uvedená výška
dane a termín zaplatenia. Bližšie
informácie poskytne p. Štefaniaková, Mestský úrad, kanc. č. 2
na prízemí, tel. 468 05 14, mail:
stefaniakova@spisskabela.sk.
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Daň za psa - ZMENA
Od 1. 1. 2013 nastali určité
zmeny týkajúce sa dane za psa
zmenou zákona o miestnych
daniach. Naďalej platí, že daň za
psa sa platí za psa staršieho ako
6 mesiacov chovaného fyzickou
osobou alebo právnickou osobou
na území mesta. Daň sa neplatí
za služobné psy ozbrojených
zložiek a ozbrojených síl SR, za
psy, ktorých držiteľmi sú fyzické
osoby - držitelia preukazov ŤZP
a za poľovnícke psy používané
na poľovnícke účely. Daň platí

vlastník psa alebo držiteľ psa,
ak sa nedá preukázať, kto psa
vlastní. Výška dane pre rok 2013
sa nezmenila, t. j. výška dane
za jedného psa na kalendárny
rok je 15 € za psa chovaného
v byte bytového domu a 10 €
v ostatných prípadoch. Zmena
je v tom, že v prípade, že pes
má 6 mesiacov, je povinnosťou
daňovníka najneskôr do 30 dní
podať priznanie k dani za psa.
Nové je aj to, že daň za psa sa
vyrubuje v jednom spoločnom

Nové byty na pozemku Fergamu
(Dokončenie z 1. str.)
rozvoja bývania, ktorý im na
kúpu tohto bytu môže poskytnúť rovnako výhodný úver ako
mestu, a teda neplatia mestu
nájomné, ale rovno si tento byt
budú splácať (ak si ho nekúpia
za hotové). Avšak všetky tieto,
ale aj ďalšie otázky budú jasné
až po schválení konkrétneho
riešenia tohto bytového fondu
a nastavenia podmienok jeho
výstavby. Konečné projekčné
riešenie tohto bytového domu
a samotných bytov bude pred-

metom ďalšieho rokovania
mesta a tejto firmy v najbližších
týždňoch. Začiatok výstavby sa
plánuje na jar 2013, pričom súčasný objekt bude zbúraný a na
tomto pozemku bude postavený
úplne nový objekt - nový bytový
dom aj s parkovaním pre osobné
autá pre všetky byty.
Ak prebehne všetko podľa
plánu investora (stavebnej firmy), bytový dom by mohol byť
dokončený a skolaudovaný už
do konca tohto roka 2013. Ďalšou výhodou pre mesto (okrem

rozhodnutí spolu s daňou z nehnuteľností. Toto rozhodnutie
sa doručuje na adresu daňovníka. Zmena je aj v platení dane.
Daň za psa sa bude platiť až na
základe doručeného rozhodnutia (platobného výmeru),
a to v lehote určenej v tomto
rozhodnutí. To znamená, že táto
daň sa už neplatí ako doposiaľ
bez platobného výmeru do 31.
januára každého roka. Bližšie
informácie získate na Mestskom
úrade u p. Štefaniakovej, kanc. č.
2 na prízemí, tel. 468 05 14, mail:
stefaniakova@spisskabela.sk.
toho, že v tomto objekte neskončia neprispôsobiví ľudia) je fakt,
že všetky náklady spojené s výstavbou tohto bytového domu
bude znášať tento investor
(náklady projektovú dokumentáciu, na inžiniersku činnosť,
na inžinierske siete - prípojky
a na parkovacie miesta). Po
spracovaní konkrétneho návrhu projektovej dokumentácie
bude tento návrh zverejnený na
webovej stránke mesta a prerokovaný na zasadnutí mestského
zastupiteľstva. Ďalšie informácie
vám prinesieme v najbližšom
období.

Prijatie jubilantov a novonarodenách detí
Pred Vianocami primátor
mesta Štefan Bieľak prijal
v obradnej sieni mestského
úradu na slávnostnom obrade jubilantov, ktorí sa dožili
v posledných 3 mesiacoch
okrúhleho alebo vysokého

životného jubilea. Pri tejto
príležitosti každému z nich
odovzdal kyticu kvetov a malý
finančný dar.
V popoludňajších hodinách
privítal na slávnostnom obrade
osemnásť novorodencov, ktorí

Schôdza miestnych hasičov
Dňa 15. 12. 2012 (v sobotu
podvečer) sa miestni dobrovoľní
hasiči (DHZ Spišská Belá) stretli na výročnej členskej schôdzi.
DHZ má 28 činných a 53 prispievajúcich členov, spolu 81,
z toho 5 žien. Predseda DHZ
Maroš Vaverčák za prítomnosti
primátora mesta Štefana Bieľaka
a zástupcu Okresného výboru
DPO Kežmarok informoval
o činnosti DHZ počas roka 2012
a o plánoch, potrebách, ale aj
problémoch miestnych hasičov.
V roku 2012 mali 11 výjazdov:
8. 2. - Požiar rodinného domu
- Spišská Belá Štefánikova 33
16. 3. - Požiar lesa a suchej trávy
- Obec Jurské
17. 3. - Požiar suchej trávy - pri
vodojeme Sp. Belá

4. 4. - Požiar stohu slamy a požiar
lesa a suchej trávy - Sp. Belá
10. 4. - Požiar suchej trávy a lesného porastu neďaleko obce
Bušovce
13. 4. - Požiar suchej trávy a lesného porastu nad obcou Ihľany
11. 5. - Požiar suchej trávy v blízkosti rieky Biela
21. - 22. 9. - Mimoriadna situácia
- ekologická havária-únik ropnej
látky do verejnej kanalizácie
9. 12. - Požiar reštaurácia a hospodárskych budov Spišské
Hanušovce
Počas celého roka 2012 boli
vykonávané preventívne protipožiarne prehliadky v malých prevádzkach, obchodoch
a firmách v meste Spišská Belá.
Rovnako sa vykonali preven-

pribudli do radov občanov
nášho mesta za posledné 3
mesiace. Primátor mesta odovzdal rodičom malý finančný
dar a kyticu kvetov a poprial
im veľa trpezlivosti a lásky pri
výchove ich ratolestí.
tívne prehliadky RD, ktoré sa
vykonávajú pravidelne každý
rok. Dňa 6. mája 2012 sa uskutočnila Svetoflorianska svätá
omša v rímskokatolíckom kostole v Spišskej Belej, dňa 10.
júna 2012 sa konala v našom
meste regionálna hasičská súťaž o Pohár primátora mesta
a dňa 8. septembra 2012 detská
hasičská súťaž - Prúdnička
Cyrila Kovačika. V priebehu
roka 2012 sa hasičské družstvo
mužov zúčastnilo na 2 súťažiach
a hasičské družstvo detí na 5 súťažiach.
Na záver primátor mesta poďakoval prítomným hasičom za
ich nezištnú pomoc počas celého
roka a za dobrú prezentáciu ich
činnosti a prisľúbil hasičom rovnakú pomoc v roku 2013 ako to
bolo v predošlom roku.
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Triedený zber komunálneho
odpadu v roku 2013
VRECOVÝ SYSTÉM
PLASTY
KOVY
PAPIER
SKLO
TETRAPAKY

7. február
28. február
21. marec
8. február
1. marec
22. marec

KONTAJNERY 1100 l
(tzv. separačné miesta)
PLASTY
PAPIER

14. február
28. február
14. marec
28. marec

SKLO

1. marec

KOVY

podľa
potreby

Počítačový kurz
pre seniorov
Riaditeľstvo Základnej školy
J. M. Petzvala, Moskovská
20, Spišská Belá v spolupráci s Mestom Spišská Belá
Vás pozývajú na otvorenie
počítačového kurzu pre seniorov: Základy počítačovej
a internetovej gramotnosti
pre seniorov mesta Spišská
Belá, a to 13. 2. 2013 o 14.00 h.
Cieľom tejto vzdelávacej aktivity je osvojenie základných
vedomostí a zručností v oblasti IKT a základné ovládanie PC v celkovom rozsahu
30 hodín. Miesto konania:
budova ZŠ J. M. Petzvala,
učebňa UAT. Podrobné
informácie a stanovenie
ostatných termínov budú po
dohode stanovené na 1. stretnutí. Bližšie informácie na tel.
čísle: 052/ 4581752
ITF SLOVAKIA TOUR 2013
V dňoch sa 23. - 27. januára 2013 sa v Bratislave
uskutočnil Medzinárodný
veľtrh cestovného ruchu
ITF SLOVAKIA TOUR 2013.
Prešovský kraj mal veľkú
spoločnú expozíciu, ktorú
zabezpečovala Krajská organizácia cestovného ruchu so
sídlom v Prešove s názvom
„Severovýchod Slovenska”.
Súčasťou tejto expozície bola
aj naša Oblastná organizácie
cestovného ruchu Tatry Spiš - Pieniny (so sídlom v
Kežmarku) a v rámci nej aj
Mesto Spišská Belá, ktoré je
členom tejto organizácie. Viac
informácií na
www.tatryspispieniny.sk.
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Zo zasadnutí mestského zastupiteľstva
Na zasadnutí dňa 13. 12. 2012
Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Belej prijalo aj nasledovné
rozhodnutia:
Predaj pozemkov na výstavbu
polyfunkčných objektov
Mestské zastupiteľstvo (ďalej
len MsZ) vzalo na vedomie vyhodnotenie obchodnej verejnej
súťaže na predaj pozemkov na
výstavbu polyfunkčných objektov v Spišskej Belej na Mierovej
ulici (za obchodným domom).
V určenom termíne do konca
novembra bolo na mestský úrad
doručených 12 ponúk. Všetky
ponuky boli za prítomnosti
komisie verejne otvorené a následne všetky ponuky boli predložené mestskému zastupiteľstvu
na posúdenie a rozhodnutie. Pri
výbere rozhodovali 2 kritériá:
ponúknutá kúpna cena za 1
m2 a účel budúcej prevádzky
v tomto objekte (na prízemí
a na poschodí). Účel prevádzky
sa hodnotil tak, aby tam nebola
umiestnená nevhodná podnikateľská prevádzka vzhľadom najmä na blízkosť sídliska. A teda,
ak nešlo o nevhodnú prevádzku,
tak potom rozhodujúca bola kúpna cena. Vzhľadom na uvedené
MsZ schválilo budúci predaj 5
samostatných pozemkov pre 5
polyfunkčných objektov v radovej zástavbe nasledovne:
1. stavebný pozemok č. 5 Pavlovi Šatalovi, bytom Mierová 7,
Spišská Belá za kúpnu cenu 82
€/m2, na prízemí inštalatérska
dielňa - voda, plyn, kúrenie, na
poschodí bytová jednotka;
2. stavebný pozemok č. 1
Ivete Šmijovskej, Mierová 7,
Spišská Belá za kúpnu cenu
70,70 €/m2, na prízemí manikúra, pedikúra, solárne štúdio,
na poschodie - podnikateľská
prevádzka na poskytovanie
služieb obyvateľom - obchodno-prevádzkové priestory pre
mobilného operátora, prípadne
notársky úrad;
3. stavebný pozemok č. 2 Mgr.
Františke Matavovej, Popradská
39, Spišská Belá za kúpnu cenu
70 €/m2, na prízemí verejná lekáreň a na poschodí kancelária
a skladové priestory;
4. stavebný pozemok č. 3
Ing. Silvii Novoroľníkovej,
Záhradná 8, Spišská Belá za
kúpnu cenu 70 €/m2, na prízemí
salón pre psy, chovateľské po-

treby a veterinárnu kliniku a na
poschodí solárium, nechtový
dizajn a požičovňa spoločenských šiat;
5. stavebný pozemok č. 4 Ing.
Radoslavovi Zemčákovi, Nová
33, Spišská Belá za kúpnu cenu
65 €/m2, na prízemí účtovno-poradenská kancelária pre rozvoj
a podporu podnikania a na
poschodí internetový obchod
a internetový predaj.
Uvedený predaj sa uskutoční za podmienok uvedených
v uznesení MsZ č. 118/2012 zo
dňa 13. 9. 2012 a v obchodnej
verejnej súťaži, pričom presná
výmera týchto pozemkov bude
určená geometrickým plánom
(v grafickej štúdii - mape bola len
približná výmera). Na základe
uvedeného bude projektantom
mesta dopracovaná projektová
dokumentácia pre stavebné
povolenie, ktorá zohľadní
blízkosť bytových domov na
Mierovej ulici č. 1 - 3 a ktorá
dorieši aj dopravnú obslužnosť
tohto územia, t. j. komunikáciu
pre autá a pre chodcov a najmä
parkovanie (t. j. statickú dopravu). Po spracovaní návrhu PD
bude tento návrh prerokovaný
mestským zastupiteľstvom.
Následne bude pokračovať
stavebné konanie, ktoré bude
zabezpečovať mesto (mestský
úrad). Možná výstavba týchto
objektov je naplánovaná začiatkom leta 2013 (ak sa nevyskytnú
nejaké problémy).
Zmena rozpočtu mesta
na rok 2012
MsZ schválilo 8. zmenu
rozpočtu mesta Spišská Belá na
rok 2012 rozpočtovým opatrením č. 8 (uvedené rozpočtové
opatrenie je zverejnené na
tejto webovej stránke v časti
samospráva/rozpočet mesta).
Miestne dane a poplatok
za odpad
MsZ prerokovalo a schválilo
návrh Všeobecne záväzného
nariadenia Mesta Spišská Belá
č. 10/2012 o miestnych daniach
a poplatku (nariadenie je zverejnené na tejto stránke v časti
úradná tabuľa). Dôvodom prijatia toho nového nariadenia je
zmena legislatívy - zmena zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych
daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drob-

