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Zo zasadnutia mestského zastupiteľstva
Mestské zastupiteľstvo
v Spišskej Belej na svojom
zasadnutí dňa 23. 1. 2014 sa
venovalo aj týmto témam:
Odkúpenie
17 nájomných bytov
Mestské zastupiteľstvo v
Spišskej Belej schválilo odkúpenie 17 nájomných bytov
v bytovom dome na Štefánikovej ul. 18 v Spišskej Belej od
právnickej osoby spoločnosti
CHEMOSTAV, a. s., Poprad cez
Štátny fond rozvoja bývania
SR a Ministerstvo dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja SR za celkovú kúpnu cenu
890 084 eur. Z toho kúpna cena

17 nájomných bytov je 819 000
eur a technická vybavenosť
k týmto bytom (vodovod, kanalizácia, parkoviská, chodníky
a spevnené plochy) vo výške
71 084 eur. Mestské zastupiteľstvo zároveň schválilo podanie
žiadosti na ŠFRB o poskytnutie podpory (úveru) na kúpu
17 bytov na Štefánikovej č. 18,
Spišská Belá a podanie žiadosti
na MDV RR SR o poskytnutie
dotácie na kúpu 17 b. j. a žiadosti o poskytnutie dotácie na
technickú vybavenosť, pričom:
1.) kúpna cena za 17 bytov
(819 000 eur) bude zaplatená
nasledovne: úverom zo ŠFRB vo
výške 532 350 eur (65 % z celkovej ceny) a nenávratnou dotáciou

z Ministerstva dopravy, výstavby a RR SR vo výške 286 650 eur
(35 % z celkovej ceny).
2.) kúpna cena za technickú
vybavenosť k 17 b. j. (71 084
eur) bude zaplatená z dotácie z
Ministerstva DVaRR SR vo výške 49 750 eur (70 % z celkovej
ceny) a vlastné zdroje mesta vo
výške 21 334 eur (70 % z celkovej ceny). Uvedené žiadosti na
ministerstvo a na ŠFRB budú podané v najbližších dňoch a o jej
vybavení by sa malo rozhodnúť
asi do konca apríla 2014.
1. zmena rozpočtu mesta 2014
M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t vo
schválilo použitie finančných
prostriedkov z rezervného fon-

du mesta vo výške 21 334 eur na
kúpu technickej vybavenosti pre
17 obecných nájomných bytov
v bytovom dome na ulici Štefánikovej č. 18 v Spišskej Belej.
A zároveň schválilo zmenu rozpočtu mesta na rok 2014, ktorá
sa týkala práve vyššie uvedeného odkúpenia 17 nájomných
bytov a spôsobu financovanie
tejto kúpy a ich zapracovanie
do rozpočtu mesta. Zmena rozpočtu je zverejnená na webovej
stránke mesta.
Dotácie z rozpočtu mesta
pre rok 2014
Mestské zastupiteľstvo (MsZ)
vzalo na vedomie predložené
(Pokračovanie na 3. str.)

Slávnosť sv. Antona Pustovníka a slávnostné zasadnutie
Mestského zastupiteľstva v Spišskej Belej
Pri príležitosti slávnosti sv.
Antona Pustovníka – patróna
mesta a rímskokatolíckej farnosti a kostola a pri príležitosti
750. výročia prvej písomnej
zmienky o meste Spišská Belá sa
dňa 19. januára 2014 uskutočnila
Slávnosť sv. Antona Pustovníka
spojená so slávnostným zasadnutím Mestského zastupiteľstva
v Spišskej Belej a s odovzdávaním Ceny mesta a Ceny primátora mesta Spišská Belá.
O 10.30 h sa uskutočnila slávnostná svätá omša v rímskokatolíckom kostole sv. Antona
Pustovníka, ktorú celebroval
dekan Jakub Grich z Kežmarku
za asistencie farára našej farnosti
Petra Petreka, oboch kaplánov
našej farnosti - Michala Holíka
a Karola Križiana a gréckokatolíckeho farára Mikuláša
Chanáta. Na začiatku i na konci
bohoslužby sa uskutočnil
slávnostný sprievod za účasti
primátora mesta a poslancov
mestského zastupiteľstva. Na
záver sv. omše primátor mesta
poďakoval slúžiacim kňazom za
odslúženú sv. omšu a odovzdal
im dar (kytice kvetov, erb mesta

a monografiu mesta). Po sv. omši
nasledoval spoločný slávnostný
obed (v sále rímskokatolíckeho
farského úradu) aj za prítomnosti ďalších pozvaných hostí.

Poobede o 14.00 hod. sa v kinosále mesta uskutočnilo slávnostné zasadnutie mestského
zastupiteľstva v Spišskej Belej,
na ktorom sa odovzdávali Ceny
mesta a Ceny
primátora
mesta. Po príhovore primátora mesta
si prítomní
v slávnostne
vyzdobenej
kinosále
vypočuli
prezentáciu
o patrónovi
mesta svätému Antonovi
Pustovníkovi.
Nasledovali
prezentácie
o laureátoch
na Cenu mesta. Mestské
zastupiteľstvo
udelilo túto
cenu týmto 3
osobnostiam:
1. in me• Cenu mesta in memoriam pre Štefana Pitoniaka prevza- moriam Štefala z rúk primátora mesta Irena Pitoniaková.
novi Pitoniak

(1920 - 1995) - cenu prevzala p.
manželka Irena Pitoniaková
2. Františkovi Dúbravskému,
nar. 1925, Spišská Belá
3. Vladimírovi Fudalymu,
nar. 1951, Spišská Belá
Po krátkych prezentáciách
o laureátoch na Cenu primátora
mesta udelil primátor mesta túto
cenu týmto 4 osobnostiam:
1. Viere Siskovej, nar. 1957,
Spišská Belá
2. Jánovi Gallikovi, nar. 1952,
Spišská Belá
3. Petrovi Rusiňákovi, nar.
1966, Poprad (pôvodne bytom
Spišská Belá)
4. Fridrichovi Guldenovi,
nar. 1945, Spišská Belá
Ocenený získal sklenenú
sošku a finančnú odmenu.
Ce ny odovzdával primátor
mesta Štefan Bieľak a zástupca
primátora Jozef Kuna. Viac sa
o ocenených môžete dozvedieť
na www.spisskabela.sk/mesto/
ocenenie-mesta/cena-mesta.
Na záver slávnostného zasadnutia boli do Siene osobností
mesta Spišská Belá uvedené tieto
osobnosti:
(Pokračovanie na 2. str.)
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Slávnosť sv. Antona Pustovníka a slávnostné zasadnutie...
(Dokončenie z 1. str.)
1. Michal Greisiger
2. Ladislav Medňanský
3. Jozef Vojtas
4. Augustín Kaltstein
Bližšie o týchto osobnostiach

sa dočítate na webovej stránke
mesta. Hudobne celú slávnosť
výborne dopĺňala ZUŠ zo Spišskej Belej a spevom spevácka
skupina Belan a odovzdávanie
cien skvele zvládla moderátorka

Miroslava Kovalčíková (zo Sp.
Belej). Po skončení slávnostného
zasadnutia primátor mesta pozval prítomných na čašu vína.
Poďakovanie patrí všetkým,
ktorí sa podieľali na príprave

tejto slávnosti ako aj tým, ktorí
sa jej zúčastnili. Všetkým oceneným gratulujeme a ďakujeme
za ich aktivity v prospech mesta
a jeho obyvateľov!
Snímky: J. Vaško

• Ing. Peter Rusiňák - Cena primátora mesta.

• Viera Sisková - Cena primátora mesta.

• Ján Gallik - Cena primátora mesta.

• František Dúbravský - Cena mesta.

• Fridrich Gulden - Cena primátora mesta.

• Vladimír Fudaly - Cena mesta.

XCENA MESTA je ocenenie, ktoré sa udeľuje spravidla za významné
výsledky vedeckej, technickej, umeleckej, publicistickej a verejno-prospešnej činnosti, resp. osobám, ktoré sa významným spôsobom pričinili
o hospodársky a kultúry rozvoj mesta, jeho propagáciu doma i v zahraničí alebo osobám, ktoré nezištne pomohli pri záchrane ľudských životov
a majetku mesta a jeho obyvateľov. O udelení Ceny mesta rozhoduje
mestské zastupiteľstvo. Návrhy môže predložiť ktokoľvek. V prípade
Ceny primátora mesta je rozdiel len v tom, že o jej udelení rozhoduje
primátor mesta, ktorý o svojom rozhodnutí vopred informuje poslancov
mestského zastupiteľstva Návrhy môže predložiť ktokoľvek. Vo všeobecnosti platí, že ceny mesta predstavuje ocenenie väčšieho významu
(vyššej úrovne) ako ceny primátora mesta. Bližšie túto problematiku
upravuje štatút mesta.
• Slávnostnú sv. omšu slúžil kežmarský dekan Jakub Grich.
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Zo zasadnutia mestského zastupiteľstva
(Dokončenie z 1. str.)
žiadosti o poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Spišská
Belá na rok 2014 a informáciu
o zasadnutí osobitnej komisie
zriadenej mestským zastupiteľstvom na posúdenie týchto
žiadostí a prípravu návrhu na
rozdelenie dotácií pre neziskové organizácie. Po oboznámení
sa s každou žiadosťou MsZ
schválilo návrh na poskytnutie
(rozdelenie) dotácií z rozpočtu
mesta na rok 2014 pre neziskové organizácie, pričom zoznam
schválených dotácií je zverejnený na webovej stránke mesta.
Predaj bytov do osobného
vlastníctva
Mestské zastupiteľstvo vzalo
na vedomie informáciu primátora mesta o podmienkach predaja nových bytov do súkromného
vlastníctva v bytovom dome na
Zimnej ulici č. 46 v Spišskej Belej – investorom – spoločnosťou
CHEMOSTAV, a. s., Poprad.
Viac na www.chemostav.sk
Zápis detí do 1. ročníka
základných škôl
Mestské zastupiteľstvo vzalo
na vedomie informáciu primátora mesta o príprave zápisu detí
do 1. ročníka základných škôl
v Spišskej Belej pre nový školský rok 2014/2015. Mesto ako
zriaďovateľ ZŠ rozhodlo vzhľadom na predpokladaný počet
budúcich žiakov 1. ročníka tak,
že obe základné školy v našom
meste budú mať po 2 triedy v 1.
ročníku v budúcom školskom
roku. Maximálny počet žiakov
v triedach určuje školský zákon,
avšak vzhľadom na predpokladaný počet budúcich žiakov
1. ročníka oboch ZŠ primátor
mesta požiadal obe základné
školy o neprekročenie počtu 18
žiakov v 1 triede prvého ročníka. Prípadné prekročenie (navýšenie) tohto počtu žiakov do
zákonného maximálneho počtu
(22 žiakov) bude schvaľovať
mesto (ako zriaďovateľ).
Chata Fľak
Mestské zastupiteľstvo vzalo
na vedomie informáciu primátora mesta o návrhu na ďalšie
využitie chaty (horárne) Fľak
s príslušenstvom v k.ú. Tatranská Lomnica. Bližšie informácie
prinesieme dodatočne.

Príprava Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho
rozvoja mesta
M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t vo
schválilo prípravu Programu
hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Spišská Belá
na roky 2014 - 2020. Harmonogram prípravy je zverejnený na
webovej stránke mesta.
Prevádzkovanie hazardných
hier v Spišskej Belej
Mestské zastupiteľstvo vzalo
na vedomie informáciu primátora mesta o súčasnom stave a prevádzkovaní hazardných hier na
území mesta v zmysle zákona
č. 171/2005 Z. z. o hazardných
hrách v znení neskorších predpisov. V súčasnosti na území
mesta nie je povolený žiadny výherný hrací prístroj (tzv. výherný
automat), nakoľko o to už vôbec
nie je záujem. Avšak na území
mesta je dnes v prevádzke 17
prístrojov na prevádzkovanie
videohier (tzv. videoherne),
ktoré povolilo ministerstvo
financií. Touto problematikou
sa bude mestské zastupiteľstvo
zaoberať opätovne na svojom
najbližšom zasadnutí.
Predaje pozemkov
Mestské zastupiteľstvo schválilo v rámci majetkovoprávneho
vysporiadania vlastníctva:
1.) predaj pozemku o výmere
92 m2 kupujúcej Viere Šimkovej,

rod. Žrobekovej, bytom Kúpeľná
18, Spišská Belá
2.) predaj pozemku o výmere
101 m2 kupujúcej Márii Budzákovej, rod. Žrobekovej, bytom
Kúpeľná 18A, Spišská Belá
3.) budúci predaj pozemku
o výmere 171 m2 a o výmere
335 m2 kupujúcim Emilovi Krigovskému a manželke, bytom
Kúpeľná 16, Spišská Belá
4.) predaj pozemku o výmere
167 m2 kupujúcej Anne Labusovej, rod. Ištokovej, bytom Krátka
ul. 37, Spišská Belá
5.) predaj pozemku o výmere
100 m2 kupujúcim Pavlovi Slovikovi a manželke, bytom Popradská ul. 16, Spišská Belá.
Pozemky
pri Belianskej jaskyni
Mestské zastupiteľstvo
schválilo zriadenie vecného
bremena na pozemkoch vo
vlastníctve mesta Spišská Belá
spočívajúceho v práve umiestniť
spláškovú kanalizáciu, vodovod
a NN rozvody na uvedených
pozemkoch a v práve vstupu
na uvedené pozemky z dôvodu
údržby spláškovej kanalizácie,
vodovodu a NN rozvodov – a to
v prospech oprávneného Štátnej
ochrany prírody SR, Správa
slovenských jaskýň, Liptovský
Mikuláš za pravidelnú ročnú
odplatu vo výške 166,50 eur.
M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t vo
schválilo prenájom pozemkov
o výmera 311 m2 vo vlastníc-

tve mesta pre nájomcu Štátnu
ochranu prírody SR, Správa
slovenských jaskýň, Liptovský
Mikuláš za ročné nájomné vo
výške 10 €/m2 na dobu do 5 rokov. Ide o pozemky, na ktorých
sa nachádzajú stavby nového
vstupného areálu (vrátane čerpacej stanice) Belianskej jaskyne
v Tatranskej Kotline. V praxi ide
o pokračovanie už existujúceho
(doterajšieho) nájomného vzťahu medzi mestom a Správou
slovenských jaskýň.
Pozemky pod budúcou cestou
na Športovej ulici
M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t vo
schválilo majetkoprávne
vysporiadanie vlastníctva
k pozemkom pod plánovanou
miestnou komunikáciou na
Športovej ulici v Spišskej Belej
(dolný úsek – od futbalového
štadióna po parkovisko pred
Bel. kúpeľami) formou kúpy
za kúpnu cenu 10 eur/m 2 od
súkromných vlastníkov týchto
pozemkov.
Činnosť hlavného
kontrolóra mesta
Mestské zastupiteľstvo vzalo
na vedomie Správu o kontrolnej
činnosti hlavného kontrolóra
mesta za rok 2013, vyhodnotenie plnenia uznesení mestského zastupiteľstva a informáciu
o výsledkoch vykonaných kontrol hlavného kontrolóra mesta
v decembri 2013.

