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(Pokračovanie na 2. str.)

Aj územie nášho mesta postih-
li povodne v rozsahu, aký mnohí 
z nás ešte nezažili, resp. si už ani 
nepamätajú. 

Štvrtok 3. júna 2010
- od 23.00 hod. - intenzívny 

dážď spôsobuje preplnenie ve-
rejnej kanalizácie a spôsobuje 
zaplavenie štátnej cesty na ul. 
SNP pri cintoríne, spôsobuje 
postupné zaplavovanie pivníc 
rodinných domov na ul. Tatran-
ská, Zimná, Osloboditeľov a na 
ďalších uliciach - z dôvodu, že 
voda sa tlačí z verejnej kanalizá-
cie späť do rodinných domov cez 
kanalizačné prípojky;

- vytláča kanalizačné poklopy 
na štátnej ceste - zamestnanci 

Záplavy aj v našom meste
mesta zabezpečujú tieto miesta; 

- povrchová prívalová dažďo-
vá voda odteká z polí za ulicou 
Osloboditeľov na Slnečnú ulicu 
a z polí za Tatranskou ulicou na 
štátnu cestu v smere od Bušoviec 
k mestskému úradu - zaplavuje 
štátnu cestu pod mestským úra-
dom; 

- následne okolo polnoci je 
zaplavená štátna cesta pri sklád-
ke odpadov v smere na Bušovce 
- profesionálni hasiči vyťahujú 
osobné auto z tejto vody a primá-
tor mesta so zamestnancami mesta 
poskytujú posádke auta potrebnú 
pomoc - cca po 2 hodinách je táto 
cesta opätovne prejazdná; 

- je mimoriadne povolaná 

• Povodeň Spišská Belá - 4. 6. 2010 - domy na Popradskej ulici 

• Povodeň Spišská Belá - 4. 6. 2010 - park kaštieľa v Strážkach

mestská polícia, ktorá riadi pre-
mávku na križovatke v centre 
mesta a monitoruje situáciu na 
kritických úsekoch v meste;

- profesionálni hasiči z Kež-
marku vyťahujú vodu z pivníc na 
Zimnej ulici. 

Piatok 4. júna 2010 
- 2.00 hod. primátor mesta 

vyhlasuje 3. stupeň povodňovej 
aktivity na území mesta - stav 
ohrozenia z dôvodu zvýšenia 
hladiny rieky Poprad hrozí vy-
liatie Belianskeho potoka pred 
ústím do rieky Poprad v lokalite 
za železničným priecestím a hrozí 
vyliatie potoka v Strážkach pred 
ústím do rieky Poprad v lokalite 
pri futbalovom ihrisku a vyliatie 
samotnej rieky Poprad na uvede-
ných dvoch miestach;

- po 4. hod. potok v Strážkach 
pri ihrisku - prestáva v ňom od-
tekať voda, nakoľko sa z rieky 

Poprad tlačí voda späť proti toku 
vody v potoku a v priebehu nie-
koľko desiatok minút zaplavuje 
4 rodinné domy na tejto (Poprad-
skej) ulici - voda sa tlačí z každej 
svetovej strany - ľudia z týchto 
domov musia z nich odísť; 

- po 5. hod. je za niekoľko de-
siatok minút zaplavená cesta do 
Krížovej Vsi - medzi železničným 
priecestím a mostom cez rieku 
Poprad - táto rieka sa zmenila na 
nepoznanie - z tohto dôvodu hro-
zí na Partizánskej ulici zaplavenie 
rodinných domov; 

- naši dobrovoľní hasiči od 
rána ťahajú vodu z pivníc rodin-
ných domov (Zimná ul., Ul. SNP. 
Kúpeľná ul.) ale aj z kotolne na 
ZŠ Moskovská; 

- zamestnanci Mestského pod-
niku Spišská Belá, s. r. o., a ne-
zamestnaní z menších obecných 

Parlamentné voľby za 
mesto Spišská Belá konané dňa 
12. júna 2010 dopadli nasle-
dovne:
• volebná účasť:       52,31% (2 456 
voličov bolo voliť z celkového 
počtu 4 695 voličov)
Poradie na prvých 5 miestach: 
1. SMER -SD  - 31,55 % (775 
hlasov)
2. SDKÚ - 16, 24 % (399 hla-
sov)
3. KDH - 16,04 % (394 hlasov) 
4. SaS - 14,78 % (363 hlasov)
5. Ľudová strana Naše Slovensko 
- 8,75 % (215 hlasov) 
Ostatné politické strany dosiahli 
menej ako 5 % hlasov.