né stavebné odpady v znení
neskorších predpisov. Zmeny,
ktoré uvedený zákon zavádza,
sú v tomto návrhu nového
nariadenia uvedené červeným
písmom (pre ľahšiu orientáciu).
Podstatná je však výška sadzby
dane z nehnuteľností (pozemky,
stavby, byty), kde dochádza k jej
zvýšeniu z dôvodu postupného zbližovania sadzieb medzi
podnikateľmi/právnickými osobami a na druhej strane fyzickými osobami. Podľa uvedeného
zákona rozdiel medzi sadzbami
pre fyzické osoby nesmie byť
väčší ako 10-násobok sadzby
pre podnikateľov, resp. právnické osoby. Keďže v prípade nášho
mesta je tento rozdiel väčší, bude
sa postupne v priebehu niekoľkých rokov (aby to nebolo veľmi
citlivé pre obyvateľov mesta)
tento rozdiel zbližovať, aby
sme sa dostali na úroveň požadovanú zákonom. Uvedené
zvýšenie dane z nehnuteľnosti
pre rok 2013 však predstavuje
sumu rádovo v priemere cca 3
- 4 € na rok na daňovníka (podľa
prepočtov mesta).
Od 1. 1. 2013 dôjde k zvýšeniu aj poplatku za komunálny
odpad, avšak len už o skôr
plánované 3 %, čo predstavuje
odhadovaný ročný nárast inflácie (podľa Štatistického úradu
SR). O tejto zmene však už bolo
rozhodnuté v roku 2011. V prípade 1 osoby je to nárast max.
o 46 centov ročne (na sumu 16,06
€) a u ďalších členov domácnosti
alikvotne ešte menej.
Príspevok na činnosť škôl
a školských zariadení
MsZ prerokovalo a schválilo
návrh Všeobecne záväzného
nariadenia Mesta Spišská Belá č.
11/2012 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského
zariadenia v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta Spišská Belá
v roku 2013 (nariadenie je zverejnené na tejto stránke v časti
úradná tabuľa). Týmto nariadením sa určuje minimálna výška
financií, ktoré mesto poskytuje
školám a školským zariadeniam. V skutočnosti však mesto
poskytuje omnoho viac financií
ako je táto minimálna výška
uvedená v tomto nariadení.
Uvedené nariadenie sa netýka
základných škôl, ktorých financovanie je riešené priamo
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z rozpočtu štátu (formálne cez
rozpočet mesta).
Finančná pomoc na kostol
v Strážkach
MsZ prerokovalo žiadosť
Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť Spišská Belá o poskytnutie
finančného príspevku (dotácie)
z rozpočtu mesta na opravu
strechy - výmenu strešnej
krytiny na národnej kultúrnej
pamiatke Rímskokatolícky kostol sv. Anny v Strážkach. Práce
na výmene krytiny sú stavebne
už zrealizované, avšak finančne je potrebné ešte zabezpečiť
finančné prostriedky vo výške
cca 4 500 €. Náklady na opravu
strechy boli vo výške cca 26 tis.
€, pričom z Ministerstva kultúry
SR bola poskytnutá dotácia zo
štátneho rozpočtu vo výške
14 900 €. MsZ rozhodlo, že
mesto poskytne mimoriadnu
dotáciu - finančný príspevok
v zmysle zákona č. 49/2002 Z. z.
o ochrane pamiatkového fondu
z rozpočtu mesta ešte na rok
2012 na uvedený účel vo výške
3 500 €.
Rozpočet mesta na rok 2013
MsZ prerokovalo návrh
rozpočtu Mesta Spišská Belá
na roky 2013 až 2015. Rozpočet mesta na roky 2014 a 2015
bol vzatý na vedomie len ako
informatívny. MsZ schválilo
programový rozpočet mesta na
rok 2013 ako vyrovnaný vrátane
rozpočtov príjmov a výdavkov
rozpočtových organizácií mesta
v nasledovnej štruktúre:
Bežné príjmy
4 618 979 €
Bežné výdavky
4 165 531 €
Kapitálové príjmy 8 000 865 €
Kapitálové výdavky 8 497 096 €
Príjmové finančné operácie
429 006 €
Výdavkové finančné operácie
386 223 €
MsZ vzalo na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra
k návrhu tohto rozpočtu mesta. Schválený rozpočet mesta
je zverejnený na tejto stránke
v časti Samospráva/rozpočet
mesta. Najvýstižnejší pojem
pre tento rozpočet je ŠETRENIE
- rozpočet bol prijatý ako dosť
zásadne úsporný. Bližšie informácie o jeho obsahu prinesieme
dodatočne.
Byty v Strážkach
MsZ zrušilo pridelenie mestského nájomného bytu v Stráž-
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kach na Popradskej ulici 11 pre
Ľudmilu Rusňákovú, bytom
Spišská Belá, Zimná 35 z dôvodu, že menovaná následne
odmietla pridelenie bytu. MsZ
schválilo pridelenie mestského
nájomného bytu - garzónky
v Spišskej Belej na Popradskej
ulici č.11 žiadateľovi - Ján Zastkovi zo Slovenskej Vsi. Naďalej
je voľných 5 garzóniek a preto
v prípade záujmu kontaktujte
Mestský úrad, p. Adamjakovú,
tel. 052/4680 523.
Pridelenie služobného bytu
MsZ schválilo pridelenie
3-izbového mestského nájomného bytu ako služobného bytu
v bytovom dome na 3. poschodí
na Ulici 1. mája č. 46 v Spišskej
Belej do nájmu nájomcovi Miroslave Wožniakovej, trvale bytom
Spišská Belá, Osloboditeľov 8
(zamestnanec mesta).
Byt na Petzvalovej 28
MsZ schválilo pridelenie 2-izbového mestského nájomného
bytu na 1. poschodí bytového
domu na Petzvalovej ulici č.
28 v Spišskej Belej do nájmu za
podmienok uvedených v uznesení MsZ č. 162/2003 zo dňa
18. 9. 2003 žiadateľke Antónii
Mayerovej, bytom Záhradná
33, Spišská Belá.
Pozemkové prevody
1. MsZ schválilo zámer na
predaj časti pozemku žiadateľovi Jane Mešárovej, bytom
Podhorany 24 za kúpnu cenu
13,28 €/m2, pričom presná výmera bude určená GP, ktorý si
dá vyhotoviť žiadateľ na vlastné
náklady v rámci majetkovoprávneho vysporiadania vlastníctva
k pozemku za rodinným domom v lokalite IBV Samuela
Webera.
2. MsZ schválilo zámer na
predaj časti pozemku žiadateľom Vladislavovi Mešárovi
a manž. Marianne Mešárovej,
bytom Podhorany 24 za kúpnu
cenu 13,28 €/m2, pričom presná
výmera bude určená GP, ktorý si
dá vyhotoviť žiadateľ na vlastné
náklady v rámci majetkovoprávneho vysporiadania vlastníctva
k pozemku za rodinným domom v lokalite IBV Samuela
Webera.
3. MsZ schválilo majetkoprávne vysporiadanie časti
pozemku v prospech žiadateľa
Jána Adamjaka a manž., Tat-
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ranská 23, Spišská Belá pri jeho
rodinnom dome.
4. MsZ schválilo predaj časti
pozemku o výmere 58 m2 žiadateľovi Martinovi Hoholovi,
bytom kpt. Jána Nálepku 37,
Spišská Belá, za kúpnu cenu
10 €/m2 v rámci majetkovoprávneho vysporiadania vlastníctva
k pozemku za bytovým domom
na Ul. 1. mája 21.
5. MsZ schválilo predaj časti
pozemku kupujúcej Ing. Anne
Bendíkovej, Moyzesova 2808/
12, Poprad o výmere 70 m2 za
kúpnu cenu 10 €/m 2 v rámci
majetkovoprávneho vysporiadania vlastníctva k pozemku pri
rekreačnej chatke v Belanských
kúpeľoch.
Ďalšie prevádzkovanie ČOV
a vodovodu.
MsZ schválilo predlženie
platnosti zmluvy o prevádzkovaní čistiarne odpadových
vôd Spišská Belá uzavretej so
spoločnosťou Podtatranská
vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s., Poprad na dobu 1
roka za doterajších zmluvných
podmienok.
MsZ schválilo aj predlženie
platnosti zmluvy o prevádzkovaní verejného vodovodu
IBV Samuela Webera v zmysle
zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách uzavretej
so spoločnosťou Podtatranská
vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s., Poprad na dobu 1
roka za doterajších zmluvných
podmienok. Uvedená čistiareň
odpadových vôd a uvedený
vodovod sú majetkom mesta,
v tomto prípade ide len o ich odborné prevádzkovanie v zmysle
citovaného zákona.
Plán práce HK
MsZ schválilo návrh plánu
prácu hlavného kontrolóra mesta na 1. polrok 2013 a poverilo
hlavného kontrolóra vykonať
kontroly podľa tohto plánu.
Kontrola NKÚ
MsZ vzalo na vedomie
informáciu primátora mesta
o výsledku kontroly NKÚ SR
týkajúcej sa projektu „Belianske
Tatry - spolu a lepšie“ (t. j. projekt výstavby cyklotrasy Sp. Belá
- T. Kotlina) spolufinancovaného
z fondov EÚ a o prijatých opatreniach na odstránenie zistených
nedostatkov. Kontrola dopadla
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veľmi dobre - bez zásadných
výhrad a zistení.

skej Belej prijalo aj nasledovné
rozhodnutia:

Plynofikácia RD
v IBV S. Webera
MsZ vzalo na vedomie zložitú situáciu ohľadne plynofikácie rodinných domov v IBV
Samuela Webera v Spišskej Belej
a problémy spojené s uvedením
tohto plynárenského zariadenia
(STL rozvody) do prevádzky
a možnosti riešenia tohto problému. Po prerokovaní tejto veci
a podaní relevantných aktuálnych informácií primátorom
mesta MsZ schválilo odkúpenie
tohto plynárenského zariadenia
označeného ako SO 05 STL rozvody v IBV S. Webera v Spišskej
Belej od zhotoviteľa (vlastníka)
tohto plynárenského zariadenia
- firmy Jaroslav Hrebík - voda,
kúrenie, plyn, Veľký Lipník za
kúpnu cenu 95 400 €, pričom
kúpna cena mu bude zaplatená
nasledovne: 40 % z kúpnej ceny
do 31. 1. 2013, 30 % z kúpnej
ceny do 3. 1. 2014, 30 % z kúpnej ceny do 3. 1. 2015. Zároveň
MsZ schválilo následný prenájom a prevádzkovanie tohto
plynárenského zariadenia pre
prevádzkovateľa - spoločnosť
SPP distribúcia, a. s., Bratislava
za podmienok predložených
SPP distribúcia, a. s., na dobu
neurčitú s právom odkúpenia
za zostatkovú hodnotu. Dôvodom vyššie uvedeného riešenia
bolo definitívne rozhodnutie
SPP distribúcia, a. s., Bratislava
neodkúpiť toto zariadenie od jej
zhotoviteľa, resp. mesta. Snahou
mesta je čo najskôr uviesť toto
plynárenské zariadenie do prevádzky vzhľadom na akútnu
potrebu napojiť novopostavené
rodinné domy v tejto lokalite na
plyn (k čomu sa mesto zmluvne zaviazalo) a čo najskôr
tak zabezpečiť možnosť ich
vykurovania. Zároveň ďalším
dôvodom takéhoto postupu je
skutočnosť, že len spoločnosť
SPP distribúcia, a. s., Bratislava je oprávnená prevádzkovať
takéto zariadenie, pričom podmienky tohto prevádzkovania
a prenájmu sú štandardne určené spoločnosťou SPP distribúcia,
a. s., Bratislava pre každý takýto
prípad. Predmetná vec by mala
byť definitívne doriešená s SPP
distribúcia, a. s., v januári 2013.
•
Na zasadnutí dňa 31. 1. 2013
Mestské zastupiteľstvo v Spiš-