Odstránenie múra pri bývalej škole
Pred niekoľkými dňami
mesto odstránilo staré murované oplotenie areálu bývalej
základnej školy na Zimnej

ulici č. 34 (stará „meštianska
škola“). Mesto najprv dlhší
čas riešilo zámenu pozemkov s
vlastníkom tohto objektu a po-

zemku, nakoľko mesto potrebovalo získať pozemok v šírke
približne dva metre popri ceste.
V budúcnosti mesto plánuje
vybudovať chodník pre peších
od tejto bývalej školy popri
miestnej ceste až k bývalému
futbalovému ihrisku, ktorý
veľmi chýba. A tento múr stál
na mieste budúceho chodníka.
Zároveň tento múr spôsoboval,
že daný úsek mestskej cesty bol
veľmi nebezpečný pre chodcov
i vodičov pre jeho neprehľadnosť cez tento múr. Takže sa
zlepší viditeľnosť a tým aj
bezpečnosť a zároveň sa môže
plánovať vybudovať chodník
(projekt je už spracovaný, už len
zabezpečiť potrebné financie na
jeho výstavbu).
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Hľadanie úspor v spotrebe energií
Aj naše mesto hľadá úspory,
kde sa dajú ušetriť finančné
prostriedky mesta. Jednou
z takýchto oblastí je šetrenie na
nákladoch na elektrickej energii
a dodávke plynu. Každé dva
roky sa darí mestu znižovať
jednotkové ceny za plyn, či
elektrickú energiu (získavať
väčšie zľavy od ich dodávateľov).
Avšak na druhej strane však neustále narastajú poplatky za ich
distribúciu, ktorý mesto nevie
ovplyvniť. Hlavný kontrolór
mesta v rámci svojej kontrolnej

činnosti urobil podrobný prehľad
o nákladoch na dodávku plynu
a elektrickej energie za posledná
3 roky a odporučil prijať určité
opatrenia na zníženie týchto
nákladov. Jedným z riešení je
aj zvolenie správneho produktu vzhľadom na možnú ročnú
spotrebu energie a tiež spôsob
využívania danej energie (v
akom čase na aký účel). Napr.
Iné sadzby sú pre elektrickú
energiu pre verejné osvetlenie,
iné sadzby pre inverejné budovy,
iné pre domácnosti (byty) a pod.

Rovnako sa prehodnotili jednotlivé odborné miesta elektrickej
energie a už sa aj zrušili niektoré odberné miesta, resp. sa znížili
veľkosti ističov, za ktoré sa platia
tiež nemalé poplatky. Mesto už
dva roky šetrí aj na spotrebe
energie na verejnom osvetlení.
Tam, kde je už nové verejné
osvetlenie, mesto necháva po
23. hod. až do rána v prevádzke
len každé druhé svietidlo, čí
znižuje náklady v danom čase
na polovicu. Je to možné len
tam, kde má mesto vlastnú sieť

– kabeláž verejného osvetlenia,
t. j. kde nevyužíva sieť – kabeláž
energetikov. Avšak ešte väčšie
úspory sa môžu dosiahnuť vo
vykurovaní (na spotrebe plynu):
modernejšou reguláciou vykurovania (mestský úrad, hasičská
zbrojnica a mestská knižnica),
výmenou okien (mestská knižnica, dom smútku), zmenou systému vykurovania (dom smútku),
zateplením strechy a podkrovia
(mestská knižnica a pod.). Tieto
opatrenia bude potrebné postupne zrealizovať.

Minulý rok bol z pohľadu ﬁnancií a potrieb náročný

Najvýznamnejšie investičné aktivity mesta v roku 2013

Podľa primátora mesta rok
2013 bol rokom veľmi náročným a zložitým pre každého
z nás, aj pre naše mesto a pre
samosprávu vôbec a ako aj pre
celé Slovensko. Napriek tomu ho
môžeme považovať z hľadiska
rozvoja mesta za úspešný. Na
jednej strane rozsiahly zoznam
požadovaných investičných aktivít a potrieb mesta a na druhej
strane znižujúce sa príjmy mesta
(zo štátneho rozpočtu) a zároveň
narastajúce výdavky na výkon
nových kompetencií a povinností (úloh) samosprávy. A k tomu
ešte nutná (štátom požadovaná)
konsolidácia verejných financií.
To všetko malo zásadný vplyv
na rozvojové aktivity nášho mesta v uplynulom roku. Napriek
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)
7.)
8.)
9.)
10.)
11.)
12.)
13.)
14.)
15.)
16.)
17.)
18.)
19.)
20.)
21.)
22.)
23.)

tomu mesto pokračovalo v realizácii jeho kľúčových projektov.
Popri nich v roku 2013 mesto
naďalej podporovalo tretí sektor (spolky, kluby a združenia)
v rovnakom finančnom objeme
a rovnako zachovalo už tradičné mestské kultúrne a športové
podujatia. Za úspech považujeme dotiahnutie zrušenia
školského obvodu pre žiakov
z obce Podhorany v Základnej
škole na Štefánikovej 19, ako
aj doriešenie nových priestorov
pre veľmi úspešný výtvarný
odbor Základnej umeleckej
školy. Doriešili sme aj niektoré
majetkoprávne vysporiadania
vlastníctva k pozemkom, ktoré
potrebujeme pre ďalší rozvoj
mesta. Pripravili sme prvé zme-

ny a doplnky územného plánu
mesta (účinné by mali byť do
konca februára 2014). Svoju činnosť mal kvalitne zabezpečenú
aj Face klub, či mestská knižnica,
resp. zariadenie opatrovateľskej
služby. Svoje nové bývanie
dostalo 16 nových nájomcov
v bytoch pre seniorov v Strážkach a 6 nájomcov v bytoch na
Zimnej č.8. Dokončila sa lokalita
pre výstavbu 71 rodinných domov v IBV S. Webera a tiež pre
27 rodinných domov v lokalite
Lipová a Agátová ulica. Podporovali sme činnosť Oblastnej
organizácie cestovného ruchu
Tatry – Spiš – Pieniny, ktorej je
mesto členom. Spolu s poľským
a slovenskými mestami a obcami sme boli aktívni pri založení

nového cezhraničného subjektu
- EZUS Tatry (Európskeho zoskupenia územnej spolupráce).
A podobných ďalších obdobných aktivít bolo viac.
Samozrejme, že je aj dosť
toho, čo sa nepodarilo zrealizovať, resp. čo je potrebné zrealizovať v najbližších rokoch. Ale
práve tieto neúspešné veci sú
pre nás motiváciou, aby sme na
ich realizácii pracovali, aby sa čo
najskôr stali úspešnými.
Za pomoc a spoluprácu pri
realizácii vyššie uvedených
projektov, aktivít a úloh mesta
ďakujem všetkým, ktorí boli pri
tom a pomohli. Je to výsledok
a úspech mnohých ľudí.
Štefan Bieľak,
primátor mesta

Ukončená výstavba verejného vodovodu v dĺžke 4,9 km a nového vodojemu v Spišskej Belej
Ukončená výstavba spláškovej kanalizácie v dĺžke 7,3 km v Spišskej Belej a v Strážkach
Ukončená výstavba regulácie potoka Čierna voda v Strážkach (v dĺžke 1,3 km)
Pokračovanie výstavby regulácie Belianskeho potoka (pokračovať bude aj v roku 2014)
Zrealizovala sa výstavba 2 nových mestských ciest na Lipovej a Agátovej ulici
Zrealizovala sa rekonštrukcia Športovej ulice s parkoviskom pred futbalovým štadiónom
Dokončila sa výstavba mestských ciest na 4 nových uliciach – Weberova, Kaltsteinova, Greisigerova, Vojtasova ulica
Zrealizovala sa rekonštrukcia mestskej komunikácie na časti Popradskej ulice (smerom k Slovikovi a od podjazdu k futbalovému ihrisku)
Zrealizovala sa komplexná oprava mestskej komunikácie na ulici kpt. Nálepku č. 1 - 10
Zrealizovala sa výstavba parkoviska pri budove pracoviska Materskej školy na Zimnej ul. č. 47
Prebiehala výstavba bytov do osobného vlastníctva na Zimnej ul. č. 46
Zrealizovala sa výstavba 17 nájomných bytov na Štefánikovej ul. č. 18
Zrealizovala sa výstavba cyklotrasy so štrkovým povrchom do kaštieľa v Strážkach
Zrealizovala sa výstavba dažďovej kanalizácie na Partizánskej ulici
Zakúpenie malého traktora na údržbu cyklotrasy (cez projekt EÚ)
Osadenie informačných pilónov na každom vstupe do mesta
Rozšíril sa mestský kamerový systém - o ďalšie 3 lokality, ktoré sú nepretržite sledované
Posilnenie elektrickej siete vybudovaním novej trafostanice na Továrenskej ulici - realizovala to VSD a.s. Košice (k tomu došlo vďaka
výstavbe bytového domu na Zimnej č. 46)
Vybudovanie novej trafostanice na Továrenskej ulici – v priemyselnej zóne Sever - realizovala VSD a.s. Košice
Výstavba nového verejného vodovodu pre rodinné domy na Kúpeľnej ulici od č. 1 po č. 13 (nepárne čísla) - výstavbu realizovala PVS
a. s. Poprad
Zakúpenie špeciálneho zametacieho vozidla na údržbu miestnych komunikácii (z dotácie zo štátneho rozpočtu)
Výsadba novej zelene – nový živý plot na Družstevnej ulici, 18 líp v aleji na Moskovskej ulici + ďalších 7 líp.
a ďalšie menšie investičné aktivity.
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Pracovné stretnutie podtatranských starostov a primátorov
10. februára sa vo Veľkej
Lomnici uskutočnilo pracovné
rokovanie starostov a primátorov miest a obcí združených
v Regionálnom združení
tatranských a podtatranských
obcí (tzv. regionálny ZMOS).
Predseda združenia Štefan
Bieľak (primátor Spišskej Belej)
prezentoval výsledky rokovania
Predsedníctva a Rady ZMOS
z ostatného zasadnutia v Bratislave zo dňa 22. januára, ako
aj výsledky pracovného stretnutia predsedov regionálnych
ZMOS-ov s vedením ZMOS-u,
ktoré sa konalo v Lipanoch dňa
3. 2. 2014. Nosnou témou naďa-

lej zostáva financovanie miesta
a obcí, najmä problémy s výberom dane z príjmov fyzických
osôb, aj otázky pripravovanej
novely zákona o miestnych
daniach, či otázky ohľadne
zvýšenia platov zamestnancov
v školstve od 1. 1. 2014 v praxi.
Zaujímavá diskusia bola aj na
vyhlásenie ministra školstva
o myšlienke „zoštátniť“ materské školy, ktorých zriaďovateľom sú mestá a obce. Diskutovalo sa aj o návrhu Partnerskej
dohody na čerpanie štrukturálnych fondov EÚ na roky
2014 - 2020, kde starostovia
vyjadrili nespokojnosť s navr-

hovaným objemom finančným
prostriedkov určených pre
obce a mestá na najbližších 7
rokov. Predseda združenia
informoval aj o návrhu nového
zákona o dobrovoľnej požiarnej
ochrane SR a tiež o novele zákona o ochrane prírody a krajiny,
ktorá inak upravuje otázky
povoľovania výrobu stromov.
Starostovia kritizovali súčasnú právnu úpravu v zákone
o ochrane prírody a krajiny,
podľa ktorej do každého konania majú právo ako účastník
konania vstupovať rôzne občianske združenia, ktoré o tom
požiadajú (aj keď sa ich daná

vec priamo netýka). Spravidla
ide o rôzne tzv. „ochranárske“
zoskupenia, ktoré následne
komplikujú vydanie rozhodnutia vo veci. Diskutovalo sa
aj o nedoriešenej problematike
túlavých psoch a ich odchytu,
keďže obce a mestá majú zákonom uložené povinnosti, ktoré
sa v praxi veľmi ťažko napĺňajú.
Na záver sa niektorí starostovia
z okresu Poprad posťažovali na
stiesnené nové priestory Úradu
práce, sociálnych vecí a rodiny
v Poprade, poukázali na sťažnosti ľudí (klientov) a na problémy s parkovaním pred touto
budovou.

Výročná schôdza miestnych rybárov
V sobotu dňa 15. februára
2014 sa stretli členovia Miestnej
organizácie Slovenského rybárskeho zväzu v Spišskej Belej na
svojej výročnej schôdzi. Viac ako
polovica rybárov zo 161 členskej
základne hodnotila uplynulý rok
a zároveň si vytýčila aktivity na
rok 2014. Tento rok táto miestna
organizácia oslávi 125 rokov do
svojho založenia a toto výročie
rybári si plánujú pripomenúť aj
svojimi aktivitami počas celého
roka. Mesto každoročne podporuje túto organizáciu a jej aktivity
okrem iného aj finančnou dotáciou z rozpočtu mesta. Primátor
mesta Štefan Bieľak informoval
prítomných rybárov o stave
regulácie Belianskeho potoka
a potoka Čierna voda v Stráž-

kach ako aj odkanalizovania Belianskeho potoka vybudovaním
novej spláškovej kanalizácie. Ako
ďalej uviedol, mesto rozšírilo
mestský kamerový systém tak,
že dnes je 24 hodín monitorované aj asfaltové parkovisko pri
rybníku a vstupná brána k rybníku. Rovnako sa mesto bude
opätovne snažiť aj v tomto roku
získať grant na vybudovanie
drevených prístreškov v okolí
Belianskeho rybníka (podalo
malý projekt). Prítomní rybári
vyslovili veľkú nespokojnosť
s plánovanou výstavbou malej
vodnej elektrárne pri obci Krížová Ves na rieke Poprad, kde majú
svoj rybársky revír. Rozsiahla
diskusia bola okolo možnosti
prístupu rybárov s osobnými

autami až k hrádzi rybníka
(na opačnej strane rybníka pri
Belianskom potoku). Primátor
mesta prítomných rybárov upozornil na to, že takýto prístup je
možný len po dohode s mestom,
nakoľko mestu patria pozemky
okolo rybníka. Tento prístup
je dnes definovaný v zmluve
o spolupráci medzi miestnymi
rybármi a mestom a zároveň je
tiež určený v prevádzkovom
poriadku prímestskej oddychovej zóny Beliansky rybník. Avšak
v prvom rade sa samotní rybári
musia medzi sebou dohodnúť,
aké pravidlá si určia v tejto veci,
ktoré však následne musia aj
dodržiavať. Prítomní rybári si
na tejto členskej schôdzi zvolili
aj svoje nové orgány. Členmi

Výboru MO SRZ sa na najbližšie
4 roky stali títo rybári (v nasledovných funkciách):
Predseda:
Pitoňák Michal
Podpredseda: Kuna Pavol
Tajomník:
Smrek Ladislav
Hospodár:
Frindt Rudolf
Pokladník:
Hrušovská Mária
Člen:
Heldák Pavol
Člen:
Britaňák Ján
Kontrolná komisia bude
pracovať v nasledovnom zložení: Mgr. Stropkay Ján, Pitoňák
Tomáš, Funket Milan. Primátor
mesta poďakoval doterajším
členom výboru za ich činnosť,
aktivity a spoluprácu s mestom
a novému výboru zaželal veľa
chute, síl a trpezlivosti do práce
v prospech ostatných členov
MO SRZ.