Parlamentné voľby v Spišskej Belej
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• Povodeň Spišská Belá - 4. 6. 2010 - rieka Poprad pri moste na 
Krížovú Ves 

Záplavy aj v našom meste

služieb sú nasadení pri snahe 
predísť škodám - nasadená je aj 
potrebná technika; 

- okolo poludnia - voda v rie-
ke Poprad naďalej stúpa a hrozí 
zatopenie ďalších rodinných do-
mov na Popradskej ulici - vrecia 
z pieskom pomáhajú ochrániť tie-
to ešte nezaplavené domy - voda 
stúpa až do výške cca 1,8 m na 
futbalovom ihrisku, rodinné domy 
na Popradskej ulici zaplavuje do 
výšky cca 1 m; 

- na Partizánskej ulici - dove-
zené vrecia s pieskom ochránili 
dva najnižšie položené domy 
pred zatopením; 

- úplne zaplavený je aj celý 
park kaštieľa v Strážkach - do 
výšky cca 1 m; 

- popoludní voda v rieke Po-
prad klesá a odteká z postihnutých 
území mesta.

Sobota 5. júna 2010 
- dopoludnia začína uprato-

vanie v Strážkach na Popradskej 
ulici (pri futbalovom ihrisku) 

- mesto nasadzuje techniku 
z Mestského podniku, s. r. o., na 
odstraňovanie naplavenej zeminy, 
nánosov, stromov a pod.; 

- naši dobrovoľní hasiči od 
rána ťahajú vodu z pivníc ďalších 
rodinných domov (Partizánska 
ulica, Kúpeľná ulica); 

- popoludní naši dobrovoľní 
hasiči ťahajú vodu z pivníc ro-
dinných domov, bytoviek a ško-
ly v meste Podolínec, kde bola 
situácia veľmi kritická; 

Nedeľa 6. júna 2010 
- naši dobrovoľní hasiči do-

poludnia ťahajú vodu z parku 

kaštieľa Strážky (vytvorili sa 
malé jazerá vody);

- popoludní naši dobrovoľ-
ní hasiči ťahajú vodu v meste 
Kežmarok (zo zaplavenej cesty 
v smere na Ľubicu, z obytných 
domov). 

Za pomoc ďakujeme všetkým 
obyvateľom mesta, ktorí pomáhali 
ako mohli...

Za pomoc tiež ďakujeme - 
firme Slovsolanum (p. Mačák), 
Baliarne obchodu Poprad, a. s. 
(p. Smrek), AT TATRY, s. r. o. 
(p. Firek) - všetkým za poskyt-
nutie vriec na piesok a osobitne 
Michalovi Bonkovi zo Strážok 
(za jeho nasadenie počas noci 
a celého dňa). Za pomoc rov-
nako ďakujeme profesionálnym 
hasičom z Kežmarku a našim 
dobrovoľným hasičom, prísluš-
níkom štátnej polície zo Sp. Belej 
i Mestskej polície 

Ďakujem všetkým...
 Štefan Bieľak, 

primátor mesta 

(Dokončenie z 1. str.)

Po posledných problémoch 
s dlhotrvajúcimi dažďami došlo aj 
v našom meste k zaplaveniu pivníc 
rodinných domov na väčšine ulíc. 
Problémom bola splášková kana-
lizácia, do ktorej sa dostala povr-
chová voda z polí, ulíc, či striech 
a záhrad rodinných domov, ktorá 
ju zahtila. Keďže táto voda v tejto 
kanalizácii nestačila odtekať, tak ju 
vrátilo cez kanalizačné prípojky do 
pivníc a suterénov. V niektorých 
prípadoch rodinných domov ide 
o často sa opakujúci jav a tam, kde 
je možné tento problém technicky 
vyriešiť, mesto postupne odstraňu-
je príčiny týchto problémov (viď. 
aj rozhodnutie mestského zastupi-
teľstva zo dňa 10. 6. 2010). Avšak 