1. zmena rozpočtu mesta 2013
Mestské zastupiteľstvo schválilo zmenu rozpočtu mesta na
rok 2013 rozpočtovým opatrením č. 1/2013. Išlo o 2 zmeny
- jednu formálnu a jednu vecnú
do rozpočtu sa zapracovala
úhrada 1. splátky na úhradu
ceny plynovodu v IBV S. Webera pre 72 rodinných domov vo
výške 38 160 € z prostriedkov
z rezervného fondu mesta.
Medzičasom už bola podpísaná
zmluva o nájme a prevádzkovaní plynovodu medzi mestom
a SPP - distribúcia, a. s., Bratislava a teda vlastníci nových
rodinných domov v tejto IBV už
môžu požiadať SPP o pripojenie
svojho domu na plyn.
Zmena VZN o výške dotácie
pre školy
Mestské
zastupiteľstvo
schválilo návrh Všeobecne
záväzného nariadenia mesta
č. 1/2013, ktorým sa mení VZN
mesta č. 11/2012 o určení výšky
dotácie na prevádzku a mzdy na
žiaka školy a školského zariadenia na rok 2013 v meste Spišská
Belá. V tomto prípade ide len
o formálnu zmenu v dôsledku
zmeny zákona od 1. 1. 2013
- školské strediská záujmovej
činnosti pri oboch ZŠ v našom
meste sa zmenili na centrá voľného času pri oboch ZŠ a takto
budú fungovať do 30. 6. 2013.
Zmeny v oblasti školstva
Mestské zastupiteľstvo vzalo
na vedomie
a) informáciu primátora
mesta o legislatívnych zmenách
v oblasti záujmového vzdelávania v kompetencii mesta od 1. 1.
2013 - zmena školských stredísk
záujmovej činnosti na centrá
voľného času a zmena financovania záujmového vzdelávania
v SR a prijatie racionalizačných
opatrení na zníženie výdavkov
na záujmové vzdelávanie
b) informáciu primátora mesta o zabezpečení dofinancovania
5% navýšenia platov zamestnancov v oblasti školstva od 1. 1.
2013 zo štátneho rozpočtu.
VZN č. 2/2013
Mestské zastupiteľstvo schválilo návrh Všeobecne záväzného
nariadenia mesta č. 2/2013, kto(Pokračovanie na 6. str.)
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rým sa mení VZN mesta č. 10/
2009 o poskytovaní sociálnych
služieb na území mesta Spišská Belá a o úhradách za tieto
služby. V tomto prípade ide len
o formálnu zmenu tohto nariadenia v dôsledku zmeny zákona, pričom samotná výška úhrad
za sociálne služby poskytované
mestom sa nemení (zostáva na
úrovni roku 2012).
Príprava zmeny územného
plánu mesta
Mestské zastupiteľstvo vzalo
na vedomie informáciu o príprave zmien a doplnkov č. 1 územného plánu mesta, o zaslaných
návrhoch a pripomienkach
a o ďalšom postupe schvaľovania týchto zmien. Začiatkom
februára bude začaté verejné pripomienkovanie týchto návrhov
s možnosťou vzniesť pripomienky k týmto návrhom. Sledujte
oznamy mesta na úradnej tabuli pred mestským úradom a na
www.spisskabela.sk.
Zásady ochrany
pamiatkovej zóny
Mestské zastupiteľstvo vzalo na vedomie Zásady ochrany
Pamiatkovej zóny Spišská Belá,
ktoré vypracoval Krajský pamiatkový úrad v Prešove a ktoré
platia od 10. decembra 2012. Tieto zásady boli mestu doručené
až po ich schválení KPÚ v Prešove. Napriek tomu bolo k týmto
zásadám vznesených niekoľko
pripomienok vrátane troch pripomienok od obyvateľov mesta.
Tieto pripomienky budú spolu
s pripomienkami mesta predložené KPÚ Prešov. Vzhľadom
na obsah týchto zásad mestské
zastupiteľstvo zváži pri spracovaní zmien a doplnkov č.1
územného plánu mesta rozsah
a formu možného zapracovania
týchto zásad ochrany pamiatkovej zóny do územného plánu
mesta. Tieto zásady sú zverejnené na www.spisskabela.sk
(na úradnej tabuli). Kompletný
materiál je zverejnený na http:
//www.pamiatky.sk/sk/page/
zasady-ochrany-pz-spisska-bela.
Dotácie z rozpočtu mesta
na rok 2013
Mestské zastupiteľstvo
schválilo návrh na poskytnutie
(rozdelenie) dotácií z rozpočtu
mesta Spišská Belá na rok 2013
pre neziskové organizácie.
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Doručených bolo 21 žiadostí
s celkovou požadovaou sumou
81 144 €. Osobitná komisia
predložila mestskému zastupiteľstvu návrh na rozdelenie,
ktorý zastupiteľstvo akceptovalo, a tak sa z rozpočtu mesta
rozdelí 57 922 €. Z tejto sumy
je 21 272 € určených ako príspevok na záujmovú činnosť
detí v centre voľného času
a v doterajších školských strediskách záujmovej činnosti pri
oboch ZŠ. Zoznam schválených
dotácií je zverejnený na http:
//www.spisskabela.sk/sources/
dokumenty/318.xls
Pridelenie bytov
Mestské zastupiteľstvo
schválilo pridelenie 3-izbového
bytu na ulici Štefánikovej č. 42
v Spišskej Belej do nájmu žiadateľovi Margite Odumorekovej, trvale bytom Spišská Belá
(ide o predĺženie doterajšieho
nájmu bytu).
Mestské zastupiteľstvo
schválilo pridelenie 2-izbového
bytu na Petzvalovej ulici č. 27
v Spišskej Belej do nájmu žiadateľovi Lukášovi Kovalčíkovi,
bytom Tatranská 40, Spišská
Belá (ako náhradný nájomca
bola určená Mária Lizáková,
Slnečná 24, Spišská Belá).
Mestské zastupiteľstvo
schválilo pridelenie bytov
v Spišskej Belej - v Strážkach
na Popradskej ulici č. 11 A, B
žiadateľovi:
Meno a priezvisko
Adresa

veľkosť
bytu

Melita Trembová
Slovenská Ves
č. 429

1-izbový
byt

Jarmila Dlugošová
Obrancov mieru
1513/9, Kežmarok

garsónka
- poschodie

Božena Zemjaneková
K. Kuzmányho 27,
Kežmarok

garsónka
- poschodie

Hedviga Pitoňáková
Družstevná 51,
Spišská Belá

garsónka
-prízemie

Miroslav Šelep
Továrenská 2,
Spišská Belá

garsónka
- prízemie

Vysporiadanie pozemkov
1. Mestské zastupiteľstvo
opätovne schválilo zámenu
pozemkov medzi Mestom Spišská Belá a Petrom Krišandom,
Tatranská Kotlina č. 24 v areáli
bývalej kolkárne v Spišskej Belej
na Tatranskej ulici v Spišskej Be-
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lej za iný pozemok vo vlastníctve
mesta v Tatranskej Kotline.
2. Mestské zastupiteľstvo
schválilo zámer na predaj časti
pozemku parc. č. KN „C“ 8270/3,
druh pozemku zastavané plochy
a nádvorie o výmere 1018 m2 v k.
ú. Spišská Belá, Strážky zapísaný
na LV č. 1 (presná výmera predávaného pozemku bude určená
GP, ktorý dá vyhotoviť mesto na
náklady žiadateľa) žiadateľovi
Milanovi Kovalčíkovi a manž.
Eve, bytom Spišská Belá, Popradská 17 za kúpnu cenu 7
€/m2 z dôvodu majetkoprávneho vysporiadania pozemku pri
rodinnom dome (ide o prípad
dlhodobého užívania pozemku
v rámci záhrady).
3. Mestské zastupiteľstvo
schválilo predaj časti pozemku
KN „C“ 480/132 o výmere 83 m2
žiadateľovi Ľudmile Garstkovej,
bytom Gen. L. Svobodu 1, Spišská Belá za kúpnu cenu 10 €/m2
z dôvodu odkúpenia pozemku
pri rodinnom dome.
4. Mestské zastupiteľstvo
schválilo predaj časti pozemku
KN „C“ 1031/22 o výmere 127
m2 v k. ú. Strážky žiadateľovi
Ing. Martinovi Čarnogurskému a manž., bytom Železničná
111/19, Veľká Lomnica za kúpnu
cenu 10 €/m2 z dôvodu vybudovania oporného múru proti zosuvom a povrchovým záplavám
pri rodinnom dome.

ktoré poskytli finančnú podporu na výstavbu týchto bytov (ide
o štandardné podmienky pre
výstavbu nájomných bytov).

Zriadenie záložného práva
1. Mestské zastupiteľstvo
schválilo návrh na zriadenie
záložného práva na bytový
dom (6-b.j.) na Zimnej ulici č. 8
v Spišskej Belej v prospech veriteľa Štátny fond rozvoja bývania
a Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR za
účelom zabezpečenia úveru zo
ŠFRB a dotácie na výstavbu 6
nájomných bytov.
2. Mestské zastupiteľstvo
schválilo návrh na zriadenie
záložného práva na bytový dom
v Strážkach (2 x 8-b.j. byty pre seniorov) na Popradskej ulici č. 11
v prospech veriteľa Ministerstvo
dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR za účelom zabezpečenia dodržania podmienok
zmluvy o poskytnutí dotácie na
výstavbu 2x8 nájomných bytov
v tomto bytovom dome.
V oboch vyššie uvedených
prípadoch ide o povinnosť vyplývajúcu pre mesto zo zmlúv
s uvedenými štátnymi orgánmi,

Kalendár podujatí mesta 2013
Mestské zastupiteľstvo
schválilo kalendár kultúrnych,
športových a spoločenských
podujatí mesta na rok 2013.
Do kalendára sa dostali niektoré
nové podujatia a tiež podujatia
Centra voľného času určené pre
deti a zároveň niektoré iné doterajšie podujatia, o ktoré nebol
veľký záujem, z neho vypadli.
Kalendár je zverejnený na http:
//www.spisskabela.sk/sources/
tabula_kult/372.doc.

Horáreň Kardolína
Mestské zastupiteľstvo schválilo prenájom Horárne Kardolína s hospodárskou budovou
a s priľahlými pozemkami za
Tatranskou Kotlinou pre nájomcu Mestský podnik Spišská
Belá, s. r. o., Spišská Belá pre
potreby správy mestských lesov
na zriadenie administratívnych
priestorov na dobu neurčitú za
ročné nájomné 192 €.
Cyklochodník Sp. Belá (Strážky) - Kežmarok (Pradiareň)
Mestské zastupiteľstvo schválilo bezodplatný prevod vlastníckeho práva k pozemkom v k. ú.
Strážky z doterajšieho vlastníka
- zo štátu (v správe Slovenského
pozemkového fondu Bratislava)
na kupujúceho Mesto Spišská
Belá o výmere 1875 m2 pre účely
vysporiadania vlastníctva k pozemkom pod plánovaným cyklochodníkom medzi Spišskou
Belou (Strážky) a Kežmarkom
(Pradiareň). Do času tohto prevodu vlastníctva na mesto bol
schválený aj dočasný prenájom
týchto pozemkov pre mesto, aby
sa stavebné práce mohli začať
niekedy v letných mesiacoch
tohto roka.

Činnosť hlavného
kontrolóra mesta
Mestské zastupiteľstvo schválilo Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok
2012 a vyhodnotenie plnenia
prijatých uznesení mestského
zastupiteľstva za rok 212 a tiež
za predošlé roky. Zároveň
mestské zastupiteľstvo vzalo
na vedomie informáciu HK
o tvorbe a použití rezervného
fondu mesta k 31. 12. 2012.
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Tatry - Spiš - Pieniny
Pod Tatrami fungujú štyri
oblastné organizácie cestovného
ruchu (OOCR). Jednou z nich je
OOCR Tatry - Spiš - Pieniny, ktorá zahŕňa mestá, obce a podnikateľské subjekty od Levoče cez
Kežmarok, Spišskú Belú až po
Zamagurie.
Práve v sídle tejto organizácie, v Kežmarku, sa minulý
týždeň konalo prvé pracovné
stretnutie zástupcov OOCR
Tatry - Spiš - Pieniny, Región
Vysoké Tatry, Vysoké Tatry
- Podhorie a Severný Spiš, Pieniny s predstaviteľmi krajskej
organizácie cestovného ruchu
(KCOR) Severovýchod Slovenska, na ktorom sa dohodli na
spoločnom postupe v niektorých konkrétnych projektoch
či aktivitách. Všetky spomína-

né organizácie spája projekt
Klaster turizmu tatranského
regiónu, ktorý realizuje Prešovský samosprávny kraj. Jedným
z jeho primárnych výstupov
má byť výroba spoločných propagačných materiálov či filmu.
„Okrem spolupráce oblastných
organizácií v rámci uvedeného projektu chceme spoločne
organizovať rôzne infocesty
pre novinárov, ale aj bližšie
spolupracovať na podujatiach
a ich koordinácii. Pokračujeme
v začatej výmene informácií
a skúseností. V oblasti cykloturistiky chceme doznačiť
spoločné územie a vydať mapy
cyklotrás. V budúcnosti uvažujeme o istej forme zľavovej karty
pre návštevníka celého regiónu,
aj v spolupráci s partnermi

v Spišskej Novej Vsi. Rátame aj
s tým, že krajská organizácia by
mohla aj v našom regióne označiť cesty typizovanými hnedými
tabuľami, ktoré upozorňujú na
jednotlivé pamiatky,“ skonštatovala výkonná riaditeľka OOCR
Tatry - Spiš - Pieniny Gabriela
Bodnárová. OOCR Tatry - Spiš
- Pieniny bude mať začiatkom
februára valné zhromaždenie,
na ktorom budú jej členovia
schvaľovať rozpočet na rok 2013.
„V tomto roku chceme nadviazať
na aktivity, ktoré sme realizovali doteraz, plus koordinovať
aktivity s ostatnými oblastnými
organizáciami. V roku 2012
sme pracovali najmä na identite
územia, vydali sme viaceré propagačné materiály, spustili sme
internetovú stránku, máme už aj
svoje logo. Označili sme niektoré cyklotrasy v rámci regiónu,
napríklad Vrbov - Kežmarok,
Levoča - Hradisko - Ľubica atď.

V projekte cyklotrás budeme
pokračovať aj v tomto roku,“
skonštatovala G. Bodnárová.
Organizácia so sídlom v Kežmarku ako prvá v okolí ponúka
návštevníkom aj elektronického
GPS sprievodcu, zatiaľ v slovenskom a anglickom jazyku, ktorého si už onedlho budú môcť
záujemcovia stiahnuť priamo
z webu OOCR. Niektorí členovia sa pod hlavičkou organizácie
prezentovali už aj na niektorých
veľtrhoch cestovného ruchu
v Poľsku či Nemecku.
„Musíme neustále mapovať
naše územie. Zisťovať, čo všetko na ňom máme, akou formou
to môžeme turistom ponúknuť
a vytvárať z toho postupne
produkty cestovného ruchu,
zamerané na určité cieľové skupiny a segmenty trhu,“ dodala
Gabriela Bodnárová.
Prevzaté z Podtatranských
novín dňa 22. 1. 2013

Viac aktuálnych informácií na http://www.tatryspispieniny.sk/

Sánkovačka v Spišskej Belej
Mesto Spišská Belá vám odporúča dve miesta na sánkovanie
detí:
1. v záhrade (v parku) kaštieľa v Strážkach (kopec za kaštieľom)
- veľmi príjemné a najmä bezpečné miesto na individuálnu i rodinnú
sánkovačku
2. umelý kopec na Tatranskej ulici vedľa hokejového ihriska
(treba byť však opatrný).