Najobľúbenejšími menami sú stále Soﬁa a Jakub
V obľúbenosti mien sa poradie nemenilo ani v roku 2013. Najpopulárnejšími stále zostáva u dievčat Sofia a u chlapcov Jakub. Rodičia
dávali svojim bábätkám aj mená Nina a Natália, alebo u chlapcov
Adam a Samuel. To však nič nemení na tom, že najfrekventovanejším krstným menom na Slovensku je stále Mária s neuveriteľným
číslom viac ako 329 000 používateliek. Prvenstvo u mužov patrí
Jánovi - 261 960 používateľov.
Soﬁa
Nina
Natália
Nela
Viktória

884
825
782
754
739

Ema
Laura
Michaela
Kristína
Simona

703
613
527
510
459

Jakub
Adam
Samuel
Lukáš
Martin

1 197
1 084
1 084
943
940

Tomáš
Michal
Filip
Matej
Matúš

932
916
817
741
737

ZAUJÍMAVOSTI Z MATRÍK
Slovenské matrikárky sa stretávajú s rôznymi požiadavkami od
občanov, a nie sú to len zaují-mavé mená. Pri vybavovaní cudzojazyčných rodných alebo sobášnych listov prichádza tiež k vtipným
udalostiam. V rodnom liste dieťaťa v kolonke pohlavie našli zapísané
„samec“, alebo nevesta pred uzavretím manželstva uviedla svoj
stav ako „panna“.

„Omylom som porodila v Čechách, aký je ďalší postup?“
„Posielam vám sobášny list, ale je rozkúsaný, na okraji sú stopy
od psa, nevadí?!
„Prepáčte, nevedela som, že nemáte stranícke hodiny.“
„Vy tam robíte zmiešané manželstvá?“
Aj na tieto otázky hľadali pracovníčky osobitnej matriky odpovede.

Milý bol aj telefonát od mamičky, ktorá na otázku, kde rodila, odpovedala: „To si už nepamätám, ale išla som tam hore kopcom.“

Kedysi sa do matriky uvádzalo aj povolanie, a tu je krátky výber:
robotník s kozou, samostatný obchodník s vajcami, družstevný roľník na odpočinku, manželka mlynára, automobilista.
Nemôžeme vynechať ani zaujímavé mená: Princessa, Lord, Fifi,
Grgo, Pero alebo Grofojka.
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Tvorivé a zážitkové učenie vo výtvarnej výchove
„Opakovanie je matkou
múdrosti“, týmto výrokom sa
preslávil český pedagóg Ján
Amos Komenský a určite vedel,
prečo to povedal. Jeho výrok sa
traduje medzi ľuďmi už viac
ako tristo rokov a poväčšine
sa spája so školu a učením.
Týmto výrokom sa inšpirovali
aj učitelia zo Špeciálnej základnej školy v Spišskej Belej,
ktorý sa rozhodli vrátiť späť do
školských lavíc, aby si „oprášili„
svoje vedomosti a zároveň nadobudli nové poznatky a naučili sa
niečo zaujímavé z oblasti výtvarnej výchovy.
Výtvarná výchova je špecifický predmet, ktorý má
dôležité miesto aj v špeciálnej
základnej škole, pretože prispieva k celkovej rehabilitácií
žiakov. Vo výtvarnej výchove
majú žiaci možnosť výtvarne sa
prejaviť, rozvíjať svoju fantáziu
i tvorivosť a rovnako priaznivo
pôsobí na psychomotoriku
žiakov. Nakoľko tento predmet
má svoje nezastupiteľné miesto
vo vyučovacom procese je potrebné, aby učiteľ bol odborne
fundovaný aj v tejto oblasti,
a práve preto sme sa rozhodli
absolvovať kurz - Tvorivé a zá-

žitkové učenie vo výtvarnej výchove pod vedením akademickej
maliarky Mgr. Evy Končekovej.
Počas kurzu sme mali možnosť bližšie sa oboznámiť s rôznymi výtvarnými technikami
a prejaviť svoje nadanie v kresbe, maľbe, či priestorových plastikách. Školenie bolo zamerané
predovšetkým na rozvíjanie
našej fantázie a jej uplatnenie
v rôznych výtvarných aktivitách. Pod odborným vedením
sme sa učili nielen výtvarne
tvoriť, ale predovšetkým sme
získavali nové skúsenosti, ako
efektívne a zmysluplne využívať
výtvarné techniky v edukačnom
procese, ako vybudovať u žiakov
kladný vzťah k výtvarnej výchove, výtvarnému umeniu, a ako
u nich rozvíjať výtvarné cítenie
s prihliadaním na individuálne
možnosti každého žiaka.
Cieľom tvorivého a zážitkového učenia bolo získať aj nové
skúsenosti pri vyučovaní výtvarnej výchovy a rovnako sme
sa zameriavali aj na motiváciu,
ako dôležitý faktor vo výtvarnej výchove, ako aj na metódy,
prostredníctvom ktorých môžeme rozvíjať u žiakov pozitívny
vzťah ku kresleniu a výtvarnej

ITF SLOVAKIA TOUR 2014
V dňoch 30. januára až 2.
februára 2014 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.

Európsky deň čísla tiesňového
volania 112
Štáty EÚ sa v utorok 11. februára 2014 už po šiestykrát zapojili
do aktivít organizovaných pri
príležitosti Európskeho dňa 112.
Hlavnou myšlienkou je zvýšenie
povedomia občanov o existencii
a fungovaní čísla, ktoré im môže
zachrániť život. Napriek skutočnosti, že jednotné číslo tiesňového volania 112 začalo fungovať
už viac ako pred dvadsiatimi
rokmi, na základe prieskumu
(Eurobarometer, 2012) len 1 zo
4 Európanov vie, že je použiteľné vo všetkých členských štátoch

EÚ. Slovensko patrí medzi krajiny s najväčším povedomím verejnosti o 112 (57 %) a spomínaný
deň si pripomenulo aj tento rok.
Koordinačné strediská integrovaného záchranného systému,
ktoré prijímajú tiesňové volania na 112, pripravili bohatý
program predovšetkým pre deti
a mládež. Európske číslo tiesňového volania 112 bolo zavedené
v roku 1991, na Slovensku od 1.
júla 2003. V roku 2013 bolo v SR
na číslo 112 prijatých 1 559 045
hovorov.

výchove v každom veku. Tvorivé a zážitkové učenie nám prinieslo veľa nových poznatkov
a skúseností, ktoré môžeme
pri svojej práci využívať, a tým
zefektívniť edukačný proces
v predmete výtvarná výchova.
Naša vďaka patrí akademickej

maliarke Mgr. Eve Končekovej
za čas, ktorý nám v uplynulých
týždňoch venovala a za odovzdanie odborných rád, ktoré
počas svojej dlhoročnej praxe
nadobudla.
Mgr. Lenka LapšanskáŠZŠ
Spišská Belá

Aj mesto využíva exekútora
Mesto pri vymáhaní svojich
pohľadávok využíva všetky
zákonné metódy a spôsoby.
Najmä vymáhanie nedoplatkov
na daniach z nehnuteľnosti
a poplatku za komunálny dopad
(TKO) bolo dosť neúčinné len
na základe písomných výziev
a upomienok zo strany mesta.
Preto mesto začalo využívať
služby exekútora a tak poniektorí obyvatelia mesta (tí, ktorí

aj niekoľko rokov opakovane
ignorovali výzvy mesta) v ostatných dňoch dostali oznámenie
od súdneho exekútora o začatí
exekúcie na vymoženie týchto
nedoplatkov. Týmto spôsobom
zbytočne narastú ďalšie náklady týmto dlžníkom, ktoré budú
musieť zaplatiť exekútorovi, je
preto lepšie sa s mestom dohodnúť na úhrade. Tak, dlžníci
mesta, zvážte svoj postoj.

„KAPELÁÁ
HRAJ!“
Dychová hudba Belančanka
volá a pozýva
mladých chlapcov a dievčatá
do speváckej sekcie kapely.
Príďte medzi nás, text vám dáme,
spievať doučíme, ten treba chcieť!
Skúška je každý piatok počnúc
24. 1. 2014 od 19.00 h
v koncertnej sále Základnej
umeleckej školy v Spišskej Belej.
Bc. Ján Olekšák

Ing. Július Zentko
kapelník

Bc. Tamara Čarnogurská
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Predávajúci (investor): CHEMOSTAV, a. s., Poprad
Partner projektu: Mesto Spišská Belá, Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá
Termín dokončenia: do 05/2014
Opis bytového domu:
Bytový dom na ulici Zimnej č. 46 ponúka komfortné a útulné bývanie v pokojnej časti mesta Spišská Belá s výhľadom na Vysoké Tatry.
Bytový dom je architektom navrhnutý tak, aby spĺňal najprísnejšie kritéria kvalitného a bezproblémového bývania s využitím moderných
stavebných materiálov a technológií. Jednotlivé byty sú navrhované v kvalite stredného štandardu, s dôrazom na funkčnosť a estetiku.
Dispozičné riešenie:
Typologicky sa jedná o pavlačový bytový dom pozostávajúci z troch blokov v pôdorysnom tvare písmena U. Nachádza sa v ňom 34
bytov na 4 podlažiach. Každý byt má samostatný vchod. V dome nie je výťah. Každému bytu prislúchajú skladové priestory s prístupom
z exteriéru. Parkovanie je zabezpečené pri bytovom dome a priľahlom pozemku mesta Spišská Belá. K dispozícii sú 2-izbové, 3-izbové
a 4-izbové byty v štandardnom vyhotovení, pričom je možné po dohode s investorom si zabezpečiť bývanie kúpou holobytu, alebo svoje
bývanie riešiť vo vyššom štandarde. Vstupy do bytov sú riešené zo spoločnej exteriérovej komunikačnej pavlače. Všetky obytné miestnosti
ako aj priestory kúpeľní a WC majú prirodzené presvetlenie, priame vetranie a spĺňajú najprísnejšie kritériá z hľadiska tepelno-technickej
a energetickej náročnosti. Doplnkovo sú priestory WC a kúpeľní vetrané vzduchotechnikou. Vhodná kombinácia moderných materiálov
a skladieb konštrukcií zabezpečuje energeticky úspornú prevádzku bytových jednotiek.
Byty realizujeme v troch formách:
BEŽNÝ – ŠTANDARDNÝ BYT
Tento byt spĺňa kvalitatívne požiadavky na byty tejto kategórie a jeho vybavenie je nasledovné:
Podlaha
plávajúca laminátová podlaha, vzor svetlý buk vrátane doplnkov
Steny
štukové omietky maľované na bielo
Stropy
štukové omietky maľované na bielo
Vybavenie bytu
vchodové dvere spĺňajúce bezpečnostné, tepelnoizolačné a protipožiarne požiadavky, interiérové oceľové zárubne
natreté vo farbe dverí, interiérové fóliované dvere vo farbe svetlý buk, vypínače a zásuvky biele v základnom prevedení, bez kuchynskej linky, sociálne priestory budú obložené obkladmi a dlažbou podľa priloženej vizualizácie so štandardným vybavením sanitárnymi
výrobkami (WC, umývadlo, vaňa, sprcha, vodovodné batérie).
HOLOBYT
Takáto forma bytu si vyžaduje dopracovanie bytu do užívania schopnej polohy s tým, že bude kupujúcemu určený termín na dokončenie takéhoto bytu.
Podlaha
cementový poter bez finálnej vrstvy (bez keramickej dlažby a plávajúcej podlahy)
Steny
vápenno-cementové omietky namaľované vápenným mliekom
Stropy
vápenno-cementové omietky namaľované vápenným mliekom
Vybavenie bytu
vchodové dvere spĺňajúce bezpečnostné, tepelnoizolačné a protipožiarne požiadavky, interiérové osadené oceľové zárubne so základným náterom bez interiérových dverí, vypínače a zásuvky biele v základnom prevedení, bez kuchynskej linky,
sociálne priestory omietnuté, bez keramických obkladov a dlažieb a bez sanitárnych výrobkov (WC, umývadlo, vaňa, sprcha, vodovodné
batérie).
NADŠTANDARDNÝ BYT
Takáto forma bytu bude realizovaná predávajúcim podľa predom dohodnutých individuálnych požiadaviek kupujúceho s tým, že
rozdiel medzi cenou materiálu a prác štandardného typu bytu a cenou tohto bytu kupujúci predávajúcemu po dohode doplatí. Tento byt
je možné spracovať kompletne podľa architektonickej štúdie, ktorá sa však musí pridŕžať vnútornému dispozičnému riešeniu stavby.
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PODMIENKY KÚPY BYTU
Bytový dom Spišská Belá - 34 b. j. - ceny bytov
Por.
číslo

Byt číslo

Poschodie

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

1.1 A
1.2 A
1.3 B
1.4 B
2.1 A
2.2 A
2.3 A
2.4 C
2.5 C
2.6 C
2.7 C
2.8 B
2.9 B
2.10 B
3.1 A
3.2 A
3.3 A
3.4 C
3.5 C
3.6 C
3.7 C
3.8 B
3.9 B
3.10 B
4.1 A
4.2 A
4.3 A
4.4 C
4.5 C
4.6 C
4.7 C
4.8 B
4.9 B
4.10 B