Odporúčajú sa aj spätné klapky
u mnohých z vás ide o prípad, 
kedy by pomohla jednoduchá 
tzv. spätná klapka, ktorá by vás 
ochránila pred zatopením. Ide 
o riešenie, ktoré je potrebné uro-
biť na vašej kanalizačnej prípojke. 
Keďže prípojky sú podľa zákona 
vo vlastníctve majiteľa domu, 
zriadenie takejto klapky ide na 
náklady majiteľa domu. Táto 
klapka fyzicky zabráni prítoku 
vody späť z verejnej kanalizácie 
do vašich pivníc cez kanalizačné 
prípojky. Technicky sa odporúča 
urobiť si revíznu šachtu na tejto 
prípojke a do nej namontovať túto 
spätnú klapku. Revíznu šachtu si 
môžete dať urobiť (osadiť) na 
svojom pozemku (bez súhlasu 

mesta, či iného orgánu), prípadne 
aj na pozemku mesta pred vašim 
domom (len s predchádzajúcim 
súhlasom mesta). Primátor mesta 
prerokoval toto riešenie s vlast-
níkom a prevádzkovateľom 
spláškovej kanalizácie v našom 
meste - Podtatranskou vodáren-
skou prevádzkovou spoločnos-
ťou v Poprade), ktorá odporúčala 
toto riešenie s konštatovaním, že 
je to vec každého majiteľa domu, 
či si dá alebo nedá namontovať 
túto spätnú klapku (žiaľ na svoje 
náklady). Ale možno povedať, že 
u väčšiny tých, ktorí túto spätnú 
klapku majú, sa im podarilo 
ochrániť svoje domy pred zatope-
ním pivníc. Tak zvážte! V našom 
okolí sú firmy, či odborníci, ktorí 
vám to vedia zrealizovať. 

Mesto v posledných týždňoch 
postupne upravuje okolie Belian-
skeho rybníka, keďže našlo „spo-
ločnú reč“ s miestnymi rybármi. 
Osadili sa nové lavičky (10 ks) 
okolo rybníka, nejaké ďalšie sa 
ešte osadia. Rovnako sa ešte osa-
dia aj odpadkové koše. Rovnako 
došlo k vykoseniu a vysekaniu ná-
letových drevín (kriakov) a burín 
a zároveň sa vysadilo 20 nových 
javorov. 

Úprava okolia 
rybníka

Ešte koncom apríla zasadalo 
Regionálne združenie tatran-
ských a podtatranských obcí so 
sídlom v našom meste, ktorému 
predsedá primátor nášho mesta. 
Prítomní starostovia a primátori 
popradského a kežmarského 
okresu sa zaoberali okrem iného 
najmä nasledovnými témami: 

1. údržba a modernizácie ciest 
2. a 3. triedy; 

2. zmenou zákona o obecnom 
zriadení;

3. súčasná situácia vývoja 
príjmov miest a obcí zo štátneho 
rozpočtu (výnos dane); 

4. problém financovania cen-
tier voľného času a školských 
stredísk záujmovej činnosti;

5. problémy s financovaním 
sociálnych služieb mestami 
a obcami.

Zasadalo regionálne 
združenie 

Vzhľadom na pretrvávajúce 
problémy s prístupovou cestou 
k záhradkám na „Mileroch“ za 
Slnečnou ulicou mesto upravilo 
túto cestu jej vyštrkovaním (na-
vozením makadamu). Práce zre-
alizoval Mestský podnik Spišská 
Belá na náklady rozpočtu mesta. 

Cesta k záhradkám

2. 5. 1949 - V Spišskej Be-
lej založené Jednotné roľnícke 
družstvo.

3. 5. 1811 - Uhorský kráľ 
František I. V privilégiu pri-
dal Spišskej Belej k piatim 
dvojdňovým výročným trhom 
(jarmokom) ešte dva, do cel-
kového počtu sedem. Prvý deň 
bol vždy kramársky, druhý deň 
bol dobytčí.