Ceny PSK a Ceny predsedu PSK za rok 2012
Na veľkej scéne Divadla
Jonáša Záborského v Prešove
sa 19. decembra uskutočnilo
slávnostné odovzdávanie najvyšších ocenení v Prešovskom
samosprávnom kraji - Ceny Prešovského samosprávneho kraja
(PSK) a Ceny predsedu PSK.
„Prešovský samosprávny
kraj od roku 2004 mapuje
aktivity a úspechy ľudí, ktorí
žijú v našom regióne. Pretože
nie domy, nie stromy, ale ľudia
- práve ľudia, ktorí sa snažia
a idú za svojím snom, sú naším
bohatstvom,“ povedal predseda
PSK Peter Chudík. K štyridsiatim šiestim nositeľom krajských
ocenení sa v tomto roku zapísalo ďalších šesť. Poslanci Zastupiteľstva PSK vybrali troch

laureátov. Patrí medzi nich Jeho
Vysokopreosvietenosť Ján, arcibiskup prešovský a Slovenska,
in memoriam za osobný prínos
pre rozvoj duchovného života
Cirkvi, horolezec Peter Hámor
a zakladateľ Inštitútu Naše Aktivity Pre Slovensko Peter Solej.
Predseda samosprávneho
kraja Peter Chudík sa v tomto
roku rozhodol udeliť cenu
zápasníckemu klubu Vihorlat
Snina za vynikajúce športové
výsledky. Druhým laureátom
Ceny predsedu PSK sa stalo
občianske združenie Barlička
za dlhoročnú a systematickú
prácu pri integrácii zdravotne
znevýhodnených občanov. Tretie ocenenie patrí speváckemu
zboru Septemthillis - Lipany

za výnimočnú prezentáciu
regiónu.
Laureáti Prešovského regiónu si preberali ceny už po
deviatykrát. Kraj doteraz takto
ocenil viac ako 46 osobností a inštitúcií. Medzi doterajších držiteľov Ceny PSK patria napríklad
Michal Kováč, prvý prezident
Slovenskej republiky, Prešovská univerzita, diecézny biskup
František Tondra, Jeho Blaženosť
Nikolaj, prešovský eparcha Ján
Babjak, eurokomisár Ján Figeľ,
kardinál Jozef Tomko, Horská
záchranná služba, či folklórny
súbor Šarišan.
Predseda Prešovského samosprávneho kraja Peter Chudík
doteraz cenu udelil Hokejovému
klubu Poprad, hádzanárskemu

klubu Tatran Prešov, hereckému manželskému páru - Jožovi
a Kvete Stražanovcom, speváčke Márii Mačoškovej, sochárovi
Dušanovi Pončákovi, akademickým maliarom Jurajovi Kresilovi
a Andrejovi Smolákovi, či ortopédovi Jánovi Kľocovi.
Myšlienka oceňovať osobnosti a inštitúcie za prínos k rozvoju regiónu vznikla v roku 2004.
Ako zdôraznil P. Chudík, „na
ceny nie je viazané žiadne
finančné ohodnotenie. Ide predovšetkým o morálne ocenenie
zásluh, ktoré nie je možné vyčísliť žiadnou finančnou čiastkou.“
Cenu predstavujú hodnotné
umelecké diela od akademickej
sochárky Evy Fišerovej - gotická brána s doširoka otvorenými
dverami a srdce, obomknuté po
stranách krídlami.
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Active English/German week v priestoroch ZŠ J. M. Petzvala
Žijeme vo veku globálnej
komunikácie a médiom tejto
komunikácie je práve jazyk.
Z Európskej únie sa stal priestor
bez hraníc, ale nedostatočné jazykové vybavenie však ešte stále
predstavuje neviditeľné prekážky. Naučiť sa cudzí jazyk si vyžaduje isté úsilie a práve ZŠ J. M.
Petzvala pomáha otvárať brány
k iným kultúram a to aj tým, že
v dňoch od 17. do 21. decembra
2012 zorganizovala pre žiakov
školy Aktívny anglický a nemecký týždeň, ktorého sa spolu
zúčastnilo 34 žiakov štvrtého až
deviateho ročníka.
Tento program vytvoril
David Schofield a zostavil ho
na základe svojich dlhoročných
skúseností s vyučovaním detí, tínedžerov a dospelých v strednej
Európe a zmixoval ich so svojím
iniciatívnym plánom zostaviť mi-

moriadne efektívne vyučovanie.
Program „Active English Week“
bol uvedený do škôl v roku 2007
a odvtedy sa osvedčil ako nesmierne obľúbený medzi žiakmi
všetkých vekových kategórií.

Fašiangové posedenie
Vo svete je veľký deficit lásky, porozumenia a pozornosti
k iným, i k svojim blízkym.
Mnohí naši starší členovia rodín sú opustení a zabudnutí.
Myslíme si, že starší občan je
už nepotrebný, zbytočný, je na
obtiaž. V spoločnosti často prevláda názor, že starší už nemá
čo ponúknuť... Zariadenie opatrovateľskej služby v Strážkach
chce aspoň trochu tento stav
zmeniť. A práve preto chceli
ukázať, koľko úžasných a dobrých ľudí žije medzi nami, práve týmto podujatím, v ktorom
im chceli dať určitú nádej, že
môžeme spolu veľa zmeniť, že
svet môže byť plný lásky, radosti
a pohody. Preto vôbec nie je náhoda, že práve vo fašiangovom
čase, a to 27. januára 2013 opäť

pod záštitou a za prítomnosti
primátora mesta sa uskutočnilo
už ôsme fašiangové posedenie
pre seniorov, ktoré sa konalo
v nádhernom prostredí kaštieľa
v Strážkach. Ďakujeme všetkým
sponzorom, ďakujeme vedeniu
SNG - kaštieľ Strážky, ktoré
nám umožnilo a sprístupnilo
priestory, v ktorých sa do večerných hodín ozývala ľudová
hudba, spev a tance, pri ktorom
pookriali nielen naši klienti,
ale i mnohí naši spoluobčania
- členovia Klubu dôchdocov ale
aj ďalší seniori z nášho mesta.
Veľké poďakovanie patrí vedúcej ZOS v Strážkach Renáte
Charitunovej a zamestnancom
ZOS za prípravu a vynikajúce
zvládnutie celého podujatia.
ĎAKUJEME.

Tento program si vyskúšali aj
žiaci našej školy prostredníctvom jazykovej školy SIDAS.
Žiaci strávili so svojím lektorom
30 hodín počas jedného týždňa,
učili sa podľa našej organizácie
vyučovania 6 vyučovacích
hodín denne iba angličtinu

a nemčinu. Hodiny boli veselé,
deti nadšené, tešili sa na každý
ďalší deň. Bola to pre nich nová,
veľká skúsenosť. Ani najmenší
nemali problém dorozumieť sa
a pochopiť, čo majú robiť. Žiaci
si obohatili slovnú zásobu, robili
rôzne aktivity, ktoré im pomohli
zlepšiť sa v angličtine a nemčine.
Na konci týždňa boli žiakom rozdané certifikáty.
Za podstatný prínos považujeme to, že žiaci mali možnosť byť v priamom kontakte
s lektormi, ktorých rodným
jazykom je angličtina/nemčina
a mali možnosť počuť a použiť
jazyk v reálnej situácii, pričom
boli nútení dorozumieť sa. Táto
skúsenosť je nenahraditeľná.
Preto sa tešíme na ďalšiu spoluprácu s touto školou v mesiaci
apríl 2013, keď sa anglického
týždňa zúčastnia žiaci siedmeho až deviateho ročníka našej
školy.
Katarína Čížiková

Voľné pracovné miesto
Detský domov Spišskej Belej ponúka voľné pracovné miesto:
profesionálny rodič. Viac informácií na
http://www.spisskabela.sk/sources/tabula/521.pdf

Inzercia
• Predám 3-izbový byt v Kežmarku, tehlová bytovka, vlastné
kúrenie, balkón, tichá lokalita. Tel.: 0902 446 130.
• Ponúkam na predaj rôznu hydinu. Predaj v prvých jarných
mesiacoch (už môžete objednávať). Morky - 10,50 € husokačky
7-dňové - 2,50 €, brojlery 3-týždňové - 2,50 €, husi 2-týždňové
- 6,90 €, pri väčšom odbere cena dohodou. Viac informácií na:
mir.suchy@gmail.com, 0918 687 356.

Aktivity Face club
Petzvalova 16, Spišská Belá
7. 2.
8. 2.

17.00 h - Herný klub
19.30 h - Európsky dvor - Francúzsko

9. 2.

20.00 h - Valentínska párty

13. 2.
14. 2.
15. 2.
16. 2.
18. 2.
19. 2.
20. 2.
21. 2.
22. 2.
23. 2.
27. 2.
28. 2.

14.30 h - Kreatívne dielne
17.00 h - Herný klub
19.30 h - Facecinema Let´s dance 3
19.00 h - Kalčetový turnaj
19.00 h - Karaoke večer
16.30 h - Disney day
18.00 h - Palacinkovica
17.00 h - Herný klub
19.30 h - Facecinema Let´s dance 4
20.00 h - No smoking day
14.30 h - Kreatívne dielne
17.00 h - Herný klub
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Začali platiť zmeny v zákone o cestovných dokladoch
Novinky v platnosti cestovných pasov, správnych poplatkov, ale aj vekových kategóriách
pre stanovenie platnosti cestovných pasov. Aj to prináša novela
zákona o cestovných dokladoch.
Prinášame ich prehľad.
Vekové kategórie a časová
platnosť cestovného pasu:
• deťom do 6 rokov sa vydá
cestovný pas s platnosťou na 2
roky,
• osobám mladším ako 16
rokov sa vydá cestovný pas
s platnosťou na 5 rokov,
• občanom nad 16 rokov sa
vydá cestovný pas s platnosťou
na 10 rokov,
• ak osoba staršia ako 16
rokov, ktorá už má platný cestovný pas, a požiada o vydanie
ďalšieho, druhý cestovný pas
sa jej vydá s platnosťou na 5

rokov,
• ak občanovi nebude možné dočasne zosnímať odtlačky
prstov, cestovný pas sa vydá
s platnosťou na 1 rok; občan
starší ako 16 rokov za neho zaplatí 30 eur a občan mladší ako
16 rokov 8 eur,
• výška základnej sadzby
správneho poplatku zostane nezmenená. Pre občana mladšieho
ako 6 rokov bude cestovný pas
stáť 8 eur, pre občana mladšieho
ako 16 rokov bude cestovný pas
stáť 13 eur a pre občana staršieho
ako 16 rokov bude cestovný pas
stáť 33 eur.
Prevzatie cestovného pasu
Ak osoba staršia ako 15 rokov
chce, aby mu vyhotovený cestovný pas prevzala iná osoba,
nemusí predkladať osvedčenú
plnú moc na zastupovanie. Stačí,

ak to uvedie priamo do žiadosti
o vydanie cestovného pasu pri
jej podaní.
Dodatočné zmeny údajov
Nebude možné dodatočne
vykonať žiadnu zmenu údajov
v cestovnom pase. Ak niekto
bude požadovať zmenu údajov,
musí požiadať o vydanie nového
cestovného pasu.
Pasy pre deti rozvedených
rodičov
Ruší sa ustanovenie § 21, čo
znamená, že rozvedení rodičia
budú mať rovnaké práva pri
vybavovaní cestovných pasov
pre svoje deti.
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Neplatnosť a odňatie
cestovného pasu
Ak držiteľ cestovného pasu
stratil štátne občianstvo SR a cestovný pas neodovzdal, cestovný
pas sa eviduje ako odcudzený.
Správne poplatky
Zvýšené správne poplatky sa
budú platiť pri strate, odcudzení
alebo poškodení plat-ného cestovného pasu bez ohľadu na vek
držiteľa dokladu.
Zavádza sa nová kategória
urýchlených cestovných pasov
do 10 pracovných dní za dvojnásobok príslušnej sadzby, ak
chceme mať pas do dvoch pracovných dní, bude nás to stáť
trojnásobok príslušnej sadzby.

Viac informácií nájdete na stránke
http://www.minv.sk/?tlacove-spravy&sprava=v-novom-rokuzmeny-pri-vydavani-cestovnych-dokladov.

Zmeny vo vydávaní vodičských preukazov od 19. januára 2013
Zavedenie vydávania nových vodičských preukazov
si vyžaduje vykonanie úprav
v informačnom systéme polície.
Z tohto dôvodu v dňoch 17. a 18.
januára 2013 nebude možné vykonať evidenčné úkony. Reálne
sa nové vodičské preukazy začnú vydávať od pondelka, 21.
januára.
Vodičské preukazy budú mať
obmedzenú platnosť
Vodičské preukazy vydané
od 1. januára 1993 do 30. apríla
2004 budú platné do 31. decembra 2023.
Vodičské preukazy vydané
od 1. mája 2004 do 18. januára
2013 budú platné do 31. decembra 2032.

Platnosť vodičských preukazov jednotlivých skupín
Platnosť vodičského preukazu vydaného po 19.01.2013 pre
skupiny AM, A1, A2, A, B1, B, BE
a T je 15 rokov; najviac však do
dovŕšenia veku 65 rokov.
Platnosť vodičského preukazu vydaného po 19. 1. 2013
pre skupiny C1, C1E, C, CE,
D1, D1E, D a DE je 5 rokov;
najviac však do dovŕšenia veku
65 rokov.
Platnosť vodičského preukazu osoby staršej ako 63 rokov je
päť rokov, ak predloží platný doklad o zdravotnej spôsobilosti.
Doklad o zdravotnej
a psychickej spôsobilosti
Pravidelným psychologic-

kým vyšetreniam každých päť
rokov a po dosiahnutí veku 65
rokov každé dva roky sú povinní podrobiť sa: vodiči, ktorí
vedú motorové vozidlo skupiny C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D
a DE; vodiči, ktorí vedú vozidlo
s právom prednostnej jazdy,
motorové vozidlo využívané
na prepravu nebezpečných vecí,
motorové vozidlo využívané na
zasielateľstvo a taxislužbu a na
poskytovanie poštových služieb.
Držitelia vodičských preukazov
vydaných pred 19. januárom
2013, ktorí vedú motorové vozidlo skupiny C1, C1E, C, CE, D1,
D1E, D a DE, sú povinní mať pri
vedení motorového vozidla pri
sebe doklad o zdravotnej spôsobilosti a doklad o psychickej

spôsobilosti. Na výzvu policajta
sú povinní takým dokladom sa
preukázať. Doklady nesmú byť
staršie ako päť rokov. Vodiči,
ktorí sú držiteľmi vodičských
preukazov vydaných pred 19.
januárom 2013, sú povinní
podrobiť sa pravidelnej lekárskej
prehliadke najskôr dva mesiace
pred dosiahnutím veku 65 rokov
a najneskôr do dvoch mesiacov
po dosiahnutí veku 65 rokov.
A následne každých päť rokov.
Títo vodiči sú povinní mať pri
vedení motorového vozidla pri
sebe doklad o zdravotnej spôsobilosti nie starší ako päť rokov.
Výmena vodičských preukazov vydaných pred 19. januárom
2013 bude stáť namiesto 6,50 eur
len 3 eurá.