1. NP
1. NP
1. NP
1. NP
2. NP
2. NP
2. NP
2. NP
2. NP
2. NP
2. NP
2. NP
2. NP
2. NP
3. NP
3. NP
3. NP
3. NP
3. NP
3. NP
3. NP
3. NP
3. NP
3. NP
4. NP
4. NP
4. NP
4. NP
4. NP
4. NP
4. NP
4. NP
4. NP
4. NP

Výmera
Počet izieb plochy bytu
v m2
4–izbový
2–izbový
2–izbový
3–izbový
4–izbový
2–izbový
2–izbový
2–izbový
3–izbový
3–izbový
2–izbový
2–izbový
2–izbový
3–izbový
4–izbový
2–izbový
2–izbový
2–izbový
3–izbový
3–izbový
2–izbový
2–izbový
2–izbový
3–izbový
4–izbový
2–izbový
2–izbový
2–izbový
3–izbový
3–izbový
2–izbový
2–izbový
2–izbový
3–izbový

78,33
54,39
49,67
75,14
78,31
54,39
46,61
47,32
66,63
66,63
47,32
42,76
49,68
75,14
78,31
54,39
46,61
47,32
66,63
66,63
47,32
42,76
49,68
75,14
78,31
54,39
46,61
47,32
66,63
66,63
47,32
42,76
49,68
75,14

Cena bytu
- bežný
štandard
(900 €/m2)
70 497, 00 €
48 951,00 €
44 703,00 €
67 626,00 €
70 479,00 €
48 951,00 €
41 949,00 €
42 588,00 €
59 967,00 €
59 967,00 €
42 588,00 €
38 484,00 €
44 712,00 €
67 626,00 €
70 479,00 €
48 951,00 €
41 949,00 €
42 588,00 €
59 967,00 €
59 967,00 €
42 588,00 €
38 484,00 €
44 712,00 €
67 626,00 €
70 479,00 €
48 951,00 €
41 949,00 €
42 588,00 €
59 967,00 €
59 967,00 €
42 588,00 €
38 484,00 €
44 712,00 €
67 626,00 €

Cena bytu
– holobyt
67 186,00 €
46 622,00 €
vzorový byt *
64 448,00 €
67 125,00 €
46 622,00 €
39 843,00 €
40 404,00 €
57 072,00 €
57 072,00 €
40 404,00 €
36 459,00 €
42 475,00 €
64 448,00 €
67 125,00 €
46 622,00 €
39 843,00 €
40 404,00 €
57 072,00 €
57 072,00 €
40 404,00 €
36 459,00 €
42 475,00 €
64 448,00 €
67 125,00 €
46 622,00 €
39 843,00 €
40 404,00 €
57 072,00 €
57 072,00 €
40 404,00 €
36 459,00 €
42 475,00 €
64 448,00 €
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FORMY ODKÚPENIA BYTOV DO OSOBNÉHO VLASTNÍCTVA:
1. možnosť: kúpa bytu – cez Štátny fond rozvoja bývania
2. možnosť: kúpa bytu – cez hypotekárny úver, resp. stavebnú sporiteľňu
3. možnosť: kúpa bytu – za hotovosť.
1. možnosť: kúpa bytu cez Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB)
- podmienky kúpy určuje zákon o štátnom fonde rozvoja bývania a vykonávacie právne predpisy (vyhláška č. 284/2013 Z. z.)
Podľa zákona v tomto prípade žiadateľ môže byť:
a) manželia, ktorých vek v deň podania žiadosti nepresiahne 35 rokov; podmienku veku musí spĺňať každý z manželov,
b) manželia s maloletým dieťaťom vo veku najviac tri roky alebo najviac päť rokov, ak ide o dieťa, ktoré si manželia osvojili,
c) člena domácnosti, ktorej členom je aj fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím podľa osobitného predpisu a žije v spoločnej
domácnosti aspoň jeden rok,
d) odchovanca, ktorý v deň podania žiadosti nepresiahne vek 35 rokov, alebo odchovanca s maloletým dieťaťom vo veku najviac tri
roky alebo najviac päť rokov, ak ide o dieťa, ktoré si odchovanec osvojil; v prípade manželov musí podmienku veku spĺňať každý
z manželov.
1.1 Žiadateľom – sú manželia (uvedení pod písm. a) a b)):
- možnosť získať úver až do výšky 75 % (max. výška úveru 55 000 EUR)
- fixná úroková sadzba - 2 % - počas celej doby splácania úveru (20 rokov)
- splatnosť úveru 20 rokov, mesačná splátka úveru je 278,24 EUR
- potrebný je vlastný vklad - 25 % vlastných prostriedkov z ceny bytu
1.2 Žiadateľom - je člen domácnosti, ktorej členom je aj fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím
- možnosť získať úver až do výšky 100 % (max. výška úveru 60 000 EUR)
- fixná úroková sadzba - 1 % - počas celej doby splácania úveru (0 rokov)
- splatnosť úveru 40 rokov, mesačná splátka úveru je 151,71 EUR
- nie sú potrebné vlastné finančné prostriedky
UPOZORNENIE

- cez ŠFRB nie je možné kupovať holobyt !!!
- žiadosti o úver zo ŠFRB je možné podávať v čase od 1. 4. – 31. 10. 2014

Bližšie informácie:
Margita Bekešová • bytovapolitika@stonline.sk • Mestský úrad, oddelenie bytovej politiky • ul. Mučeníkov 4, Kežmarok
tel. 052/452 23 02 • www.sfrb.sk
2. možnosť: kúpa bytu – cez hypotekárny úver, resp. stavebnú sporiteľňu
- záujemca o kúpu bytu sám kontaktuje banku/sporiteľňu, ktorá mu má poskytnúť hypotekárny úver na kúpu tohto bytu – banku/
sporiteľňu určuje podmienky, ktoré záujemca následne prerokuje s predávajúcim (spoločnosťou Chemostav a.s.)
- v prípade hypotekárneho úveru - je predmetom záložného práva kupovaný byt
- bližšie podmienky na základe osobného rokovania s predávajúcim
3. možnosť: kúpa - za hotovosť
- povinnosť zaplatiť 50 % z kúpnej ceny – do 30 dní od podpisu kúpnej zmluvy
- povinnosť zaplatiť zvyšných 50 % z kúpnej ceny – do 15 dní od vkladu vlastníckeho práva do katastra
- bližšie podmienky na základe osobného rokovania s predávajúcim
Informácie o predaji týchto bytov získate:
Základné informácie: www.chemostav.sk • www.spisskabela.sk,
Bližšie informácie:
telefonicky 052/ 7169 233, Ing. Jana Hosová
Osobne:
Ing. Jana Hosová
CHEMOSTAV, a. s., Hraničná 689/22, 058 01 Poprad
Obhliadka vzorového bytu, zatiaľ nie je možná, byt sa realizuje. Ihneď po zrealizovaní bytu zverejníme podmienky obhliadky.
Postup, ktorý je potrebné dodržať v prípade záujmu o kúpu bytu:
Ak máte záujem o niektorý z bytov a získali ste všetky potrebné informácie, prosíme o vypísanie „Žiadosť o kúpu bytu“ a zaslanie
priamo na e-mailovú adresu chemostav@chemostav.sk, prípadne poštou na adresu našej spoločnosti.
Po zosumarizovaní a spracovaní záujmu o byty budú záujemcovia vyzvaní na podpis Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve priamo našou
spoločnosťou. Priebežne vás o tom budeme informovať.

VIAC INFORMÁCII NA:
www.chemostav.sk/referencie/realizovane-v-2012/bytovy-dom-spisska-bela-34-b-j/
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Daň za psa
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 2014
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

JANUÁR 2014

Údržba verejného osvetlenia
prípade, že pes má 6 mesiacov, je
povinnosťou daňovníka najneskôr
do 30 dní podať priznanie k dani
za psa. Daň za psa sa vyrubuje v
jednom spoločnom rozhodnutí
spolu s daňou z nehnuteľností.
Toto rozhodnutie sa doručuje na
adresu daňovníka. Daň za psa sa
platí 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
MsÚ u p. Štefaniakovej, kanc. č. 2
na prízemí, tel. 468 05 14, e-mail:
stefaniakova@spisskabela.sk.

Viac aktuálnych informácií
získate na www.spisskabela.sk

Od polovici februára bude
údržbu verejného osvetlenia
v našom meste zabezpečovať
iný dodávateľ. Túto údržbu už
nebude zabezpečovať Mestský
podnik Spišská Belá, s. r. o.,
nakoľko z ekonomických dôvodov po prehodnotení všetkých
nákladov je táto činnosť pre
podnik stratová, ak má podnik
zamestnávať elektrikára na plný
pracovný úväzok a jeho náplňou
má byť len údržba verejného
osvetlenia. Vzhľadom na to, že
v meste je verejné osvetlenie v
podstatnej časti zrekonštruované (až na niekoľko úsekov),
resp. v niektorých častiach je
úplne nové, nie je potrebné
vykonávať toľko údržby ako po
minulé roky (aj keď počet svietidiel v meste narástol). Údržbu
verejného osvetlenia v posledných mesiacoch bolo potrebné

vykonať približne 1x týždenne
a to nepokrylo náklady na zamestnanca a použitú techniku
(vysokozdvižnú plošinu s jej
obsluhou). Preto Mestský podnik po dohode s mestom prestal
údržbu verejného osvetlenia vykonávať koncom januára tohto
roka. Je to jedno z opatrení na
zefektívnenie činnosti Mestského
podniku a zároveň tiež na zlacnenie tejto služby pre rozpočet
mesta. Mesto urobilo prieskum
trhu – cien a v rámci ktorého
najvýhodnejšie ceny na údržbu
ponúkla firma NOVSPOL, s. r. o.
Spišská Belá (p. Novoroľník),
ktorá bude počas tohto roka
vykonávať túto údržbu. Podľa
zazmluvnených jednotkových
cien by mesto malo ušetriť na
tejto údržbe (ak sa nezmení
rozsahu údržby, čo sa však nedá
vopred naplánovať).

Schválené dotácie z rozpočtu mesta Spišská Belá na rok 2014
(rozhodnutie Mestského zastupiteľstva č. 3/2014 zo dňa 23. 1. 2014)
p. č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

MŠK SLAVOJ Spišská Belá
Automotoklub Spišská Belá
Racing Klub Spišská Belá
Mestský basketbalový klub Spišská Belá
Združenie rodičov ZŠ Štefánikova
Rodičovské združenie pri ZŠ Moskovská
CEDIMA, o. z., Spišská Belá
Spišská katolícka charita, ADS Kežmarok
Katolícka jednota Slovenska, pobočka Spišská Belá
Miestny klub Slovenského orla, Spišská Belá
Jaskyniarska skupina Spišská Belá
Slovenský rybársky zväz - Miestna organizácia, Sp. Belá
Slovenský zväz chovateľov - základná organizácia Sp. Belá
Mestský poľovnícky spolok Poľana, Spišská Belá
Dobrovoľný hasičský zbor Spišská Belá
Regionálne združenie zdravotne postihnutých Prešovského
kraja, miestna organizácia Spišská Belá
Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, miestna organizácia Spišská Belá
Združenie SEGMENT 2006 (Belianska dychovka)
THEATROBALANS Spišská Belá (divadlo)

23 800,00
800,00
200,00
3 500,00
1 953,00
3 411,00
15 908,00
2 500,00
2 000,00
300,00
500,00
500,00
200,00
400,00
300,00

Žiadaná dotácia
pre 2014
v eurách
30 970,00
3 490,00
620,00
5 130,40
8 304,00
6 280,00
2 150,00
1 500,00
1 660,00
1 500,00
1 000,00
670,00
1 000,00

700,00

500,00

500,00

200,00

220,00

220,00

500,00
250,00

600,00
350,00

500,00
350,00

Expression, o. z., Spišská Belá (FACE club)
TATRUN, o. z., Spišská Belá (nový bežecký klub)
Moje mesto Spišská Belá, o. z., Spišská Belá
SPOLU

nežiadali
nežiadali
nežiadali
57 922,00

400,00
500,00
1 000,00
67 844,00

150,00
0,00
1 000,00
53 460,00

názov
organizácie

poskytnutá
dotácia 2013

Schválená dotácia pre 2014
v eurách
30 970,00
800,00
200,00
3 500,00
0,00
0,00
8 350,00
2 500,00
2 100,00
600,00
500,00
500,00
200,00
400,00
300,00
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Informácia o zmenách vo vyplácaní dávok
v hmotnej núdzi od 1. 1. 2014
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR pripravilo
od nového roka 2014 zmeny
v poskytovaní pomoci v hmotnej
núdzi. K zmene pristúpilo najmä z dôvodu vyššej adresnosti
a spravodlivejšej podpore tých,
ktorí si vlastným pričinením nemôžu alebo nevedia zabezpečiť
príjem vlastnou prácou.
Od 1. 1. 2014 sa budú pri vymedzení okruhu spoločne posudzovaných osôb v domácnosti
považovať za jej členov aj deti
nad 25 rokov, ktoré žijú s rodičmi
v spoločnej domácnosti a študujú
dennou formou
štúdia. Naopak, za členov
domácnosti sa nebudú považovať študenti doktorandského štúdia, ktorí študujú dennou formou
štúdia a spĺňajú podmienky na
štipendium. Za osoby v hmotnej
núdzi sa nebudú považovať
osoby, ak budú vo výkone väzby alebo výkone trestu odňatia
a slobody, členovia
reholí, komunít alebo iných
cirkevných, náboženských spoločenstiev, cudzinci umiestnení
na základe rozhodnutia o zaistení v zariadeniach Ministerstva
vnútra Slovenskej republiky, a to
z dôvodu, že majú zabezpečené
základné životné podmienky.
Výška dávky v hmotnej núdzi
bude podmienená aktivitou plnoletého práceschopného člena
domácnosti. Občan, ktorý nie
je v pracovnom alebo inom
obdobnom pomere, získa nárok
na dávku v hmotnej núdzi, alebo
jej časť (u rodín s deťmi), len za
podmienky, že bude 32 hodín
mesačne vykonávať menšie obecné služby alebo dobrovoľnícku
činnosť alebo sa zapojí do prác na
predchádzanie mimoriadnej situácie. Základným predpokladom