5. 5. 1647 - Navrátenie 
belianskej farnosti katolíkom 
a prevzatie fary a kostola sv. 
Antona rehoľou piaristov 
z Podolínca.

7. 5. 1748  - Položený 
základný kameň výstavby 
evanjelického kostola v Spiš-
skej Belej.

10. 5. 1769 - Na príkaz 
Márie Terézie vojenské jed-
notky obsadili Spišskú Belú 
a Ľubicu, neskôr aj ostatné 
dovtedy zálohované spišské 
mestá Poľsku.

18. 5. 1908 - Zomrel Samuel 
Weber, beliansky evanjelický 
kňaz a spišský historik, pocho-
vaný na cintoríne v Spišskej 
Belej.

19. 5. 1991 - Slávnostné 
sprístupnenie kaštieľa v Stráž-
kach verejnosti po generálnej 
oprave.

Historický 
kalendár
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Na svojom zasadnutí dňa 
22. 4. 2010 Mestské zastupi-
teľstvo v Spišskej Belej okrem 
iných prijalo nasledovné roz-
hodnutia:

Hospodárenie mesta 
za rok 2009

Mestské zastupiteľstvo vzalo 
na vedomie

a) správu audítora o overení 
účtovnej závierky mesta Spišská 
Belá za rok 2009 k 31. 12. 2009;

b) správu audítora o overení 
súladu výročnej správy mesta 
Spišská Belá za rok 2009 s úč-
tovnou závierkou k 31.12.2009;

c) stanovisko hlavného kon-
trolóra k záverečnému účtu Mesta 
Spišská Belá za rok 2009;

d) výročnú správu Mesta Spiš-
ská Belá za rok 2009;

e) hodnotiacu správu o plnení 
programového rozpočtu mesta 
Spišská Belá za rok 2009;

schválilo 
a) záverečný účet Mesta Spiš-

ská Belá za rok 2009; 
b) finančné vysporiadanie 

hospodárenia mesta Spišská Belá 
za rok 2009; 

c) celoročné hospodárenie 
Mesta Spišská Belá za rok 2009 
bez výhrad s celkovým prebytkom 
hospodárenia vo výške 150 248,45 
eur, ktorý bol prevedený do rezerv-
ného fondu mesta (všetky uvede-
né dokumenty sú zverejnené na 
www.spisskabela.sk).

Rekreačno-turistická zóna 
Šarpanec - Stredná poľana
a) vzalo na vedomie vyhodno-

tenie verejnej obchodnej súťaže na 
predaj nižšie uvedených pozem-
kov na realizáciu projektu „Re-
kreačno-turistická zóna Šarpanec 
- Stredná poľana“ (vyhodnotenie 
verejnej obchodnej súťaže tvorí 
prílohu tohto uznesenia);

b) schválilo investičný zámer 
projektu „Rekreačno-turistická 
zóna Šarpanec - Stredná poľa-
na“, ktorý predložila spoločnosť 
Euro-Tour Tatry, s. r. o., Zimná 
71, Spišská Belá, IČO: 44936354, 
v zmysle podmienok uvedených 
v návrhu zmluvy o spolupráci na 
realizáciu tohto projektu;

c) schválilo na základe verej-
nej obchodnej súťaže podľa § 9a 
ods. 1 písm. a) zákona č. 138/
1991 Zb. o majetku obcí v zne-
ní neskorších predpisov predaj 
pozemkov v meste Spišská Belá 
v lokalite „Šarpanec - Stredná 