Účasť poslancov MsZ v Spišskej Belej na rokovaniach v roku 2012
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Meno

Priezvisko

Pavol
Marta
Mária
Daniela
Gabriel
Ján
Jozef
Peter
Andrej
Peter
Branislav

Bekeš
Britaňáková, Mgr.
Buricová, Ing.
Deptová
Gemza
Halčin
Kuna
Novajovský, Bc
Novák, MUDr.
Tetemonte
Zibura, Mgr.

23.02.2012 29.03.2012 10.05.2012 21.06.2012 13.09.2012 18.10.2012 29.11.2012 13.12.2012
účasť
účasť
osp
osp
účasť
účasť
účasť
účasť
účasť
účasť
účasť

OSP
OSP
účasť
účasť
účasť
účasť
účasť
účasť
OSP
OSP
účasť

účasť
účasť
OSP
účasť
účasť
účasť
účasť
účasť
účasť
účasť
účasť

účasť
účasť
OSP
OSP
účasť
účasť
OSP
účasť
účasť
účasť
účasť

účasť
účasť
účasť
účasť
účasť
OSP
OSP
účasť
účasť
účasť
účasť

účasť
účasť
účasť
účasť
účasť
účasť
účasť
účasť
účasť
účasť
účasť

účasť
účasť
účasť
účasť
účasť
účasť
účasť
účasť
účasť
účasť
účasť

účasť
účasť
účasť
OSP
účasť
účasť
účasť
účasť
účasť
účasť
účasť

OSP - ospravedlnená neúčasť poslanca na rokovaní MsZ, NU - neospravedlnená neúčasť poslanca na rokovaní MsZ

Počet účastí
z 8 zasadnutí
7
7
5
5
8
7
6
8
7
7
8
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Venované kňazom narodeným i pôsobiacim v našom meste,
ŠTEFAN BALÁŽ sa narodil 18. 4. 1920 v Smižanoch. Za kňaza
bol vysvätený 29. 6. 1945. Pôsobiská: 1945 - Spišské Vlachy, 1946
- Bijacovce, 1949 - Spišská Belá, od 1949 - mimo pastorácie, 1965
- Levoča, 1967 - Švábovce, 1969 - Reľov. V roku 1949 bol odsúdený
za prečítanie 2 dekrétov pápeža Pia XII o nepravej katolíckej akcii.
Štefan Baláž bol odsúdený za velezradu na 15 rokov väzenia a z toho
si odpykal 11 rokov v Jáchymove. Na slobodu sa dostal na amnestiu
v r. 1961. Zomrel 21. 2. 1990 a pochovaný je v rodných Smižanoch.
JÁN GRECH sa narodil 19. 4. 1906 vo Vyšných Ružbachoch. Za kňaza bol vysvätený v 29.
6. 1931. Po vysviacke nastúpil za kaplána do Spišskej Belej. Stal sa správcom farnosti v Spišských
Hanušovciach, v Lesnici a Lechnici, Vikartovciach
a Švábovciach. Ján Grech bol zatknutý 23. 4. 1951
za kázeň, v ktorej sa zastával biskupa Vojtaššáka
a verejne spochybňoval proces s tromi slovenskými biskupmi. Po
viac ako mesiaci vyšetrovania sa v plnej miere priznal ku všetkým
obvineniam a k úsiliu rozvracať ľudovodemokratické zriadenie pod
rúškom náboženstva. Dnes si už môžeme len domyslieť aké fyzické
a psychické týranie museli kňazi podstúpiť, keď podpisovali také
nezmyselné obvinenia. Z celkovej výmery trestu 11 rokov odňatia
slobody odsedel 7 rokov. Od r. 1960 - 1964 pracoval vo výrobe ako
robotník. Do pastorácie mohol nastúpiť až 1. 11. 1964. Od r. 19641968 znovu vykonával kňazskú službu v Huncovciach, Veľkej
Lomnici a Starej Lesnej. Jeho posledná farnosť bola Lechnica od
r. 1968 - 1973. Zomrel 27. 2. 1978. Pochovaný je vo svojom rodisku
vo Vyšných Ružbachoch.
LADISLAV HAGOVSKÝ sa narodil 16. 10. 1915 vo Veľkej
Lomnici. Za kňaza bol vysvätený 29. 6. 1940. Po vysviacke bol
kaplánom v Ústi na Orave a v r. 1941 bol preložený do Spišskej

Belej. Tu pôsobil ako kaplán 3 roky a ako správca
farnosti 2 roky. V čase pastorácie vo Svite vstúpil
do hnutia „RODINA” pod vedením Kolakoviča.
Ladislava Hagovského, ktorý mal krycie meno Dominík, zatkli v noci 23. 10. 1950. Odsúdený bol na
18 rokov väzenia, najviac zo všetkých kňazov na
Slovensku. Najmä Jáchymov sa neblaho podpísal
na zdravie odsúdeného. Na slobodu ho pustili 11. 5. 1960 v rámci
všeobecnej amnestie, ktorú udelil prezident Novotný. Do pastorácie
sa dostal až v roku 1968 do Spišskej Soboty. Zomrel 2. 1. 1986 na
zlyhanie srdca. Pochovaný je v Ružomberku .
ŠTEFAN HORVÁTH sa narodil 24.10.1926
v Spišskom Podhradí. Po dvoch rokoch teológie
prišla „barbarská noc“. Bol internovaný v Podolínci a potom dostal povolávací lístok na PTP do
Čiech. Pracoval ako kováč v Kladne. V r. 1955 sa
vrátil na Slovensko a pracoval ako trpený lesný
robotník. Preto sa vrátil do Kladna, kde sa ako
robotník cítil slobodnejší. V roku 1957 ilegálne prekročil hranice
do Poľska, kde žil do r. 1964. Štátny súhlas dostal až v roku 1968.
Stal sa správcom farnosti Uloža pri Levoči. Pre organizovanie pútí
a slúženie svätých omší každú nedeľu na Mariánskej hore musel
v r. 1970 do 14 dní opustiť okres. Stal sa správcom farnosti Rakúsy.
Po 7 rokoch po dlhom váhaní ŠtB dostal štátny súhlas za správcu
farnosti Spišská Belá, kde pôsobil 15 rokov. Tu viedol exercície pre
kňazov, rehoľné sestry a pomáhal mladým komunitám rehoľných
spoločenstiev, ktoré sa tvorili v podzemí. V júni 1992 bol vymenovaný za provinciála Slovenskej provincie SVD, kde pôsobil až do
svojej smrti v roku 1998.
(Pokračovanie na nasledujúcej strane)

17. januára - sviatok sv. Antona Pustovníka
Každoročne 17. januára si aj
v našom meste pripomíname
sviatok sv. Antona Pustovníka, ktorý je nie je len patrónom
rímskokatolíckeho kostola
v Spišskej Belej, ktorému je tento
kostol zasvätený, ale je aj patrónom nášho mesta Spišská Belá.
Svätý Anton Pustovník, nazývaný aj Opát, pochádzal z bohatej
kresťanskej rodiny. Narodil sa
okolo roku 251/252 v severoafrickom Kome v Egypte. Keď mal
20 rokov, zomreli mu obidvaja
rodičia. Anton prevzal starosť
o rodinný majetok a o mladšiu
sestru.
To však netrvalo dlho. Keď raz
Anton pri návšteve bohoslužieb
počul slová evanjelia: „Ak chceš
byť dokonalý, predaj všetko, čo
máš, a rozdaj chudobným...“
rozhodol sa prijať túto výzvu.
Niečo z majetku dal nábožným
ženám so žiadosťou, aby sa
postarali o jeho sestru, a všetko
ostatné rozdal. On sám začal
viesť prísny pustovnícky život
v modlitbe, sebazapieraní a vo
fyzickej práci. Je isté, že mnohé
mimoriadne udalosti uvádzané
v starých Antonových životopi-

soch majú v sebe priveľa fantázie
a patria skôr medzi legendy.
Sv. Anton hľadal samotu,
ale nie vždy sa mu ju podarilo
udržať. Jeho obdivuhodný
spôsob života neostal v tajnosti.
Vyhľadávali ho zvedavci i ľudia,
ktorí prosili o radu a pomoc.
Prichádzali k nemu nielen
jednoduchí ľudia, ale i mnísi,
kňazi a biskupi, ba listovne sa
naňho obracal aj cisár Konštantín Veľký a jeho synovia. Keďže
Anton mal aj povesť divotvorcu,
prichádzali k nemu mnohí chorí, aby s jeho pomocou dosiahli
uzdravenie. Viacerí z návštevníkov sa rozhodli ostať v jeho
blízkosti a nasledovať jeho
spôsob života. Preto sa Anton
niekedy označuje za zakladateľa
mníšskeho života.
Napriek veľkej túžbe po
samote Anton nepohŕdal
ľudskou spoločnosťou. Keď
bol vážny dôvod, bol ochotný
opustiť svoju pustovňu a ísť
na pomoc tým, čo ho potrebovali. Tak v prenasledovaní za
cisára Maximina Dazu (okolo
roku 310) sa vydal na ďalekú
cestu do Alexandrie, aby tam

posilňoval prenasledovaných
a uväznených kresťanov. Anton
zomrel vo vysokom veku asi 105
rokov. Životopisy uvádzajú ako
dátum jeho smrti 17. január 356.
Jeho hrob ostal dlho neznámy.
Podarilo sa ho objaviť až za
cisára Justiniána I. roku 561.
Vtedy preniesli jeho telesné
pozostatky do Alexandrie. No
nie nadlho. Keď mohamedáni
dobyli Egypt, ostatky svätého
Antona previezli (roku 635) do
Carihradu. Odtiaľ sa okolo roku
1000 veľká časť ostatkov dostala
do Francúzska, kde je od roku
1491 uložená v kostole St. Julien
v Arles.
Sv. Anton Pustovník mal
prekvapujúco silný vplyv na
svoju generáciu i na ďalšie
obdobia. Vplyvom jeho príkladu tisíce kresťanov opustili domovy a zvolili si prísny
pustovnícky život. Ba aj na
Západe sa utvárali pustovnícke
spoločenstvá podľa jeho vzoru
(Rím, Miláno, ...). Sv. Anton sám
nezaložil nijakú mníšsku inštitúciu a pre svojich učeníkov
nenapísal nijaké pravidlá. On
sám bol ich živým pravidlom,

ktoré sa usilovali uskutočňovať vo svojom živote. To, čo sa
neskôr označovalo za pravidlá
sv. Antona, bol iba súhrn rád
a pokynov, prevzatých väčšinou zo životopisu sv. Antona,
ktorý napísal okolo roku 370
svätý Atanáz. Po prenesení
svätcových pozostatkov do
Francúzska sa veľmi rozšírila
jeho úcta i v tejto krajine. Vznikla tu osobitná rytierska rehoľa
sv. Antona a viaceré bratstvá na
opatrovanie chorých.
Antoniánske ustanovizne,
zvlášť nemocnice, mali vo
Francúzsku dobré meno a veľké privilégiá. Medzi ne patrilo
i dovolenie chovať ošípané tam,
kde to iní obyvatelia nesmeli.
Odtiaľ niektorí odvodzujú
zvyk vyobrazovať sv. Antona
Pustovníka s prasaťom. S tým
azda súvisí aj uctievanie tohto
svätca ako ochrancu domácich
zvierat. Iní zase vysvetľujú vyobrazovanie sv. Antona s ošípanou tak, že je to narážka na jeho
pokušenia, pri ktorých sa mu diabol zjavoval v podobe zvierat.
Jestvuje aj legenda, podľa ktorej
premožený diabol musel za trest
sprevádzať svätého pustovníka
v podobe brava.
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ktorí boli v rokoch 1948 - 1989 protiprávne odsúdení a väznení
ŠTEFAN JANÍK sa narodil 5. 10. 1925 v Liptovskej Tepličke.
Filozofiu a teológiu vyštudoval v misijnom dome v Nitre. Počas
barbarskej noci bol internovaný do kláštora v Podolínci .Po piatich
mesiacoch bol preložený do Pezinku a odtiaľ narukoval na vojenskú službu k PTP. Po troch rokoch strávených v PTP sa vrátil do
rodnej obce a začal pracovať na Lesnej správe. Dňa 10. 6. 1965 sa
v Štefanovej rodine stala tragédia. Jeho brata Jozefa, tajne vysväteného kňaza v tento deň bezpečnosť zlikvidovala pri narafičenej
autonehode. Počas dubčekovského odmäku r. 1968 Štefan nastúpil
na bohosloveckú fakultu v Bratislave. Vysvätený za kňaza bol 21. 6.
1970 v Bratislave biskupom Róbertom Pobožným. 1. 8. 1970 nastúpil
na svoje prvé kaplánske miesto v St. Ľubovni k Mons. Viktorovi
Trstenskému. Pod nátlakom štátnej moci ho biskupský úrad preložil do Lipt. Lúžnej, kde mu po 3 mesiacoch odobrali štátny súhlas
k vykonávaniu pastorácie. Potom sa vrátil domov a pracoval tam
ako lesný robotník, neskôr ako údržbár v Charitnom dome v Dolnom Smokovci. Po piatich rokoch manuálnej práce mu vrátili štátny
súhlas a r. 1977 sa stal kaplánom v Spišskej Belej. Dňa 1. 10. 1979
sa stal farárom v Mníšku nad Popradom. Po 8 rokoch ho preložili
za správcu farnosti do Chmelnice. 1. 8. 1998 požiadal spišského
diecézneho biskupa, aby ho uvoľnil pre potreby rehole, keďže začal
i ukončil teologické štúdia u verbistov v Nitre. Odišiel do misijného
domu na Kalvárii v Nitre, kde žije dodnes.
JOZEF KÚTNIK-ŠMALOV sa narodil 23. 11.
1912 v Hubovej. Za kňaza bol vysvätený 29. 6.
1936. Pôsobiská: 1936 - Spišské Bystré, 1936 - Spišská Belá, 1938 správca fary Valaská Dubová, 1939
- Liptovské Kľačany, 1939 - Hybe, 1942 - prof. na
Spišskej Kapitule, 1949 - Liptovský Michal, 1953
- Sliače pri Ružomberku. Jeho 2. kaplánske miesto
bolo v Spišskej Belej. Zatknutý bol 24. 6. 1949, vtedy pôsobil ako
vyučujúci na Učiteľskej akadémii v Spišskom Podhradí. Podľa
správy vyšetrovacej komisie bol hlavným iniciátorom propagovania protikomunistických ideí. Od júla 1949 bol zaradený do tábora
nútených prác. V rokoch 1950 - 1951 v Trenčíne. 13. 12. 1982 zomrel
v ružomberskej nemocnici. Pochovaný bol v Liptovských Sliačoch,
mieste jeho posledného pôsobiska. Bol nositeľom slovenskej kultúrnosti, duchovnosti a slobody.