tejto podmienky však bude, že
mu bude konkrétna činnosť ponúknutá. Ak ponuku odmietne,
pomoc v hmotnej núdzi sa zníži
o sumu 61,60 eura. V prípade, že
bude spĺňať podmienky nároku
stanovené zákonom na ostatné
príspevky, tie mu budú poskytnuté. Aktivačný príspevok bude
môcť získať osoba v hmotnej
núdzi, ktorá bude zamestnaná
s príjmom najmenej na úrovni
minimálnej mzdy, tiež osoba, ktorá sa zapojí do menších obecných
služieb alebo dobrovoľníckej
činnosti v rozsahu najmenej na
64 hodín mesačne a maximálne
80 hodín mesačne. Toto sa však
zatiaľ v praxi neuplatňuje, má
k tomu postupne dôjsť do konca júna 2014. Zároveň sa však
čaká na rozhodnutie Ústavného
súdu o súlade tohto zákona (tejto zmeny) s Ústavou SR (podnet
dali opoziční poslanci NR SR).
Aktivačný príspevok bude patriť
aj občanovi v hmotnej núdzi, ktorý bude evidovaný ako uchádzač
o zamestnanie a bude si zvyšovať
kvalifikáciu formou externého
štúdia na strednej alebo vysokej
škole, ak sa bude zúčastňovať
na vzdelávaní a príprave pre
trh práce a projektoch zabezpečovaných prostredníctvom zákona o službách zamestnanosti.
Aktivačný príspevok bude patriť
aj študentovi, ktorému sa vypláca
rodičovský príspevok a študuje
na strednej alebo vysokej škole.
Od začiatku nového roka sa
už nebude poskytovať príspevok na zdravotnú starostlivosť
a ochranný príspevok sa bude
poskytovať na troch úrovniach.
Nárok na príspevok na bývanie budú mať od 1. 1. 2014 aj
poberatelia pomoci v hmotnej
núdzi, ktorí bývajú v zariade-

niach sociálnych služieb (napr.
v útulku, zariadení núdzového
bývania, krízovom stredisku
a pod.). Okrem toho sa menia aj
podmienky pre vznik nároku na
príspevok na bývanie. Od nového roka bude na jeden byt resp.
rodinný dom patriť len jeden príspevok na bývanie, aj keď vlastníkmi alebo nájomcami bude viac
domácnosti v hmotnej núdzi.
Príspevok na nezaopatrené
dieťa, ktoré plní povinnú školskú dochádzku, je určený na
podporu výchovy, vzdelávania
a všestranného rozvoja dieťaťa
pri plnení školskej dochádzky
s presnými pravidlami nároku.
Osobitný príspevok bude
patriť plnoletej osobe, ktorá
bola dlhodobo nezamestnaná,
pred nástupom do zamestnania
poberala pomoc v hmotnej núdzi
a začala pracovať. V snahe znížiť
predovšetkým
drobnú kriminalitu bude možné vykonávať zrážky z poskytovanej pomoci v hmotnej núdzi na
úhradu pokuty za priestupky na
vybraných úsekoch priestupkového konania (priestupky proti
verejnému poriadku, majetkové
priestupky a pod. Podrobnejšie
o uvedených zmenách hovorí
zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci
v hmotnej núdzi.

PREDÁM KLAVÍR
zn. Ant. PETROF,
krátke krídlo.
Cena dohodou.
V Sp. Belej a okolí
dopravíme na miesto.

Tel.: 0905 219 657

ŠtaƟsƟka mesta Spišská Belá (vybrané údaje) stav k 31. decembru
2010
72
48

2011
71
55

2012
76
54

Počet obyvateľov prihlásených na
trvalý pobyt

2013
72
50
95

89

44

72

(z toho 23 reálne prisťahovaných
a 72 narodených detí)

Počet odhlásených obyvateľov z
trvalého pobytu

65

64

52

(z toho 18 reálne odsťahovaných
a 50 zomrelých)

Celkový počet obyvateľov mesta

6 335

6 391

6 422

6 469

Počet narodených detí
Počet úmrtí

68
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V skratke
Deň oslobodenia mesta
27. 1. 1945
Dňa 27. januára 2014 sa
uskutočnila pietna spomienka
pri príležitosti Dňa oslobodenia
mesta počas 2. sv. vojny - položením vencov k pamätníku padlých počas 2. sv. vojny (pri soche
partizána v parku pri evanjelickom kostole). Túto spomienku
zorganizovali členovia Miestnej
organizácie Slovenského zväzu
protifašistických bojovníkov
v Spišskej Belej spolu za účasti
zástupcov mestského úradu
nášho mesta.
Výročná schôdza MO SZBP
Dňa 15. januára 2014 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 2013 a predložila návrh
plánu činnosti na rok 2014. 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), Deň oslobodenia Československa v rámci
2. sv. vojny (8. máj) a na výročie SNP (29. august), pričom
v tomto roku si pripomenieme
okrúhle 70. výročie SNP.
Výberové konanie
na funkciu šéfredaktora
Podtatranských novín
Dňa 3. 2. 2014 sa uskutočnilo
zasadnutie členskej schôdze
vydavateľského družstva Podtatranské noviny, ktorá rozhodla o odvolaní súčasného
šéfredaktora Petra Laučíka
a vyhlásila výberové konanie
na funkciu šéfredaktora týchto novín (členom a jedným
z majiteľov Podtatranských
novín je aj Mesto Spišská Belá).
Viac na www.spisskabela.sk/
obcan/socialne-sluzby/volnepracovne-miesta

www.spisskabela.sk
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Novinky vo Face clube
Ako prví vám chceme
predstaviť projekt „Kabaret“
prostredníctvom projektu sa
prenesieme späť do 20. storočia
budeme hovoriť o významných
udalostiach, osobnostiach,
hudbe a kultúre minulého storočia. Vo Face clube vytvoríme
“Kabaretný kútik”, v ktorom
mladí spoznajú kúsok histórie
20. storočia a starší v ňom
nájdu niečo zo spomienok
svojho života. Tiež sa budeme
snažiť o odstránenie medzigeneračných rozdielov a podporu
medzigeneračného dialógu.
Projekt „Kabaret“ je zameraný
hlavne na mladých ľudí, ktorí sa

prídu neformálnym a zábavným
spôsobom dozvedieť niečo o slovenskej a európskej histórií, ale
aj na starších obyvateľov nášho
mesta, ktorí si prídu zaspomínať
na prežité roky svojej mladosti.
O prvom stretnutí sa dozviete
z plagátov i rozhlasu. Projekt
„Kabaret“ realizujeme vďaka
podpore z programu Mládež
v akcii.
Niečo nové máme aj pre
maturantov. Každý štvrtok od
19.40 h budú prebiehať anglické
konverzácie s maturitnými témami. Na konverzáciu je potrebné
nahlásiť sa cez elektronický formulár, ktorý nájdete na stránke

www.faceclub.spisskabela.sk.
Konverzácia sa uskutoční, keď
sa na jednu lekciu nahlási minimálne 5 ľudí. Lekcie bude viesť
učiteľka angličtiny, cena jednej
lekcie je 1 €. Pre baby, ktoré chcú
ostať fit, sme zumbu presunuli
na atraktívnejší čas. Budeme sa
stretávať každú stredu o 18.00 h.
Zumbu vedie profesionálna inštruktorka, cena jednej hodiny je
1,5 € a pre študentky 1 €. Kreatívne dielne sme tiež presunuli.
Všetky deti, ktoré radi tvoria,
pozývame do Face clubu každú
stredu od 15.30 h.
Dobrou správou je tiež vynovenie biliardového stola, ktorý

dostal nové plátno. Pozývame
mladých zahrať si túto populárnu hru.
Vo februári budeme sledovať olympijské zápasy našich
hokejistov. Do Face clubu sme
vďaka projektu „Pre mladých“,
ktorý realizujeme z fondu PWC
zakúpili nové knihy a prezentovať ich budeme prostredníctvom
literárnych večerov. V Informácie o všetkých našich akciách
nájdete na www.facebook.com/
faceclub.sk alebo na http://facec
lub.spisskabela.sk/ prípadne na
výveskách v meste i v mestskom
spravodaji.
Tešíme sa na vašu návštevu!

MANŽELSTVO VIAC AKO PAPIER
10. - 16. 2. 2014 sme oslávili Národný týždeň manželstva
Národný týždeň manželstva
je celosvetová kampaň na podporu manželstva, ktorá prebieha
vždy v týždni osláv sv. Valentína. V súčasnej spoločnosti vidíme veľa zlých príkladov vzťahov a často sa ľudia vystatujú
svojím sebeckým, arogantným
životným štýlom. Tento týždeň
bol dobrou príležitosťou pripomenúť si, podporiť a obnoviť to
vzácne, čím je pre každého z nás
manželstvo.
Cieľom Národného týždňa
manželstva bolo aj propagovať
a podporiť manželstvo ako
vzácnu hodnotu pre moderného
človeka. Je príležitosťou oceniť,
posilniť, prehĺbiť, ale aj dať do

poriadku svoje manželstvo. Národný týždeň manželstva bolo
teda obdobie, počas ktorého
sme si viac všímali a oceňovali
svoje manželstvo tak, aby rástlo, rozvíjalo sa a nie upadalo.
Národný týždeň manželstva
sa na Slovensku konal prvý raz
v roku 2011, ale v celosvetovom
meradle kampaň funguje už od
roku 1997. Momentálne sa organizuje v 19 krajinách Európy, ale
aj na iných kontinentoch.
Tohtoročná kampaň mala
motto MANŽELSTVO VIAC
AKO PAPIER. Manželstvo sa
totiž papierom nekončí, ale
práve naopak – začína. Je to
spoločná, miestami namáhavá,

HARMONOGRAM
TRIEDENÉHO ZBERU ODPADU
v Spišskej Belej

1. polrok 2014
tzv. vrecový systém
(zber vriec z domácností)

PLASTY
16. 1. 2014
13. 2. 2014
13. 3. 2014
10. 4. 2014
09. 5. 2014
05. 6. 2014

SKLO,
PAPIER
17. 1. 2014
14. 2. 2014
14. 3. 2014
11. 4. 2014
09. 5. 2014
06. 6. 2014

cesta, na ktorej manželia chcú
stáť navždy a pevne jeden pri
druhom.
Do Národného týždňa manželstva sme sa mohli zapojiť vo
svojom manželstve tým, že
sme si napr. našli viac času
na svojho manžela/manželku,
pripravili pre neho/ňu niečo,
čo má rád/rada. Niektorí sme
si pripomenuli najkrajšie časy
nášho vzťahu. V rámci kampane sa po celom Slovensku
organizovali aj rôzne podujatia
pre manželov. Aj u nás boli pre
manželské páry pripravené
tieto akcie:
FARNOSŤ: V piatok 14. 2.
pri svätej omši si manželia mali

možnosť obnoviť svoj manželský sľub. Po svätej omši program
pokračoval modlitbou chvál, na
ktorých sme sa modlili za manželov a manželia sa modlili za
mladých a nové manželstvá.
V sobotu 15. 2. sa v priestoroch
fary premietal film s manželskou tematikou. Predajňa sv.
Valentína mala v týždni od 10.
– 15. 2. zľavnené knihy s tematikou manželstva.
MESTO: V Reštaurácii pod
Vežou sa podávalo degustačné
menu pre manželov (predjedlo,
hlavné jedlo, dezert) plus fľaša
vína 20 €. V Motoreste Goral
bola zľava 10 % z ceny večere
pre manželské páry.

ŠKOLA ANGLIČTINY

• začiatok kedykoľvek v priebehu roka
• zvoľte si termín, dĺžku aj intenzitu kurzu
Ponúkame
 všeobecnú angličtinu, prípravu na maturitu,
doučovanie, konverzácie,
detský kurz, víkendový kurz

Miesto výučby
Petzvalova 62, Sp. Belá alebo vo vašich priestoroch
Tel.: 0907 932 018
e-mail: zlaticaganzarcikova@gmail.com

Objednajte sa nezáväzne na prvú hodinu zadarmo!
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Betlehem na námestí s postavami v životnej veľkosti
Vianoce v roku 2013 boli v našom meste niečím
výnimočné. Na Štedrý deň sa na námestí pri mestskom úrade vedľa živého vianočného stromčeka
osadil nový drevený betlehem. Drevená maštaľ
s postavami a zvieratami v životnej veľkosti pôsobila počas 3 týždňov veľmi prirodzene až „živo“.
Betlehem so svätou rodinou, s 3 kráľmi, s pastierom
s ovečkami bol otvorený každý deň až do 13. v čase
od 7.00 do 20. hod.. Pritom išlo o spontánnu aktivity
niektorých obyvateľov nášho mesta, ku ktorej sa postupne pridávali ďalší a ďalší podporovatelia. Teda
ide o náš beliansky betlehem patriaci nám všetkým.
Aj touto formou sa chceme poďakovať všetkým známym i neznámym darcom, ktorí finančne prispeli
na zakúpenie tohto betlehema. Uvedený betlehem
je možné modifikovať a rozširovať a teda kto chce,
môže aj naďalej prispieť na jeho ďalšie rozšírenie,
ktoré spoločne plánujeme na najbližšie Vianoce 2014.
Prispieť môžete v predajni Sv. Valentín na Hviezdoslavovej ulici (vedľa farského úradu).

Vianočný koncert s výnimočným V kinosále tlieskali
zážitkom
malým umelcom
Dňa 25. decembra 2013 sa
uskutočnil Vianočný koncert
v gréckokatolíckom kostole
v Spišskej Belej. Predstavili sa
na ňom Detský spevácky zbor

Hviezdičky, Vokálna skupina
Five Harmonies zo Spišskej Belej a Chrámový zbor zo Spišskej
Belej. Ďakujeme za výnimočný
zážitok.

Prijatie detí a jubilantov
Dňa 18. decembra primátor
mesta Štefan Bieľak už tradične
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 21 novorodencov,
ktorí pribudli do radov občanov nášho mesta za posledné
3 mesiace. Primátor mesta odovzdal rodičom malý finančný
dar a kyticu kvetov.

Dňa 18. decembra sa uskutočnil v kinosále mesta
Vianočný koncert žiakov
Základnej umeleckej školy
v Spišskej Belej. Preplnená ki-

nosála tlieskala vynikajúcim
výkonom vystupujúcich žiakov. Gratulujeme a ďakujeme
za hlboký kultúrny a duchovný zážitok.

Deň otvorených dverí v Detskom
domove
Dňa 18. decembra Detský
domov v Spišskej Belej otvoril
svoje dvere pre širokú verejnosť.
Každý mal možnosť sa pozrieť
do vnútra, ako to v skutočnosti
v takom detskom domove vyzerá. Deti si pripravili program,

aby pozdravili a pobavili tých,
ktorí ich prišli navštíviť. A podľa
slov primátora mesta, oplatilo sa
prísť pozrieť.

www.spisskabela.sk

Spoločenská kronika ²²²²²²²²²²²²²²
V DECEMBRI 2013

V JANUÁRI 2014

• narodili sa:
Tatiana Kostková, Maroš Richter, Bruno Kniha, Martin Miško,
Kiara Hán, Alex Koč, Tomáš Gallik, Sofia Antalová, Michal Kováč, Martin Pompa,

• narodili sa:
Eduard Pajer, Herald Peter Oksoš, Luka Klokoč, Dominika
Mirgová, Sofia Sloveňáková, Dávid Vošček.

• navždy nás opustili:
Mária Kundlová vo veku 74 rokov, Katarína Lizáková vo veku
89 rokov, Stanislav Monka vo veku 51 rokov, Jana Račková vo
veku 63 rokov.

• životného jubilea sa dožili:
Mária Pisarčíková – 90 rokov, Helena Bachledová – 75 rokov,
Viktória Čikovská – 75 rokov, Marta Alexyová – 70 rokov, Ján
Krišanda – 70 rokov, Elena Pichnarčíková – 70 rokov.

• navždy nás opustili:
Andrej Chamilla vo veku 82 rokov, Tibor Marhefka vo veku
52 rokov, Jozef Pisoň vo veku 69 rokov, Viktória Potočná vo veku
84 rokov, František Siska vo veku 77 rokov.

• životného jubilea sa dožili:
Alžbeta Friedová – 91 rokov, Agnesa Justová – 91 rokov, Anna
Kostková – 91 rokov, Pavel Heldák – 80 rokov, Ján Jašňák – 80
rokov, Pavla Kozubová – 80 rokov, Alžbeta Šelepová – 80 rokov,
Margita Bekešová – 70 rokov, Margita Ulbrichová – 70 rokov.
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Novoročná porada s riaditeľmi škôl
Začiatkom januára 2014
primátor mesta Štefan Bieľak
zvolal pracovnú poradu s riaditeľmi škôl v našom meste.
Predmetom tejto porady boli
aktuálne otázky fungovania
školstva v našom meste, okrem

iného aj tieto témy:
- Centrum voľného času
– jeho pokračovanie aj po
auguste 2014
- školské kluby detí (tzv.
družina) pri základných školách – zameranie ich činnosti

(presun niektorých činnosti
z Centra voľného času) a ich
činnosť počas prázdnin
- zápis detí do 1. ročníka
základných škôl a určenie
počtu tried v 1. ročníku oboch
základných škôl

Príprava nového PHSR mesta na 2014 - 2020
Primátor mesta Spišská Belá
vyzýva obyvateľov mesta, aby
sa zapojili do prípravy nového
Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta
Spišská Belá na roky 2014-2020.
Ide o strednodobý strategický
dokument, ktorý má určiť hlavné priority rozvoja nášho mesta

v uvedenom období.
Na príprave PHSR mesta
Spišská Belá budú pracovať tieto pracovné skupiny:
1.) pracovná skupina pre oblasť: technická infraštruktúra,
životné prostredie, hospodárstvo, obchod, služby, podnikanie, majetok mesta

Stretnutie predsedov
regionálnych združení ZMOS-u
Dňa 3. februára 2013 sa v Lipanoch uskutočnilo pracovné
rokovanie predsedov Regionálnych združení miest a obcí
(tzv. regionálnych ZMOS-ov)
s predsedom Združenia miest
a obcí Slovenska Jozefom
Dvončom a podpredsedami
ZMOS-u. Témou stretnutia
boli aktuálne problémy územnej samosprávy a dohodnutie
spoločného postupy ZMOS-u
a regiónov:
- súčasný stav financovanie
miest a obcí (výnos dane z príjmov fyzických osôb), programové rozpočtovanie, nový
rozpočtový informačný systém
pre samosprávu v praxi
- nový zákon o hmotnej
núdzi v praxi
- návrh Partnerskej dohody
na čerpanie štrukturálnych
fondov Európskej únie na roky
2014 - 2020
- situácia okolo materských

INZERCIA
Kúpim byt alebo RD
v Spišskej Belej.
Tel. 0918 606 438.
Predám garáž s
montážnou jamou pri
cintoríne za 5 799 €.
Tel. 0949 202 420.

škôlok a vyhlásenia ministra
školstva o ich zoštátňovaní
- zvýšenie platov zamestnancov v školstve od 1. 1. 2014
v praxi
- aplikácia zákona o verejnom
obstarávaní v praxi a potreba
jeho zmeny
- problematika komunálnej
reformy (reformy miest a obcí)
- aktuálne problémy z legislatívneho procesu.
Regionálne združenie tatranských a podtatranských obcí
zastupoval jeho predseda Štefan
Bieľak.

2.) pracovná skupina pre oblasť: bývanie, sociálne služby,
zamestnanosť, školstvo, zdravotníctvo a bezpečnosť
3.) pracovná skupina pre
oblasť: cestovný ruch, šport, kultúra a tretí sektor
Pôjde cca o 3 - 4 stretnutia
pracovnej skupiny (popoludní
v pracovné dni) v období od
februára do konca mája 2014.
Váš prípadný záujem o prácu
v niektorej z uvedených pracovných skupín oznámte na e-mail:
hradicka@spisskabela.sk.

- návrh na zrušenie jazykovej
školy pri Základnej škole J. M.
Petzvala
- financovanie škôl v roku
2014 a zmeny ich rozpočtov
a zvyšovanie platov zamestnancov školstva
- informácia o plánovanej
voľbe riaditeľa Základnej školy
na Štefánikovej ulici a riaditeľa
Materskej školy v tomto roku
(nakoľko obom riaditeľom končí
volebné obdobie)
- vysvetlenie informácie
o údajnom spájaní oboch základných škôl do jednej školy
v našom meste – primátor mesta
informoval, že pre najbližšie obdobie je táto otázka neaktuálna
- hoci takáto možnosť je, ale nateraz nie je na to dôvod. Avšak
pre budúcnosť bude potrebné
vecne a odborne vyhodnotiť
túto možnosť z hľadiska pozitív
i možných negatív.

Príprava nového územného
plánu PSK
Prešovský samosprávny kraj
oznamuje začatie obstarávania
Územného plánu Prešovského
samosprávneho kraja ako aj
začatie obstarávania doplnku
a zmeny Územného plánu
Prešovského kraja pre územie
bývalého Vojenského obvodu
Javorina. Svoje požiadavky
a námety pre zapracovanie

do doplnku a zmeny ÚPN
VÚC PK je možné zasielať na
poštovú adresu Prešovský samosprávny kraj, Ing. Jaroslav
Lizák, poverený obstarávateľ
doplnku a zmeny ÚPN VÚC
PK, Námestie mieru 2, 080 01
Prešov, resp. na elektronickú
adresu jaroslav.lizak@vucpo
.sk.
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x UNICEF ² ãNRODSULDWHĖVNiN GHĨRP
x 3URMHNWILQDQFRYDQôY SURVWULHGNRY(ÓÅ,QNOX]tYQ\PRGHOY]GHOiYDQLDQD
SUHGSULPiUQRPVWXSQLäNROVNHMV~VWDY\´
0DPLĀN\VPDOôPLGHĨPLP{æXSULDPRQDYäWtYLĨQDäH]DULDGHQLH
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6S{VRESULMtPDQLDæLDGRVWtD SRGPLHQN\]iSLVXGR0ã
1.
'LHĨDVDGR0ãSULMtPDQD]iNODGHStVRPQHMæLDGRVWL]iNRQQpKR]iVWXSFXNWRU~
SUHGORætULDGLWHĖNHäNRO\
2.
6~ĀDVĨRXæLDGRVWL]iNRQQpKR]iVWXSFXR SULMDWLHGLHĨDĨDGRPDWHUVNHMäNRO\MH
potvrdenie o ]GUDYRWQHMVS{VRELORVWLGLHĨDĨDNWRUpREVDKXMHDM~GDMR povinnom
RĀNRYDQtRGYäHREHFQpKROHNiUDSUHGHWLD dorast. Ak ide o GLHĨDVRäSHFLiOQ\PL
YôFKRYQR² Y]GHOiYDFtPLSRWUHEDPL]iNRQQô]iVWXSFDSUHGORætRNUHPæLDGRVWL
a potvrdenia o ]GUDYRWQHMVS{VRELORVWLGLHĨDĨDDMY\MDGUHQLHSUtVOXäQpKR
]DULDGHQLDYôFKRYQpKRSRUDGHQVWYDD prevencie.
3.
V SUtSDGHæHPiGLHĨDUR]KRGQXWLHR GRGDWRĀQRPRGNODGHSOQHQLDSRYLQQHMäNROVNHM
GRFKiG]N\]iNRQQô]iVWXSFDKRSUHGORætULDGLWHĖNH0ãVSUDYLGODGR spolu so
æLDGRVĨRXR SULMDWLHGLHĨDĨDGRPDWHUVNHMäNRO\DMV SRWYUGHQtPR zdravotnej
VS{VRELORVWLGLHĨDĨDRGYäHREHFQpKROHNiUDSUHGHWLD dorast.

4.
V SUtSDGHSULMDWLDGLHĨDĨDGRURNRYYHNXSUHGQRVWQHVDSULMtPDM~WLHNWRUp
do 31.12.2014 GRYĠäLDURN\veku s QiVWXSRPGR0ãN 2.9.20140XVLDYäDNE\Ĩ
VDPRVWDWQpSUL]iNODGQôFKVHEDREVOXæQôFKD K\JLHQLFNôFKQiY\NRFK- obliekanie,
Y\]OLHNDQLHVSROXSUiFDSULXPôYDQtU~NSRXæLWLHWRDOHW\ EH]SOLHQRN D musia
PDĨRVYRMHQp]iNODGQpVWUDYRYDFLHQiY\N\ YHGLHĨSLĨ] KUQĀHNDYHGLHĨGUæDĨ
O\æLFXY ruke)
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Z denníka mestskej polície
1. november
Za dobrotu, na žobrotu...
Alebo po papuli? Toto si zrejme pomyslel taxikár, ktorý do
nášho mesta priviezol trojicu
počerných mladíkov až z obce
Lučivná. Jeden z pasažierov,
ktorý vystúpil z taxíka mu totiž
namiesto vyplatenia požadovanej sumy peňazí za poskytnutú
službu uštedril úder do tváre
a z miesta spolu s kumpánmi
ušiel. Taxikár však vec obratom
nahlásil okoloidúcej hliadke
MsP, ktorá na základe jeho popisu útočníka v krátkom čase
vypátrala a zadržala. Jednalo
sa o Štefana F. z Lučivnej, ktorý
sa k skutku aj priznal a na mieste
poškodenému taxikárovi zaplatil za odvoz. Nakoľko sa útočník
uvedeným konaním dopustil
priestupku, ďalšie peniaze nechal policajtom, ktorí mu uložili
blokovú pokutu.
7. november
Ničenie priestorov a zariadenia Face Clubu už nie je ničím
výnimočným. Tentoraz doplatila na vyčíňanie dvoch mládencov
drevená zárubňa, ktorú sa im
podarilo rozbiť a vylomiť z nej
zámok pri vzájomnom strkaní
sa na chodbe pred vchodom
na WC. Mladistvý Michal zo
Slnečnej ulice a maloletý Dominik z ulice Petzvalovej tak mestu
spôsobili škodu, ktorú ich zákonný zástupcovia ako inak nemajú
z čoho zaplatiť... Veď ono sa to dá
nejako do poriadku. Poškodené
zariadenie sa naozaj dá opraviť,
ale natíska sa otázka, dokedy
budú príslušníci marginalizovaných skupín ničiť všetko, čo od
spoločnosti dostanú?!
Uvedený deň podvečer si na
Družstevnú ulicu prišla oživiť
spomienky z detstva „známa
trojka“ v zložení súrodencov
Róberta a Nikoly K. v sprievode
vernej kamarátky Andrei H. zo
Slnečnej ulice. Ich kroky viedli
priamo na detské ihrisko, kde
začali nostalgicky spomínať...
Namiesto porcie Sunaru si však
so sebou priniesli fľašu lacného
ovocného vína, ktoré postupne
popíjali až do príchodu hliadky
MsP. Tá im obratom vysvetlila,
že požívanie alkoholických
nápojov na verejne prístupných
miestach a na detských ihriskách zvlášť je v našom meste

zakázané. Potom nasledoval
obvyklý služobný postup, ktorý
už uvedené osoby dobre poznajú a po spísaní zápisníc o podaní
vysvetlenia bola vec postúpená
na Okresný úrad v Kežmarku
k ďalšej realizácii.
V poradí siedmy novembrový deň bol pre príslušníkov
MsP naozaj mimoriadne plodný.
Krátko pred 21.00 hod. hliadka
prijala oznámenie, že na Továrenskej ulici Rastislav G., bytom
mesto Spišská Belá rozbil sklenenú výplň vchodových dverí,
vedúcich do bytového domu,
v ktorom bývajú rodičia menovaného. Nasledovalo predvedenie a vypočutie podozrivého na
oddelení MsP, kde sa Rastislav
k svojmu činu priznal a na svoju
obhajobu uviedol, že sklo rozbil
z dôvodu, aby sa dostal do bytu
rodičov, nakoľko nik nereagoval
na jeho zvonenie. Vec bola postúpená na doriešenie správnemu orgánu.
15. november
Začiatok každej vykurovacej sezóny sa nesie v znamení
častých nájazdov nelegálnych
drevorubačov na mestské lesy.
A nie vždy sa jedná len o osadníkov a asociálov. Počas vozidlovej patroly so zameraním
na kontrolu mestských lesov
si hliadka MsP v lokalite Šarpanca neďaleko cyklochodníka
všimla neznámeho muža, ktorý
bez okolkov vyrezával motorovou pílou dreviny rastúce okolo
Belianskeho potoka. Na otázku
policajtov, či má na výrub stromov povolenie, muž odpovedal
že povolenie samozrejme má,
len ho nemá pri sebe.
Niekoľko telefonátov osobám kompetentným vydávať
takéto povolenia však jeho
tvrdenie vyvrátilo a vzhľadom
na pomerne veľké množstvo
„nachystaného“ dreva bola na
miesto privolaná hliadka OO
PZ, ktorá vec prebrala k ďalšej
realizácii, nakoľko v tomto
prípade vzniklo podozrenie zo
spáchania trestného činu.
5. december
Malá nepozornosť nezriedka
spôsobí veľké nešťastie. Nepozornosť vodiča na križovatke
ulíc kpt. Nálepku a Zimnej sa
našťastie neskončila tragédiou