JÁN LANG sa narodil 23. 1. 1913 v rázovitej
dedine Hobgart (Chmelnica). Po štúdiách teológie v Ríme bol 17. 12. 1938 vysvätený za kňaza
tiež v Ríme. Po návrate na Slovensko pôsobil ako
kaplán v Kežmarku, Hniezdnom a Bobrovci. Do
Spišskej Belej nastúpil v r. 1949. Zatknutý bol 22.
2. 1951 za prečítanie dvoch dekrétov PiaXII. o nepravej katol. akcii. 28. 11. 1951 bol odsúdený na 5 rokov väzenia.
Po odpykaní 3 rokov a 4 mesiacov bol 24. 7. 1954 podmienečne
prepustený a zaradený do výroby. Do pastorácie sa dostal 15. 11.
1965 a stal sa správcom fary v Lipt. Trnovci, Kežmarku a Slovenskej
Vsi. Odtiaľ zo zdravotných dôvodov v r. 1977 odišiel do Chmelnice.
Zomrel 10. 2. 1984 v Chmelnici, kde je aj pochovaný na miestnom
cintoríne.
ŠTEFAN LAPŠANSKÝ sa narodil 7. 11. 1914
v Smižanoch. Vstúpil do Spoločnosti Božieho slova a stal sa kňazom Vysvätený bol 29. 6. 1940. Po
kňazskej vysviacke pôsobil ako misionár vo Vidinej
a v Sp. Štiavniku, kde bol vychovávateľom nových
misijných bratov. Počas barbarskej noci bol internovaný 13. 6. 1950 v kláštore v Podolínci. V r. 1951
komunistická štátna moc zinscenovala veľký proces s verbistami
proti pátrovi Bošanskému. 16 rehoľníkov dostalo vysoké tresty.
Lapšanský, ako bývalý kňaz rehole verbistov, bol v Bratislave
odsúdený na 5 rokov odňatia slobody, z ktorých si odsedel dva aj
pol roka. Z väzenia bol prepustený koncom roka. Od januára 1955
až do februára 1961 ako rehoľný kňaz bez štátneho súhlasu denne
odbavoval sv. omše v miestnom kostole v Smižanoch. Do pastorácie
sa dostal až v roku 1968 a stal sa kaplánom v Poprade. Po troch
rokoch bol preložený za kaplána do Sp. Bystrého. O rok neskôr
sa stal kaplánom v Spišskej Belej u veľmi známeho farára Jozefa
Vojtasa, tiež väzňa z 50-tych rokov. Tu pôsobil do r.1977, keď odišiel
na odpočinok do rodných Smižian. Zomrel 22. 4. 1989, pochovaný
bol 25. 4. 1989 v Smižanoch.
S úctou spomínajú spoluobčania mesta Spišská Belá a členovia
Konfederácie politických väzňov Slovenska
(Pokračovanie na budúce)

VALENTÍNSKA KVAPKA KRVI
PREČO DAROVAŤ KRV?
- darovanie krvi je“ tréningom“ organizmu na mimoriadne
situácie spojené so stratou krvi,
- darovanie krvi prispieva k regenerácií organizmu. Úbytok
krvi pri darovaní „vyprovokuje“ organizmus k tvorbe nových,
neopotrebovaných krviniek,
- darcovia sa spravidla cítia lepšie ako tí, ktorý nedarujú
a hovoria tiež o „omladnutí“, pri darovaní sa urobí
komplexné vyšetrenie krvi,
- darovanie krvi je prejavom ľudskosti a malo by byť bežnou
súčasťou nášho života. Veď nikto z nás nevie, kedy bude
on alebo niekto z jeho blízkych krv potrebovať...
ODBER SA USKUTOČNÍ dňa 10. 2. 2013 (nedeľa)
od 8.00 do 12.00 h v zasadačke MsÚ Spišská Belá,
kde Vás srdečne pozývame.
KTO MÔŽE DAROVAŤ KRV?
Každý, kto:
- má vek od 18 - 60 rokov
- váži viac ako 50 kg
- nemal 2 týždne hnačky ani horúčky
- je mesiac po užití antibiotík
- je aspoň 48 hod. po očkovaní
- posledných 6mes.nie operácia, tetovanie a nepodstúpil

akupunktúru, piercing
- nemá v čase odberu
prejavy alergie a nie
je na ňu liečený
- neprekonal infekčnú
žltačku typu B a C a nie je jej nosičom
- nie je nosičom HIV a nemal kontakt s HIV pozitívnou
osobou
- nie je závislý od drog, alkoholu a iných návykových látok
Ženy môžu darovať krv až po skončení menštruácie a najskôr
6 mes. po pôrode, ukončení tehotenstva, alebo dojčenia.
ČO ROBIŤ PRED ODBEROM?
- večer a ráno piť čo najviac tekutín
- večer zjesť niečo ľahšie a diétnejšie
- pred odberom jesť pečivo, med, džem, ovocie, zeleninu
- nezabudnúť na občiansky preukaz a kartu poistenca
AKO BUDE PREBIEHAŤ ODBER?
- vyplníte dotazník
- lekár Vám poradí v prípade, ak si nie ste istý, či môžete
darovať krv
- odoberie sa Vám krv vzorka na rýchle vyšetrenie
- pokiaľ sú výsledky v norme, prebehne odber približne 400
ml krvi

STRANA 12

Spišskobeliansky spravodaj

FEBRUÁR 2013

Kalendár kultúrnych, spoločenských a športových podujatí
Mesta Spišská Belá na rok 2013
FEBRUÁR
10. 2. (Ne) • Valentínska kvapka krvi
10. 2. (Ne) • Fašiangový sprievod
16. 2. (So)
• Memoriál Ľubomíra Mačugu - halový futbalový
turnaj žiakov
23. 2. (So)
• Turnaj žiakov v bedmintone
23. 2. (So)
• Obvodová súťaž „Miss bábika“ - súťaž v speve slovenskej uspávanky a ľudovej piesne - CVČ
24. 2. (Ne) • Karneval na ľade - CVČ
24. 2. (Ne) • Automobilová jazda zručnosti
MAREC
6. 3. (St)
18. - 24. 3.
22. 3. (So)
22. 3. (So)
25. 3. (Po)
31. 3. (Ne)
Marec
APRÍL
19. 4. (Pi)
20. 4. (So)
28. 4. (Ne)
MÁJ
1. 5. (St)
5. 5. (Ne)
7. 5. (Ut)
11. 5. (So)
12. 5. (Ne)
12. 5. (Ne)
18. 5. (So)
18. 5. (So)
26. 5. (Ne)
31. 5. (Pi)
Máj

• Slávnostný obrad uvítanie detí do života a slávnostné
prijatie jubilantov
• Medzinárodný týždeň knižníc - súbor aktivít mestskej knižnice
• Veľkonočný volejbalový turnaj
• Slovenčina moja, krásne ty zvuky máš - súťaž poézie
a prózy - CVČ
• Deň učiteľov - slávnostná akadémia
• Automobilová jazda zručnosti
• Hokejový turnaj o Pohár primátora mesta
• Obvodová súťaž „Beliansky slávik“ - súťaž v speve
ľudových piesní - CVČ
• Deň Zeme - kreslenie na chodník „Naša zem je guľatá“ - CVČ
• Automobilová jazda zručnosti
• Memoriál M. Garaniča - futbalový turnaj amatérov
• Svätofloriánska (hasičská) slávnosť
• Deň víťazstva nad fašizmom - spomienka
• Deň matiek - kreslenie na chodník - CVČ
• Rybárske preteky detí „Zlatý Blyskáč“ a Rybárske
preteky dospelých
• Deň matiek - kultúrne pásmo
• Cyklistické a korčuliarske preteky pre deti a mládež
(na cyklotrase)
• Beliansky majáles
• Automobilová jazda zručnosti
• „Zlatý kľúčik“ - obvodová súťaž v speve modernej
piesne CVČ
• Challangeday - Deň pohybu - CVČ

JÚN:
7. 6. (Pi)
• Kolobežky a bicykle v rukách najmenších - CVČ
31. 5. - 2. 6. • DNI MESTA SPIŠSKÁ BELÁ - oslava 750. výročia
(Pi, So, Ne) 1. písomnej zmienky o meste Spišská Belá
a v rámci toho:
31. 5. - Firemné športové dni - rôzne športové turnaje
a súťaže pre zamestnancov firiem zo Sp. Belej
1. 6. (So) - Streetball Bela cup 2013 - otvorený basketbalový turnaj amatérskych družstiev
1. 6. (So) - Deň detí + Večerný kultúrny program
2. 6. (Ne) - Regionálne hasičské preteky „O putovný
pohár primátora mesta“
2. 6. (Ne) - Súťaž vo varení gulášu + Prezentácia
belianskych spolkov
12. 6. (St)
• Slávnostný obrad uvítanie detí do života a slávnostné
prijatie jubilantov
15. 6. (So)
• Jazda zručnosti na bicykloch - CVČ
21. 6. (Pi)
• Junior cup - žiacky futbalový turnaj „O pohár pri-

22. 6. (So)
25. - 27. 6.
29. 6. (So)
29. - 30. 6.
(So, Ne)
30. 6. (Ne)
JÚL
14. 7. (Ne)
20. - 21. 7.
(So, Ne)
28. 7. (Ne)
AUGUST
3. 8. (So)

mátora mesta“ - CVČ
• Jánske ohne (v Strážkach)
• Ocenenie najlepších žiakov škôl a ukončenie dochádzky v MŠ
• Medzinárodný futbalový turnaj mladších a starších
žiakov
• Kaštieľne hry 2013 a v rámci toto:
29. 6. 2012 (So) - Divadelný minifestival
30. 6. (Ne) - Kaštieľ deťom
• Automobilová jazda zručnosti
• Belianske jedenástky - regionálna súťaž v kopaní
jedenástok
• Bela mix Voley Cup - volejbalový turnaj amatérskych
zmiešaných družstiev
• Automobilová jazda zručnosti
• Belltown fest - festival začínajúcich a amatérskych
kapiel
• Beliansky kapor - 48-hod. rybársky maratón

16. - 18. 8.
(Pi, So, Ne)
24. 8. (So)
• Belianska podkova - furmanské preteky
25. 8. (Ne) • Automobilová jazda zručnosti
28. 8. (St)
• SNP - spomienka

Počas júla a augusta - každú nedeľu poobede od 15.00 h - na námestí
pri mestskom úrade - kultúrne vystúpenie v trvaní cca 2 hod.
SEPTEMBER
7. 9. (So)
• Prúdnička Cyrila Kováčika - regionálna detská hasičská súťaž
7. 9. (So)
• Plenér fotografov - Petzvalova fotografia s následnou
výstavou najlepších fotografií
8. 9. (Ne)
• Belianska „25“ - cyklistické preteky Spišská Belá
- Ždiar
11. 9. (St)
• Slávnostný obrad uvítanie detí do života a slávnostné
prijatie jubilantov
15. 9. (Ne) • „Detský svet“ - popoludnie hier, súťaží a zábavy
- CVČ
20. 9. (Pi)
• Detská olympiáda - športové hry - CVČ
21. 9. (So)
• Spišský zemiakarský jarmok - 11. ročník
29. 9. (Ne) • Automobilová jazda zručnosti
OKTÓBER:
4. - 5. 10.
• 27. ročník medzinárodnej orientačnej automobilovej
(Pi, So)
súťaže „O pohár Slavomila Rusiňáka“
5. 10. (So)
• Beliansky turistický pochod
25. 10. (Pi) • Výtvarná súťaž - boj proti drogám - „Nebo bez mrakov“ - CVČ
27. 10. (Ne) • Automobilová jazda zručnosti
Október
• Mesiac úcty k starším
Október
• Imatrikulácia prvákov základných škôl
NOVEMBER:
3. 11. (Ne) • Svätohubertská (poľovnícka) slávnosť
17. 11. (Ne) • Deň boja za slobodu a demokraciu - pietna spomienka
23. alebo 30. 11. (So)
• Futbalový polmaratón (futbalová 12-hodinovka)
24. 11. (Ne) • Automobilová jazda zručnosti
26. 11. (Ut) • Vyhodnotenie obv. výtvarnej súťaže „Nebo bez
mrakov“ - CVČ
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DECEMBER:
6. 12. (Pi)
• Mikulášske popoludnie
7. 12. (So)
• Automobilová jazda zručnosti
11. 12. (St) • Slávnostný obrad uvítanie detí do života a slávnostné
prijatie jubilantov
14. 12. (So) • Dorastenecký turnaj - mladší a starší žiaci
19. 12. (Št) • 750. výročie 1. písomnej zmienky o meste - slávnostné zasadnutie mestského zastupiteľstva v kaštieli
v Strážkach
22. 12. (Ne) • Belianske Vianoce (v parku kaštieľa v Strážkach +
koncert v kostole)
26. 12. (Št) • Vianočný halový futsalový turnaj o Pohár primátora
mesta - amatérske družstvá
26. 12. (Št) • „Štefánske“ divadelné predstavenie ochotníckeho
divadla Theatrobalans
27. 12.
• Tenisový turnaj Memoriál Jana Gallika - v dvojhre
mužov
31. 12. (Ut) • Silvester 2013
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Vianočný futbalový turnaj
Dňa 26. 12. 2012 sa uskutočnil tradičný Vianočný futbalový
turnaj pod záštitou primátora
mesta Spišská Belá mužských
„poloamatérskych” družstiev
v telocvični na Moskovskej
ulici v Spišskej Belej. Turnaja sa
zúčastnilo 13 družstiev zo Spišskej Belej a okolia, ktorí spolu
odohrali počas 9 hodín súhrne
42 zápasov. Zápasy rozhodovali ligoví rozhodcovia : Vladimír
Gavalier a Róbert Fabíny.
Výsledky:
Zápas o 3. miesto
Šariš - Do počtu
2:5

Zápas o 1. miesto
Balamuty - Gunners
3:2
1. miesto: Balamuty, 2. Gunners, 3. Do počtu, 4. Šariš,
5. Togo, 6. Darebáci, 7. Rejesovci, 8. Nevadi, 9. Rossoneri,
10. Hokejbalisti, 11. Maldur, 12.
Strážky, 13. Fam park Poprad
Najlepším strelcom turnaja
sa stal Martin Mezei zo Sp. Belej
a najlepším hráčom Denis Bednarčík z Kežmarku. Primátor
nášho mesta odovzdal víťazné
trofeje týmto dvom hráčom
ako aj prvým trom najlepším
tímom.