a „odnieslo si to“ len kovové zábradlie umiestnené na chodníku
pri budove bývalej Základnej
školy. O čo šlo? Vodič auta
idúceho z ulice kpt. Nálepku si
nevšimol prichádzajúce vozidlo
idúce po hlavnej ceste smerom
od centra mesta, nedal mu prednosť a pri vchádzaní na hlavnú
cestu ho tak prinútil k prudkej
zmene smeru jazdy a nepriamo
k „vylepšeniu dizajnu“ uvedeného zábradlia. Na takýchto
situáciách sa málokedy nájde
pozitívna stránka, nakoľko aj
škoda menšieho rozsahu zamrzí,
ale treba vyzdvihnúť správanie
účastníkov nehody, ktorí sa na
mieste dokázali dohodnúť na
odstránení dôsledkov havárie
i oprave poškodeného zábradlia, čo na Slovensku nebýva
pravidlom.
19. december
Alkohol je vraj metla ľudstva, no paradoxne akosi nevie
povymetať konzumentov týchto „diskusiu podporujúcich
tekutín“. A príslušníci MsP tak
musia takmer denne riešiť porušovanie zákazu konzumácie alkoholických nápojov na verejne
prístupných miestach. Okrem
notoricky známych asociálov,
ktorí dotvárajú kolorit mesta
ide hlavne o tzv. neprispôsobivých občanov z okolitých obcí,
u ktorých je často pitie alkoholu a fajčenie neoddeliteľnou
súčasťou ich života, neraz už
v rannej mladosti. Borovička
„prekladaná“ lacným ovocným
vínom teda bola bežným štandardom aj u Jána M., Lukáša M.
a Miroslava M. z obce Výborná.
Problém spočíval v tom, že sa
uvedení muži „napájali“, ako
inak pri OD Jednota a dvaja
z nich dokonca neboli plnoletí.
Nakoľko sa k tomu všetkému
hrubo správali k policajtom,
ktorí ich prišli za porušenie zákona „prejednať“, skončili na
oddelení MsP, kde po podaní
vysvetlenia skončili s pokutovými blokmi v rukách a neplnoletých mladíkov čaká ako
bonus prejednanie za spáchanie
správnych deliktov.
30. december
Aj deň pred Silvestrom je
nutné kontrolovať dodržiavanie verejného poriadku a tak
sa stalo, že počas pochôdzky si

hliadka všimla, vozidlo stojace na
parkovisku vyhradenom pre telesne postihnutých občanov, bez
príslušného označenia. Scenár je
v takýchto prípadoch jasný, pokiaľ je vodič na mieste, zvyčajne
nasleduje napomenutie a výzva,
aby vozidlo preparkoval, ak ide
o dlhodobé blokovanie vyhradeného parkoviska, nasadí sa tzv.
papuča a za stierač sa umiestni
predvolanie. Možno sa to zdá,
ako šikanovanie zo strany polície, ak je v týchto prípadoch za
zlé parkovanie uložená pokuta,
ale telesne hendikepovaný človek je na vyhradené parkovisko
často odkázaný a pokiaľ ho nájde
zablokované, dostáva sa do neriešiteľnej situácie, ktorú si my
zdraví nevieme ani predstaviť.
Kuriózne na situácii však bolo
to, že aj keď sú „papuča“ a lístok
za stieračom neprehliadnuteľné,
vodička uvedeného vozidla sa
pokúsila z miesta odísť, čím
samozrejme zablokovala tak
svoje vozidlo, ako aj samotné
blokovacie zariadenie. Policajti
sa tak na chvíľu museli zmeniť
na mechanikov a papuču uvoľniť spod blatníka. Našťastie sa
to podarilo bez poškodenia vozidla a tak bola uložená pokuta
tým menším zlom. Vodička bola
navyše o skúsenosť bohatšia a už
vie, že nie každé nadskočenie
auta znamená prejazd cez obrubník... A určite si pred jazdou
bude na vozidle kontrolovať
aspoň základné veci.
V závere roka sa bohužiaľ
v našom meste neriešili len „bežné priestupky“, ale aj závažné
incidenty, ktoré naozaj presiahli
všetky medze. Jednalo sa napríklad o výtržnosti v baroch, kde
došlo k poškodzovaniu majetku,
či vážnemu ublíženie na zdraví. Dokopať niekoho na zemi
a potom hodiť do bezvládneho
človeka ešte kameň, či ohrozovať návštevníkov a obsluhu
podnikov v meste a rozbíjať
ich zariadenie jednoducho nie
je normálne. Zvlášť, keď sa
uvedeného konania dopúšťajú
tí istí páchatelia, za podobných
okolností. Bol za vyčíňaním
len alkohol, alebo čosi viac?
Kompetentní by sa asi mali nad
vecou zamyslieť, kým nám niečo
neprerastie cez hlavu.
Spracoval:
kolektív príslušníkov MsP
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5. ročník tenisového memoriálu Jána Gallika ml.
28. decembra 2013 sa v tenisovom centre Tatranská
Lomnica konal už piaty ročník tenisového memoriálu Jána
Gallika ml.
Konečné umiestnenie v dvojhre mužov: 1. Pisarčík
Ľubo, 2. Krempaský Ľudo, 3. Maniak Ján, 4. Milaňák Marek, 5. Brežina Palo, 6. Mezey Martin, 7. Ferencko Marcel,
8. Tomas Peter, 9. Jurčo Marián, 10. Barnáš Miro, 11. Dinda
Emil, 12. Novoroľník Marcel
Finále: Krempaský Ľudo - Pisarčík Ľubo 6:7, o 3. miesto:
Maniak Ján - Milaňák Marek 6:4, semifinále: Krempaský
Ľudo - Milaňák Marek 7:5, Maniak Ján - Pisarčík Ľubo 6:7.
Ďakujem sponzorom turnaja: Krempaský Ľudovít, Tomas
Peter, Hudaček Ján a Gallik Ján st. Za podporu turnaja patrí
poďakovanie mestu Spišská Belá.

Štát chce viac zapojiť dobrovoľných hasičov
V sobotu 21. decembra 2013
sa uskutočnila pracovná schôdza
členov Dobrovoľného hasičského
zboru v Spišskej Belej (ďalej len
„DHZ Spišská Belá“). Schôdzu
viedol Maroš Vaverčák, predseda
DHZ spolu s primátorom nášho
mesta Štefanom Bieľakom.
Na tomto stretnutí predseda
DHZ prezentoval výsledky činnosti DHZ Spišská Belá počas
roka 2013, ktorého členovia
zároveň pôsobia aj v Mestskom
hasičskom zbore. Primátor mesta
poďakoval hasičom za nezištnú
pomoc počas povodní, požiarov
(najmä lesných) či iných mimoriadnych situácií, nakoľko naši
hasiči boli vždy primátorovi
mesta „po ruke“.
Predseda DHZ s primátor
mesta prezentovali návrh nového zákona o dobrovoľnej po-

Stručne
Bedmintonový turnaj
Dňa 22. februára 2014 (v sobotu) sa uskutoční v telocvični
na Moskovskej ulici Bedmintonový turnaj žiakov (chlapcov
dievčat vo veku do 15 rokov).
Fašiangová zabíjačka
Dňa 1. marca sa uskutoční
fašiangová zabíjačka v areáli
bývalej kolkárne na Tatranskej
ulici. Pozývane vás na ochutnávku aj pri živej hudbe.
Fašiangy v Strážkach
Dňa 23. februára 2014
(v nedeľu) o 14. hod. sa uskutoční v kaštieli v Strážkach
Fašiangové posedenie pre
seniorov, ktoré už tradične
organizuje Zariadenie opat-

žiarnej ochrane SR. Podľa tohto
návrhu zákona pri požiaroch,
povodniach, ale aj dokonca pri
dopravných nehodách chce štát
viac využívať dobrovoľných hasičov. Spoluprácu profesionálov
a dobrovoľníkov pri zásahoch
upravujú materiály, ktoré na
svojom rokovaní 6. novembra
2013 schválila vláda SR. Minister vnútra SR Róbert Kaliňák
povedal, že na Slovensku sú stále
červené body, kde dojazd hasičov
na miesto nehody trvá 30 minút.
Túto situáciu by mala zlepšiť práve spolupráca s dobrovoľníkmi,
ktorú rieši návrh celoplošného
rozmiestnenia síl a prostriedkov
hasičských jednotiek na území
SR, ktorý schválila vláda. Dobrovoľným hasičom, ktorí o to
prejavia záujem (t. j. o takúto
spoluprácu), štát má poskytnúť

rovateľskej služby v Strážkach
(spolu s mestom ako svojim
zriaďovateľom). Pozývame
všetkých seniorov sa zbaviť
pri živej hudbe.
Memoriál
Ľubomíra Mačugu
V sobotu 1. marca MŠK
Slavoj Sp. Belá organizuje tradičný halový futbalový turnaj
mladších a starších žiakov v telocvični na Moskovskej ulici.
Hokejový turnaj o pohár
primátora mesta
V sobotu 8. marca Mesto
Spišská Belá organizuje už tradičný amatérsky hokejový turnaj mužov na zimnom štadióne
v Poprade. Bližšie informácie
zverejníme dodatočne.

výcvik, ročný finančný paušál
a tým, ktorí nemajú výstroj,
ju bude postupne dopĺňať v
rámci európskeho projektu.
Stále to však podľa Kaliňáka
predstavuje menšie náklady,
než keby sa mali vo veľkej miere
zvyšovať počty profesionálnych
hasičov. Novou legislatívou sa
rušia obecné (mestské) hasičské
zbory a zriaďuje sa dobrovoľný
hasičský zbor obce, resp. mesta.
Zákon o Dobrovoľnej požiarnej
ochrane SR, ktorý schválila vláda, má nadobudnúť účinnosť
1. marca 2014. V súčasnosti je
v procese prerokovania v Národnej rade SR.
DHZ Spišská Belá bol navrhnutý do celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov
hasičských jednotiek v SR „do
A- kategórie“. Uvedený zámer
štátu počíta so zaradením DHZ
do troch kategórii – A (najvyššia
forma spolupráce), B (stredná),
C (najnižšia). Jednotlivé kategórie dávajú určité väčšie možnosti daným DHZ, ale zároveň
aj väčšie povinnosti voči štátu

v súčinnosti s profesionálnymi
hasičmi (povinnosť zásahu, keď
o to požiadajú profesionálni hasiči). V podstate charakter DHZ
sa nebude meniť, jeho členovia
stále zostanú len dobrovoľnými
hasičmi mesta, avšak štát má
vytvoriť lepšie podmienky na
fungovanie DHZ podľa kategórie ich zaradenia. Uvažuje sa,
že v prípade A - kategórie by
DHZ dostal ročne 3 300 eur na
svoju činnosť. Primátor mesta a
DHZ Spišská Belá už písomne
oznámili, že majú záujem byť
zaradený do celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov
hasičských jednotiek v SR „v
kategórie A“. Zároveň primátor
mesta spolu s DHZ písomne požiadali o pridelenie už používanej hasičskej zásahovej techniky
- hasičského nákladného cisternového vozidla zn. TATRA 148
(vhodnú aj na hasenie požiarov
v ťažšom teréne), ktorá by mohla
nahradiť súčasnú ŠKODU 706.
Na definitívne zmeny si budeme musieť počkať do marca
tohto roka.

Halový futbalový turnaj
poľnohospodárskych ﬁriem
Dňa 27. 12. 2013 sa uskutočnil
halový futbalový turnaj, ktorého
organizátorom bolo PD Tatry Sp.
Belá pod vedením garanta turnaja Ing. Štefana Baňkosa. Po
predchádzajúcich ročníkoch,
ktoré sa konali v ZŠ Slovenská
Ves, sme tento ročník zorganizovali v telocvični ZŠ J.M. Petzvala
v Sp. Belej. Turnaja sa zúčastnili
tieto poľnohospodárske firmy:
Sypex–Lovčica, Beuker – Boleráz, Frandel – Muráň, Biogen
– Liptovský Ondrej, PD Tatry

Spišská Belá. Poľnohospodárske
podniky boli doplnené družstvom Oldboys Spišská Belá.
Výsledky turnaja: 1. Frandel
– Muráň, 2. Sypex – Lovčica, 3.
Biogen – Liptovský Ondrej, 4.
Beuker – Boleráz, 5. Oldboys
– Spišská Belá, 6. PD Tatry
– Spišská Belá
Tento turnaj dobre zapadol
do mestských medzisviatočných
športových aktivít a veríme, že
sa tým stáva ich pevnou súčasťou.
Mgr. Neupauer Ján
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Medzinárodný futbalový turnaj v Bochni

Dňa 1. februára 2014 sa naši
mladší a starší žiaci zúčastnili
medzinárodného futbalového turnaja v Poľsku v meste
Bochnia. Bol to už XIV. ročník
Medzinárodného halového
futbalového turnaja Tomka
Piotrowskiego. Naši žiaci,
vďaka veľmi dobrej a vzájomnej spolupráce, vytvorili spolu
so žiakmi z 1. MFK Kežmarok
spoločné družstvá. Na turnaji
sa zúčastnilo desať družstiev,
z toho 6 družstiev tvorili starší
žiaci a 4 družstvá mladší žiaci.
Po prvýkrát sa turnaja zúčastnilo aj družstvo z Nemecka,
čo nabralo na samotnej kvalite
turnaja. V príjemnej atmosfére
si zmerali svoje futbalové umenie mužstvá mladších žiakov
MOSiR Bochnia, Trampkarz 22
Zabrze, Harnas Tymbark z Poľska a MŠK Slavoj Spišská Belá

s 1. MFK Kežmarok. Starších
žiakov zastupovali štyri družstvá z Poľska: MOSiR Bochnia,
Polonia Bytom, Górnik Zabrze,
SMS Krakow, jedno družstvo
z Nemecka: TuS Holle Grasdorf
a naše družstvo MŠK Slavoj
Spišská Belá s 1. MFK Kežmarok zo Slovenska. Myslím si,
že turnaj mal nielen vysokú
športovú úroveň, ale dovolím
si napísať, aj medzinárodno-priateľskú. Naši mladší žiaci
i napriek tomu, že nevyhrali
ani jeden zápas, mali obrovskú
snahu a túžbu po víťazstve.
Možno práve tá veľká túžba po
víťazstve a neskúsenosť hrať
v takej veľkej športovej hale
s takými kvalitnými súpermi
ako boli poľské družstvá spôsobilo aj ich umiestnenie na 4.
mieste. Starší žiaci boli veľmi
úspešní. Okrem domáceho

družstva MOSiR Bochnia si
poradili s ostatnými a zaslúžene skončili na 2. mieste. Chlapci
ukázali, že ich herná kvalita je
na vysokej úrovni, a že môžu
hrať rovnakú „partiu“ aj s vysoko kvalitnými družstvami zo
zahraničia. Úroveň a samotná
organizácia turnaja bola vysoká, k dispozícii bolo bohaté
občerstvenie a chutný obed i
večera. Najväčšiu zásluhu na
vydarenom podujatí má hlavný organizátor Romek Kukla,
ktorý zabezpečil na túto akciu
neuveriteľných 23 sponzorov.
Snáď jedným zo sponzorov
bol aj majiteľ plavárne, ktorý
umožnil našim žiakom stráviť
príjemné chvíle na bazéne, vo
vírivke a využívať tobogán,
ktorý bol pre chlapcov asi tým
najpríjemnejším ukončením
športového dňa. Pevne veríme,

KONEČNÁ TABUĽKA MLADŠÍCH ŽIAKOV
Miesto
1.
2.
3.
4.