Turnaj dorastencov v Čani
Dňa 22. 12. 2012 sa uskutočnil
v Čani halový futbalový turnaj
mladšieho a staršieho dorastu.
Výsledky:
Mladší dorast
1. Snina
2. Čaňa
3. Spišská Belá
4. Lipany

5. Košická Nová Ves
Starší dorast
1. Košická Nová Ves
2. Lipany
3. Spišská Belá
4. Snina
5. Čaňa
Najlepším hráčom bol Dominik Slodičák - Spišská Belá.

Historický kalendár
1. 1. 1923 - V Spišskej Belej zriadený obecný úrad, obecné zastupiteľstvo, obecná rada a starosta po zrušení mestského magistrátu
Zákonom č. 275/1922 (Spišská Belá stratila štatút mesta až do
roku 1965).
1. 1. 1972 - Právoplatnosť zlúčenia Spišskej Belej a Strážok po
dohode na spoločnom pléne Mestského národného výboru
v Spišskej Belej a Miestneho národného výboru Strážok v auguste 1971 a po schválení ONV v Poprade.
4. 1. 1607 - Poľský kráľ Žigmund III. udelil Spišskej Belej privilégium konania dvoch dvojdňových výročných trhov (jarmokov)
- na sv. Antona (17. 1.) a na sv. Matúša (21. 9.)
6. 1. 1807 - V Sp. Belej sa narodil Jozef Maximilián Petzval - fyzik,
matematik, vynálezca, univerzitný profesor.
6. 1. 1809 - V Spišskej Belej sa narodil Otto Baltazár Petzval matematik, univerzitný profesor a dekan filozofickej fakulty na
Budapeštianskej univerzite, autor mnohých učebníc matematiky,
mechaniky a astronómie, člen Uhorskej akadémie vied.
15. 1. 1597 - V Strážkach zomrel Gregor Horváth-Stansith (Stančič), cirkevný spisovateľ, župný hodnostár a zakladateľ gymnázia pre mladých šľachticov v Strážkach (1585 - 1711), ktoré bolo
známe v celom Uhorsku.
17. 1. - Sviatok sv. Antona, patróna rímsko-katolíckeho kostola
v Spišskej Belej.
18. 1. 1994 - Vrátenie belianskych mestských pozemkov na lendackej Pálenici Vojenskými lesmi a majetkami, š. p., Kežmarok
(555 ha).
22. 1. 1786 - Vysviacka novopostaveného evanjelického kostola
v Spišskej Belej.
27. 1. 1945 - Oslobodenie Sp. Belej a Strážok Sovietskou armádou
(2. svetová vojna).
27. 1. 1965 - Obnovenie štatútu mesta Spišská Belá a zriadenie
Mestského národného výboru.

1. Balamuty

2. Gunners

3. Do počtu
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Z denníka mestskej polície (november, december 2012)
2. november
Počas vozidlovej patroly so
zameraním na kontrolu mestských lesov natrafila hliadka
MsP na prvých osadníkov z Rakús už na Zimnej ulici. Trojica
vysmiatych mužov stála v prístrešku SAD vedľa prázdnych,
špinavých plastových vedierok
a s chuťou degustovala lacné
ovocné víno, kúpené z peňazí
utŕžených za nelegálny predaj
húb. Príchod policajnej hliadky
ich vôbec netrápil, aj keď si boli
vedomí, že sa svojim konaním
dopúšťajú priestupku. Veď
zákon pre nich vždy platil tak
trochu inak a preto neočakávali
problémy... Tentoraz však trafila
kosa na kameň a trojica „nedotknuteľných“ v zložení Dalibor
P., Slavomír P. a František G.
boli za priestupok prejednaní
v zmysle zákona.
3. november
Immaculata - barokový pieskovcový stĺp Nepoškvrnenej
Panny Márie, ktorý je už od
roku 1729 jednou z dominánt
nášho mesta, toho prestál naozaj veľa. Bohužiaľ, nie každý
má k pamiatkam patričnú
úctu, a tak je aj v tomto storočí
naďalej tvrdo skúšaný. Okrem
emisií v ovzduší sa ho v chladnej novembrovej noci pokúsili
nahlodať dvaja podgurážení
mladíci z obce Slovenská Ves
tým spôsobom, že naň vykonali
malú osobnú potrebu. Išlo o Mareka G. a Adama G., ktorí však
ani len netušili, že ich počínanie
neuniklo pozornosti obsluhy
kamerového systému. Tá o veci
upovedomila službukonajúcu
hliadku MsP, ktorá chlapcom
obratom vysvetlila, že takto sa
v našom meste nemôžu správať
a poskytla im lekciu z dobrých
mravov, spečatenú blokovými
pokutami.
5. november
Po niekoľkých týždňoch
pokoja a mieru skládku TKO
opäť začali atakovať nájazdníci
z osady pri obci Krížová Ves,
ktorí si hovoria „cigáni“ a história prehrabávania odpadu,
pri ktorom ohrozujú seba aj
ľudí pracujúcich na skládke sa
začala opakovať. Samozvaní
triediči odpadu si však evidentne neuvedomili fakt, že pri svojej
práci okrem vzácnych železných

artefaktov a iných „šťavnatých“
kúskov vykopali aj vojnovú
sekeru s miestnym oddelením
MsP. Policajti na ich nelegálne
aktivity okamžite zareagovali
zorganizovaním akcie, počas
ktorej bolo zadržaných šesť
„recyklačných“ pracovníkov.
Zadržané osoby boli následne
prevezené na oddelenie MsP,
kde im policajti náležite vysvetlili, ako sa majú pre udržanie
vzájomného mieru správať
a po uložení blokových pokút
boli prepustené. Je otázne, ako
dlho bude na skládke pokoj, ale
mier je krehká vec a nie vždy
má dlhé trvanie, takže v ďalšom
čísle Spravodaja asi bude opäť
o čom písať...
8. november
Nekonečný príbeh. Aj tak
by sa dal nazvať nerovný boj
policajtov s krádežami dreva
z mestských lesov v okolí obce
Rakúsy. Mať akýkoľvek majetok
v blízkosti osady plnej „nešťastníkov“, o ktorých sa štát vôbec
nestará, nič im nedá a núti ich
kradnúť je ako za trest a ustrážiť
ho je takmer nemožné... Napriek
tejto neutešenej situácii hliadky
MsP deň čo deň vyrážajú na
kontroly lesov a málokedy sa
vracajú naprázdno. Tentokrát
boli pri krádeži drevnej hmoty
v lokalite Šarpanec zadržaní
štyria mladí muži. To, že sa nejedná o študentov z Pakistanu,
ale o miestnych osadníkov, bolo
zrejmé aj napriek tomu, že pri
sebe nemali doklady. Ľubomír
P., Tomáš G., Marek P. a Pavol
M. sa ten deň síce so svojou
korisťou nedostali do cieľa, ale
mali šťastie v nešťastí, že ich
konanie bolo kvalifikované ako
priestupok a všetci vyviazli len
s blokovými pokutami. Pokiaľ
však budú v priebehu roka prichytení pri ďalšej krádeži, hrozí
im pobyt za mrežami.
16. november
Nočná zmena začala v uvedený deň službukonajúcim policajtom naozaj „veselo“. Krátko
po 20.30 h prijala hliadka od obsluhy kamerového systému hlásenie, že na Zimnej ulici neďaleko zastávky SAD sa pohybuje
skupina podgurážených osôb,
pričom jedna z nich sa správa
agresívne a kope do smetných
nádob. Po dostavení sa hliadky

na miesto bolo zistené, že výtržníkom je Maroš K. z Družstevnej
ulice. Nakoľko bol uvedený muž
v silne podnapitom stave a nebol schopný k svojmu konaniu
podať vysvetlenie, bol hliadkou
vykázaný z miesta skutku a objasňovanie priestupku bude
pokračovať „za triezva“ na
oddelení MsP.
18. november
Pitný režim našich teenagerov, v ktorom, bohužiaľ, neprestáva figurovať alkohol stále núti
políciu k vykonávaniu preventívno-kontrolných akcií zameraných na požívanie alkoholických
nápojov osobami mladšími ako
18 rokov. Nečakaná razia, ktorá
začala asi hodinu po polnoci na
miestnej diskotéke ukázala, že
mladí ľudia sa nechcú poučiť
a zakázané ovocie skúšajú aj
napriek riziku, že sebe aj svojim rodičom narobia problémy.
Tento novembrový večer sa stal
„osudným“ Marekovi S. a Štefanovi K. z Bušoviec, Rastislavovi
K. z Lendaku a Jane Č. s Petrou
J. z Mierovej ulice. U všetkých
menovaných bolo preukázané
požitie alkoholického nápoja,
pričom jeden z mladíkov „nafúkal“ úctyhodnú hodnotu - 2
promile, čo je vzhľadom na jeho
vek naozaj vysoké číslo. No bez
ohľadu na množstvo požitého
alkoholu budú všetci nespratníci prejednaní za spáchanie
správneho deliktu príslušným
správnym orgánom a vec bude
postúpená na oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.
28. november
Počas návratu z pešej pochôdzky spozorovala hliadka
MsP na Letnej ulici osobné
motorové vozidlo, ktoré v priamom smere plynulo prešlo
okolo dopravného značenia C2
- prikázaný smer jazdy vpravo
a následne bez okolkov minulo aj zákaz vjazdu všetkých
vozidiel a odbočilo smerom na
Kežmarok. To už ale vodičovi
do spätného zrkadla svietilo
svetlo policajnej baterky, ktoré
ho prinútilo zastaviť. Vodič
bol následne predvedený na
oddelenie MsP za účelom zistenia jeho totožnosti a podania
vysvetlenia. Celý zákrok bol
samozrejme patrične okomen-

tovaný jeho spolujazdkyňou,
ktorá vykrikovala, že polícia
rieši len Cigánov a nerobí to, čo
by mala. Vodič Radomír G. zo
Starej Lesnej bol vo vyjadrovaní
miernejší, ale jeho podanie vysvetlenia bolo naozaj kuriózne.
Ako držiteľ pomerne „čerstvého“ vodičského oprávnenia
jazdil bez dokladu totožnosti,
lebo nevedel, kde ho má a ďalej na svoju obhajobu uviedol, že
pokyny vyplývajúce z dopravného značenia neuposlúchol
preto, lebo jeho spolujazdkyňa
mu povedala, že ho nemusí rešpektovať. Porušenie zákona bolo
v tomto prípade prejednané
v blokovom konaní, uložením
blokovej pokuty a zodpovedným vodičom zostáva len dúfať,
že v budúcnosti spolujazdkyňa
Radomírovi neprikáže vojsť do
križovatky na červenú...
1. a 2. december
Počas týchto „pracovných
dní“ sa podarilo hliadke MsP
v mestských lesoch objaviť
7 „dobrovoľných“ ochrancov
prírody. Všetci zistení pracovníci
sa však za svoju dobrovoľnícku
činnosť dožadovali aj odmeny,
ktorú sa rozhodli „vybrať“ vo
forme naturálnych dávok. Zaujímavé je však vyjadrenie všetkých
páchateľov, ktorí napriek tomu,
že na zber dreva v mestských
lesoch je potrebné povolenie,
toto zámerne ignorujú a jediným
ospravedlnením pre nich je, že
nemôžu nechať doma zmrznúť
deti. Povolenie na zber dreva
si ani nevybavujú, lebo predsa
„oni“ za drevo platiť nemôžu.
V každom prípade je ich konanie vyhodnotené policajtmi ako
protiprávne a za zistené krádeže
dreva sú postihovaní v zmysle
platnej legislatívy.
5. december
Krátko po 13.30 h bol prijatý
telefonický hovor od Romana
Š., ktorý hliadke oznámil, že
na stavenisku svojho brata zadržal podozrivú osobu, ktorá
sa pokúšala odcudziť plastové
rúrky. Po príchode hliadky na
miesto bolo zistené, že do rúk
jastraba sa dostal František H.
z Krížovej Vsi. František, známa „firma“ Belanských nehnuteľností, tentokrát už neodišiel
zo staveniska beztrestne. Po
predvedení páchateľa na odde-
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lenie MsP bolo jeho vyjadrenie
až komické. On nič neukradol,
(veď ho predsa prichytili)
a na stavbu prišiel preto, lebo
mu doma prasklo vodovodné
potrubie. Na otázku, prečo si
plastové rúrky nešiel kúpiť do
obchodu, odpovedal, že tam
„predsa“ chcú peniaze...
Vo večerných hodinách v čase okolo 20.20 h sa dostavili na
oddelenie MsP dve neznáme
osoby. Tie policajtom oznámili,
že na Mierovej ulici v podchode pri vchode č. 3 leží na zemi
neznáma osoba. Po príchode
hliadky na miesto bolo zistené,
že Lukáš D. z blízkej bytovky
prehral štafetový beh „pohostinskými“ podnikmi v našom meste a tesne pred cieľom to vzdal.
Po jeho zobudení policajtmi začal byť Lukáš k mužom zákona
agresívny a drzý. Porekadlo: „Za
dobrotu na žobrotu...“ v tomto
prípade platilo dvojnásobne
a za takéto správanie neobišiel
bez pokuty.
8. december
Krátko po polnoci sa do
zorného poľa službukonajúcej
policajnej hliadky dostal Marek
P. z Hviezdoslavovej ulice. Ten
sa v neskorej nočnej hodine
„dobýjal“ do budovy evanjelickej fary. Nikto však doma dvere
neotváral, hoci sa hore svietilo...,
a tak sa zo „zlosti“ vymočil na
chodník pred uvedenú budovu.
Po krátkom rozhovore s priestupcom bolo zistené, že Marek
sa nachádza v „inej dimenzii“
a dnešný deň s ním nebude
žiadna reč. Jedinú súvislú vetu,
ktorú menovaný dokázal ešte zo
seba dostať, bolo: „Idem piť ďalej!“ a bez slova z miesta odišiel
do centra mesta. V nasledujúcich
dňoch Mareka čakalo „pozvanie
na kus reči“, kde si menovaný
chybu vo svojom správaní priznal a za priestupok zaplatil
blokovú pokutu.
13. december
Význam slova zábavná pyrotechnika si tento večer svojským
spôsobom vysvetlili traja maloletí chlapci. Niekoľko telefonátov
a aj naše postrehy od obsluhy
kamerového systému prinútili
hliadku MsP „odskočiť“ si na
sídlisko na Mierovú ulicu. Hlavným aktérom dnešného večera
sa stal maloletý Damián T. aj so
svojimi pomocníkmi maloletými
bratmi Sebastiánom a Aurelom

Spišskobeliansky spravodaj
S., všetci z blízkych bytoviek.
Spôsob, akým „odpaľovali“
petardy, by určite zaskočil aj vojenských profesionálov. Určite si
chlapci svoje konanie dôsledne
neuvedomovali, keď zapálené
petardy skončili pod zaparkovanými autami na parkovisku,
alebo zahrabané pod kopou
kamienkov na detskom ihrisku.
Škody, ktoré mohli spôsobiť, by
určite nepotešili ich rodičov. So
všetkými prítomnými chlapcami
policajti vykonali pohovor v prítomnosti rodičov, a tak dúfame,
že toto naše spoločné stretnutie
bolo prvé a zároveň aj posledné
v živote.
27. december
Večernú oblohu nášho mesta krátko po 21.00 h „ozdobil“
ohňostroj rodiny J. a M. R. zo
Záhradnej ulice. Počas krátkeho presunu „zákutiami“ ulíc
nášho mesta sa hliadka MsP
dostavila až do areálu školského dvora na Moskovskej ulice.
Tam policajti natrafili na skupinu
8 občanov „oslavujúcich“ predčasný príchod nového roku aj
s pohárikmi šampanského. Tí
ako dôvod oslavy uviedli, že
majú návštevu z Čiech a že povolenie na odpálenie ohňostroja
dostali na základe telefonického
hovoru. Na mieste im však policajti oznámili, že povolenie používať zábavnú pyrotechniku je
možné beztrestne používať len
v zmysle platného VZN č. 5/2006
o používaní pyrotechnických
predmetov na zábavné účely.
Podľa tohto nariadenia je zakázané používať pyrotechnické výrobky na zábavné účely
na verejných priestranstvách
na celom území mesta počas
celého roka. Uvedený zákaz sa
netýka len času od 31.decembra
od 18.00 hod. do 1. januára do
6.00 hod. A za požívanie alkoholických nápojov na území
mesta v zmysle platného VZN
č. 6/2006 im taktiež hrozí sankcia. Keďže neznalosť zákona
nikoho neospravedlňuje a tento
ich prehrešok bol prvý v našej
„databáze“, boli všetci prítomní
vyriešení napomenutím.
Spracoval: kolektív
príslušníkov MsP

KONTAKTY

tel.: 052/459 15 55
mobil: 0915 905 638
e-mail: msp@spisskabela.sk
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2. slovenská basketbalová liga
- ŽENY - skupina Východ
12. 1. 2013 - 8. kolo
MBK Spišská Belá - BKM Bardejov
58:45 (28:22)
Štvrtiny: 6:12; 22:10; 15:15; 15:8
MBK Spišská Belá : Jarabáková 14; Gemzová 14; Šimoňáková 4;
Kunová 6; Lorenčíková 4; (Palušáková S. 2; Suchanovská 6; Neupauerová 5; Krafčíková 3)
19. 1. 2013 - 9. kolo
MBK Spišská Belá - Cassovia Košice
74:58 (38:26)
Štvrtiny: 15:13; 23:13; 14:17; 22:15
MBK Spišská Belá: Jarabáková 21; Palušáková S. 11, Šimoňáková
8; Lorenčíková 0; Gemzová 5; (Suchanovská 5; Neupauerová 2;
Krafčíková 22)
26. 1. 2013 - 10. kolo
UNION Košice - MBK Spišská Belá
87:67 (45:36)
Štvrtiny: 22:19; 23:17; 24:10; 18:21
MBK Spišská Belá: Jarabáková 14; Šimoňáková 6; Lorenčíková 6;
Kunová 8; Gemzová 7 (Suchanovská 4; Krafčíková 8, Neupauerová
0; Palušáková S. 14)
2. 2. 2013 - 11. kolo
MBK Spišská Belá - Stará Ľubovňa
66:53 (34:25)
MBK Spišská Belá: Jarabáková 18; Šimoňáková 0; Lorenčíková 6;
Gemzová 10; Kunová 15; (Krafčíková 3; Schneiderová 0; Suchanovská 14; Legutková 0)
Viac info na www.mbk.spisskabela.sk

Mestská futbalová liga Spišská
Belá - vyhodnotenie ročníka 2012
Mužstvo
Gunners
Balamuty
Energy
Rossoneri
Drviči
Pinpongisti
#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Z
15
15
15
15
15
15

V
13
13
7
6
5
1

P
2
2
8
9
10
14

MENO
Marek Siska
Marek Podolinský
Dominik Slodičák
Peter Oračko
Matej Dobeš
Matúš Marhefka
Ondrej Firek
Leo Duchnický
Kristián Oračko
Miroslav Duchnický

R
0
0
0
0
0
0

+
189
174
127
108
127
56

:

MUŽSTVO
Gunners
Balamuty
Gunners
Drviči
Rossoneri
Energy
Balamuty
Energy
Drviči
Energy

94
79
147
152
156
153

+/95
95
-20
-44
-29
-97

Body
39
39
21
18
15
3

SPOLU
76
51
47
45
36
28
27
27
25
25

TOP 5 (najlepší hráči ligy)
Marek Siska
Matej Dobeš
Matúš Marhefka
Rastislav Behár
Anton Lojek

Gunners
Rossoneri
Energy
Drviči
Pinpongisti

Najlepším brankárom v MFL 2012 sa stal Samuel Solus z družstva GUNNERS, ktorý počas všetkých zápasov podával výnikajúce
výkony. Aj on veľkou mierou pomohol GUNNERS v rozhodujúcom
dueli o prvenstvo medzi BALAMUTY a GUNNERS kde GUNNERS
zaknihovali vítazstvo 8:4.
Poďakovanie patrí Marekovi Podolinskému, rovnako Antonovi
Lojekovi za pomoc pri spustení MFL 2012 a Matúšovi Marhefkovi
za pomoc pri zbere a aktualizácie výsledkov MFL a taktiež všetkých,
ktorí pomohli pri organizácií tejto ligy.
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Dievčenský vianočný
volejbalový turnaj
V čase zimných prázdnin dňa
22. 12. 2012 Mesto Spišská Belá
a Centrum voľného času pripravili pre športuchtivé belianske
dievčatá vianočný volejbalový
turnaj, ktorého sa zúčastnilo
osem družstiev. Vytvorili sa
dve skupiny po štyri družstvá,
kde sa hralo spôsobom každý
s každým. Do finále postúpili
vždy prvé dve družstvá z každej skupiny, ktoré hrali finále
o prvé, druhé a tretie miesto.
Na konci turnaja sa uskutočnil
exhibičný zápas medzi víťazným dievčenským družstvom
a vybranými chlapcami spomedzi divákov. Exhibičný zápas vyhrali chlapci. Poďakovanie patrí
organizátorom turnaja, ktorí aj

vo sviatočnom čase myslia na
našu mládež, ale hlavne PaedDr.
Ľudovítovi Gumulákovi, ktorý
celý turnaj riadil.
Víťazky:
1. miesto: Ľudmila Brincková, Nikola Svitanová, Zuzana
Dlugošová, Andrea Pješčáková,
Viktória Bombarová, Monika
Krempaská;
2. miesto: Veronika Kovalčíková, Klára Fedorová, Klaudia
Pitvorová, Alexandra Kromková, Adriana Kučerová, Patrícia
Pitvorová;
3. miesto: Stanislava Fedorová, Miriam Fudalyová, Helena
Zamkovská, Alžbeta Gemzová, Karmen Lacková, Denisa
Boďová.

Vianočný stolnotenisový turnaj
Mesto Spišská Belá, Základná
škola Štefánikova 19 a Centrum
voľného času Spišská Belá dňa
27. 12. 2012 zorganizovali Vianočný stolnotenisový turnaj žiakov, ktorého sa zúčastnili hráči
Víťazi skupín:
starší žiaci:
1. Matej Novotný
2. Miroslav Smik
3. Daniel Čupka
mladší žiaci I.:
1. Rado Novotný
2. Sebastián Strišovský
3. David Gašparovič
mladší žiaci II.:
1. Jakub Novotný
2. Michal Matějovský
3. Michal Leško

zo Spišskej Belej, Slovenskej Vsi,
Spišskej Starej Vsi a hostia z Bratislavy. Boli rozdelení do šiestich
skupín. Hlavným rozhodcom
turnaja bol Mgr. Ján Stropkai
a Ing. Peter Haligovský.
najmladší žiaci:
1. Rastislav Tropp
2. Šimon Kostka
3. Adam Strišovský
staršie dievčatá:
1. Alexandra Kromková
2. Alexandra Kovalčíková
3. Frederika Gablerová
mladšie dievčatá:
1. Gabriela Talárová
2. Kinga Niečová
3. Miriam Poláčeková

Turnaj dorastencov v Sp. Belej
Dňa 15. 12. 2012 sa uskutočnil
v telocvični na Moskovskej ulici
v Spišskej Belej Halový futbalový turnaj mladšieho a staršieho
dorastu.
Výsledky:
Mladší dorast
1. Ľubotice
2. Spišská Belá
3. Čaňa
4. Stará Ľubovňa
5. KAC Košice
Najlepším strelcom bol Baran
Lukáš - Ľubotice, najlepším hrá-

Memoriál Jána Gallika ml.
4. ročník tenisového turnaja
v dvojhre mužov sa konal 30.
december 2012 v tenisovej hale
v Tatranskej Lomnici.
Výsledky:
Tabuľka skupiny A
1. Pisarčík Ľubo
6b
2. Maniak Ján
3b
3. Tomas Peter
0b
Tabuľka skupiny B
1. Brežina Palo
9b
2. Milaňák Marek
3b
3. Ferencko Marcel
3b
4. Novoroľník Marcel
3b
Tabuľka skupiny C
1. Krempaský Ľudo
6b
2. Gallik Patrik
3b
3. Friedmanský Ľubo
0b
Tabuľka skupiny D
1. Kocún Robo
9b
2. Mezei Martin
6b
3. Barnáš Miro
3b
4. Milaňák Peter
0b
Štvrťfinále
Pisarčík Ľ. - Mezei M.
6:0
Maniak J. - Kocún R.
3:6
Brežina P. - Gallik P.
7:6
Milaňák M. - Krempaský Ľ. 3:6
Semifinále
Krempaský Ľ. - Kocún R. 6:3

Brežina P. - Pisarčík Ľ.
O 3. miesto
Kocún R. - Pisarčík Ľ.
Finále
Krempaský Ľ. - Brežina P.

7:6
4:6
6:3

Konečné umiestnenie
1. Krempaský Ľudovít
2. Brežina Paľo
3. Pisarčík Ľubo
4. Kocún Robo
5 - 8. Mezei Martin
Maniak Ján
Gallik Patrik
Milaňák Marek
9. Ferencko Marcel
10. Barnáš Miro
11. - 14. Tomas Peter
Novoroľník Marcel
Friedmanský Ľubo
Milaňák Peter
Ceny do turnaja venovali
Christian WALTER (www.tennisproshop.at), Ľudovít Krempaský, Peter Tomas, Marcel
Ferencko, Ján Hudáček a Gallik
Ján st.. Za podporu turnaja patrí poďakovanie mestu Spišská
Belá.

čom Bondra Peter - St. Ľubovňa
a najlepším brankárom Kellner
Martin - Sp. Belá.
Starší dorast
1. Ľubotice
2. KAC Košice
3. Spišská Belá
4. Stará Ľubovňa
5. Čaňa
Najlepším strelcom bol Libák
Lukáš, najlepším hráčom Palko
Tibor - KAC Košice a najlepším
brankárom Tomala Rastislav
- Spišská Belá.
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