Družstvo
„MOSiR” Bochnia
„Trampkarz 22” Zabrze
„Harnaś” Tymbark
„MŠK Sp. Belá s 1. MFK KK”

Zápasy
3
3
3
3

Body
9
4
4
0

Skóre
7-1
6-3
5-2
0 - 12

Zápasy
5
5
5
5
5
5

Body
15
12
9
6
3
0

Skóre
22 – 0
8–7
10 – 8
4 – 10
3 – 12
2 – 12

KONEČNÁ TABUĽKA STARŠÍCH ŽIAKOV
Miesto
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Družstvo
„MOSiR” Bochnia
„MŠK Sp. Belá s 1. MFK KK”
„Górnik” Zabrze
„TuS Holle Grasdorf” Niemcy
„Polonia” Bytom
„SMS” Kraków

že sa takýchto turnajov zúčastníme čo najviac a získame spoločne nové skúsenosti a nové
poznatky nielen vo futbale, ale
aj prípravou a organizovaním
turnajov. Touto cestou by som
chcel vysloviť poďakovanie rodičom detí, ktorí vybavili pasy
svojim deťom, lebo bez nich by
sme sa tohto turnaja nemohli
zúčastniť.
Turnaja sa zúčastnili: Samuel Zednikovič, Matej Ježík, Jakub Belončák, Matej Belončák,
Branislav Tetemonte, Alexander
Lopatovský, Adrián Hradický,
Aurel Strišovský, Alan Simonis,
Matej Čaban, Matej Zemjanek
a tréneri Peter Tomas a PaedDr.
Ľudovít Gumulák.
PaedDr. Ľudovít Gumulák,
tréner mladších žiakov
MŠK Slavoj Sp. Belá

Dorastenci
v Čani
Dňa 21. decembra 2013 sa
v Čani uskutočnil futbalový
turnaj dorastencov s týmito
výsledkami:
Starší dorast: 1. Čaňa, 2.
MŠK SLAVOJ Spišská Belá, 3.
Košická Nová Ves, 4. Trebišov,
5. Sabinov
Najlepší strelec: Dominik
Slodičák 6 gólov - Spišská Belá
Mladší dorast - 1. MŠK SLAVOJ Spišská Belá, 2. Trebišov, 3.
Sabinov, Košická Nová Ves, 5.
Čaňa
Najlepší hráč - Buxár Miroslav - Spišská Belá
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Výročná schôdza futbalistov
Dňa 2. 2. 2014 sa uskutočnila
výročná schôdza futbalového
oddielu Mestského športového
klubu SLAVOJ Spišská Belá
s nasledovným programom:
informácia o činnosti MŠK
SLAVOJ (futbalový klub) v roku
2013, informácia o dosiahnutých
výsledkoch MŠK SLAVOJ (futbalový klub) v roku 2013 (jarná
a jesenná časť), informácia
o finančnom hospodárení MŠK
SLAVOJ (futbalový klub) v roku
2013 a návrh rozpočtu MŠK na
rok 2014, harmonogram zimnej
prípravy pred jarnou časťou se-

zóny. V rámci diskusie sa najviac
hovorilo o situácii a doterajších
výsledkoch A –mužstva mužov
a o potrebe užsej komunikácie
medzi jednotlivými mužstvami
(hráčmi aj realizačnými tímami).
Prezident klubu Štefan Bieľak
vyzval všetkých hráčov k väčšej disciplíne a k väčšej zodpovednosti, nakoľko podľa jeho
slov „máte vytvorené výborné
podmienky na pomery súťaže,
ktoré hráte, už len to potvrdiť aj
na trávniku“. Pričom ďalej dodal, že „to s akým výsledkom
skončíme v aktuálnom ročníku

Vianočný futbalový turnaj
Dňa 26. decembra 2013 sa
uskutočnil už tradičný Vianočný futbalový turnaj pod záštitou
primátora mesta Spišská Belá
mužských “poloamatérskych”
družstiev v telocvični na Moskovskej ulici v Spišskej Belej.
Turnaja sa zúčastnilo 10 družstiev zo Spišskej Belej a okolia
v 2 skupinách po 5 mužstiev,
ktorí spolu odohrali počas viac
7 hodín súhrne 27 zápasov.
Zápasy rozhodovali ligoví rozhodcovia: Vladimír Gavalier
a Róbert Fabíny. Výsledky:
Zápas o 3. miesto: Balamuty - Do počtu 1:1 na pokutové
kopy 3:1
Zápas o 1. miesto: Abirex

- Gunners 3:1
Poradie: 1. Abirex, 2. Gunners, 3. Balamuty, 4. Do počtu,
5. Rejesovci, 6. Rumis, 7. Šariš
team, 8. Podhorany, 9. Strážky,
10. Bez hraníc
Najlepším strelcom turnaja
sa stal Martin Mezei (Balamuty) a najlepším hráčom Milan
Novák (Abirex).
Primátor nášho mesta odovzdal víťazné trofeje týmto
dvom hráčom ako aj prvým
trom najlepším tímom. Za organizácii turnaja patrí poďakovanie Jozefovi Kunovi, Marekovi
Podolinskému, Marekovi Siskovi, Števovi Čarnogurskému
a Jaroslavovi Dobešovi.

Mariášové úspechy
aj vďaka Beľanom
Hráči mariášu zo Sp. Belej, ktorí dlhoročne hrajú v rámci Mariášového klubu Vysoké Tatry opäť nesklamali. V roku 2013, teda v minuloročnej sezóne získal tento klub titul majstra Slovenska v súťaži
klubov a je teda po sebe už po 3. krát majstrom Slovenska! V súťaži
jednotlivcov získal titul majstra Slovenska pán Štefan Britaňák (Sp.
Belá) a to už druhý krát po sebe, čo sa ešte v slovenskej histórii
mariášu nikomu nepodarilo! Šťastie ho stále neopúšťa, okrem toho
že je majstrom Slovenska a majstrom ligy Vysoké Tatry, zvíťazil
tiež v Mariášovom turnaji O pohár primátora mesta Spišská Belá,
ktorý sa uskutočnil 2. februára 2014, už tradične v Belianskej Vinárni. Primátor mesta Štefan Bieľak privítal 42 hráčov, ktorí sa stretli
v priateľskej atmosfére, aby si zmerali svoje kartárske schopnosti. Na
druhom mieste sa umiestnil Alexander Precák (klub Vysoké Tatry)
a na treťom mieste Vladimír Prislupský (klub Liptovský Mikuláš).
Výsledky Tatranskej mariášovej ligy 2013:
1. miesto: Štefan Britaňák (Spišská Belá)
2. miesto: Ján Pašinský (Spišská Belá)
3 miesto: Jozef Sedlák
Výsledky Slovenskej mariášovej ligy 2013:
1. miesto: Štefan Britaňák (klub Vysoké Tatry)
2. miesto: Ján Hudák (klub Vysoké Tatry)
3. miesto: Ján Turjak (klub Žilina)

súťaží, záleží už len na samotných hráčoch“. Vedenie klubu
vyzvalo jeho členov, aby v čo
najväčšej miere využili možnosť
darovať 2 % z daní z príjmov
v prospech tohto klubu, pričom
tak môžu urobiť do konca apríla 2014, aby aj takto pomohli
zabezpečiť dostatok financií na
celoročný chod klubu. V súčasnosti má futbalový klub 9 druž-

stiev: futbalová predprípravka,
prípravka U10, prípravka U11,
mladší žiaci, starší žiaci, mladší dorast, starší dorast, muži
– A, muži B. Klub hospodári
s ročným rozpočtom o výške 22
tis. € (z toho z rozpočtu mesta je
to suma 17 tis. eur), pričom len
samotné poplatky za rozhodcov
pre futbalový zväz a náklady na
doprava predstavujú 14 100 €.

V nominácií SR do 20 rokov aj
dvaja hokejbalisti zo Sp. Belej
Hokejbalovú reprezentáciu
SR U20 čaká vo februári prvá
ostrá previerka. Bude ňou každoročný turnaj Pilsen Challenge,
ktorý sa hral 15. až 16. februára.
Vlani na tomto turnaji štartovala naša seniorská reprezentácia,
jedná sa teda o prvý ostrý turnaj
s medzinárodnou účasťou, ktorý
slúži ako prvá fáza prípravy na
majstrovstvá sveta. Tie tento rok
čakajú juniorov a preto naša
hokejbalová únia nominovala

na toto meranie síl práve výber
U20. Konkurencia v Plzni bude
tento rok okorenená o výber
českej U20, okrem nich čakajú
na našich mladíkov aj seniorské
výbery domácej HBC Plzeň,
ďalej seniorská reprezentácia
Švajčiarska a tretím do partie
je ďalší zástupca zo Slovenska,
extraligový ŠHBK Ružinov.
V tejto nominácii sú aj dvaja
hráči z MŠK Slavoj Spišskej Belej
Peter Kiska a Denis Kundľa.

Naši hasiči dostali 3 000 eur
Minister vnútra SR Róbert
Kaliňák podporil dobrovoľných hasičov na Slovensku.
Cez Dobrovoľnú požiarnu
ochranu SR získali aj naši dobrovoľní hasiči finančnú dotáciu
vo výške 3 000 € na nákup
hasičskej výstroje a náradia.
Má však ísť o pravidelnú systematickú každoročnú podporu
našich dobrovoľných zo strany
ministerstva vnútra v rámci
celoplošného rozmiestnenia

síl a prostriedkov hasičských
jednotiek v SR. V rámci tejto
koncepcie sú naši dobrovoľní
hasiči zaradení do najvyššej
kategórie vzhľadom na stav
svojho technického vybavenia,
ako aj stav fungovania a schopnosti nasedenia našej hasičskej
jednotky. A tak by každoročne
hasiči mali získať cca 3 000 eur
ako dotáciu zo štátneho rozpočtu na podporu svojej činnosti
a akcieschopnosti.
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Halový futbalový turnaj starších a mladších žiakov
Dňa 8. februára 2014 sa v telocvični na SOŠ elektrotechnickej v Matejovciach konal halový futbalový turnaj SŽ a MŽ,
ktorý organizovala FAM Poprad. Turnaja sa zúčastnili 4
družstvá starších žiakov a taktiež 4 družstvá mladších žiakov. V oboch skupinách chlapci bojovali o umiestnenia ako
aj individuálne trofeje najlepšieho brankára, strelca a hráča.
Zápasy v skupinách hrali MŽ 25 min. a SŽ 30 min. “každý
s každým” turnajovým spôsobom. Turnaja sa zúčastnili
mužstvá starších a mladších žiakov MŠK Slavoj Spišská
Belá, FAM Poprad, FK 05 Levoča, FK Svit (mladší žiaci) a ZŠ
Spišské Bystré (starší žiaci). Turnaj sa vyznačoval značnou
vyrovnanosťou a jednotlivé zápasy boli napínavé. Chlapci
ukázali svoje kvality, vysoké nasadenie a športového ducha.
Za najlepšieho brankára bol vyhlásený Lopatovský Alexander
(MŠK Spišská Belá).
• Mladších žiakov reprezentovali: Paulínka Lopatovská, Matej Čaban, Daniel Sebastián Čaban, Matej Bachleda, Alan Simonis, Matej
Zemjanek, Peter Kolodzej, Aurel Strišovský, Ľubomír Makovský,
Damián Tetemonte, Matej Belončák, Adrián Turek, Boris Boleš,
tréner Ľudovít Gumulák, vedúci družstva Vladimír Bachleda.
Výsledky mladších žiakov:
FAM Poprad – FK Svit 3:1, MŠK Spišská Belá – FK 05 Levoča 0:3, FK Svit – MŠK Spišská Belá 6:4, FK 05 Levoča – FAM
Poprad 2:3, FK Svit – FK 05 Levoča 2:2, FAM Poprad – MŠK
Spišská Belá 5:2
1.
2.
3.
4.

FAM Poprad
FK 05 Levoča
FK Svit
MŠK Spišská Belá

3
3
3
3

3
1
1
0

0
1
1
0

0
1
1
3

11:5
7:5
9:9
6:14

9b
4b
4b
0b

Výsledky starších žiakov:
FAM Poprad – TJ Spišské Bystré 2:2, MŠK Spišská Belá – FK 05
Levoča 0:0, TJ Spišské Bystré – MŠK Spišská Belá 1:4, FK 05 Levoča – FAM Poprad 5:4, TJ Spišské Bystré – FK 05 Levoča 5:3, FAM
Poprad – MŠK Spišská Belá 2:4
1.
2.
3.
4.

MŠK Spišská Belá
TJ Spišské Bystré
FK 05 Levoča
FAM Poprad

3
3
3
3

2
1
1
0

1
1
1
1

0
1
1
2

8:3
8:9
8:9
8:11

7b
4b
4b
1b

Silvestrovský stolnotenisový turnaj
Mesto Spišská Belá, Centrum voľného času Spišská Belá a členovia stolnotenisového oddielu MŠK Slavoj Spišská Belá zorganizovali
30. decembra 2013 Silvestrovský stolnotenisový turnaj detí. Turnaja
sa zúčastnili deti zo Slovenskej Vsi, Spišskej Starej Vsi, Devínskej
Novej Vsi, Kežmarku, Levoče a Spišskej Belej v celkovom počte
turnaj 40 chlapcov a dievčat. Turnaj otvoril primátor mesta Štefan
Bieľak. Hlavným rozhodcom turnaja bol Matúš Matava zo Spišskej
Belej. A ako to dopadlo?

Kategória chlapci:
1. miesto
Miroslav Smik Spišská Belá
2. miesto:
Jakub Novotný Devínska Nová Ves
3. miesto:
Radovan Novotný Spišská Stará Ves
4. miesto:
Dávid Plačko Levoča
Kategória dievčatá:
1. miesto:
Frederika Gablerová Slovenská Ves
2. miesto:
Kinga Niećová Slovenská Ves
3. miesto:
Anastázia Zgeburová Slovenská Ves
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