Zo zasadnutí mestského zastupiteľstva
poľana“, k. ú. Spišská Belá:

parc. č. 12126, druh pozemku 
trvale trávne porasty, výmera 
69 373 m2, LV č. 3032, 

parc. č. 12127, druh pozemku 
trvale trávne porasty, výmera 
1259 m2, LV č. 3032, 

parc. č. 12123, druh pozemku 
trvale trávne porasty, výmera 
77 326 m2, LV č. 3032, 

parc. č. 12124, druh pozemku 
trvale trávne porasty, výmera 
58 706 m2, LV č. 3032, 

parc. č. 12121, druh pozemku 
trvale trávne porasty, výmera 
17 905 m2, LV č. 3032, 

parc. č. 12122, druh pozemku 
trvale trávne porasty, výmera 
74 915 m2, LV č. 3032, 

parc. č. 12097, druh pozemku 
trvale trávne porasty, výmera 
51 576 m2, LV č. 3032, 

parc. č. 12128, druh pozemku 
trvale trávne porasty, výmera 
18 572 m2, LV č. 3032, 

parc. č. 12073/1, druh pozem-
ku trvale trávne porasty, výmera 
254 359 m2, LV č. 4404 za kúpnu 
cenu 9 eur/m2, kupujúcemu spo-
ločnosti Euro-Tour Tatry, s. r. o., 
Zimná 71, Spišská Belá, IČO: 
44936354, za týchto podmienok: 

1. Predmetné pozemky sa 
predávajú za účelom realizácie 
projektu „Rekreačno-turistická 
zóna Šarpanec - Stredná poľa-
na“ s cieľom podporiť rozvoj 
cestovného ruchu - vybudovanie 
rekreačno-turistického komplexu 
zameraného na cieľovú skupinu 
- rodina s deťmi.

2. Kúpna zmluva bude uza-
tvorená do 60 dní od schválenia 
predaja nehnuteľností uznesením 
mestského zastupiteľstva po pred-
chádzajúcom prerokovaní návrhu 
tejto kúpnej zmluvy Mestským za-
stupiteľstvom Spišská Belá.

3. Kupujúci na svoje náklady 
zabezpečí prípadnú čiastkovú 
zmenu územného plánu mesta 
pre celé riešené územie. 

4. Kupujúci je povinný rešpek-
tovať zákaz prevodu vlastníckeho 
práva k predávaným pozemkom 
na tretiu osobu minimálne po dobu 
10 rokov od ich nadobudnutia, ak 
sa nedohodne písomne inak.

5. Predávajúci má predkupné 
právo na kúpu predávaných ne-
hnuteľností za rovnakých pod-
mienok ako v čase ich predaja 
kupujúcemu.

6. Predávajúci má právo 
odstúpiť od zmluvy v prípade 
nedodržania podmienok zmluvy 

a samotného investičného zámeru 
(projektu) schváleného mestom. 

7. Kupujúci (ako budúci 
investor) je povinný uzatvoriť 
s mestom (ako predávajúcim) 
popri kúpnej zmluve aj zmluvu 
o spolupráci pre realizáciu pro-
jektu „Rekreačno-turistická zóna 
Šarpanec - Stredná poľana“. Táto 
zmluva bude určovať podmienky 
realizácie uvedeného projektu. 

8. Kupujúci ako budúci in-
vestor je najprv povinný vypra-
covať komplexnú urbanistickú 
štúdiu celého riešeného územia 
a následne vypracovať na základe 
mestom odsúhlasenej komplexnej 
urbanistickej štúdie projektovú 
dokumentáciu a predložiť ju 
Mestskému zastupiteľstvu Spiš-
ská Belá na odsúhlasenie.

9. Kúpna cena za predávané 
pozemky sa zaplatí nasledovne:

a) 50 % kúpnej ceny sa zaplatí 
na účet mesta do 90 dní od pod-
pisu kúpnej zmluvy 

b) 25 % kúpnej ceny sa zaplatí 
na účet mesta do 6 mesiacov od 
podpisu kúpnej zmluvy 

c) 25 % kúpnej ceny sa zaplatí 
na účet mesta do 12 mesiacov od 
podpisu kúpnej zmluvy.

10. Do úplného zaplatenia 
kúpnej ceny sa zmluvné strany 
dohodli na zriadení záložného 
práva na predmetných pozemkoch 
na zabezpečenie tejto pohľadávky 
mesta (zaplatenie kúpnej ceny). 

Hospodárenie mestského 
podniku za rok 2009

a) vzalo na vedomie stano-
visko Dozornej rady Mestského 
podniku Spišská Belá, s. r. o., 
k výročnej správe Mestského 

podniku Spišská Belá, s. r. o., 
za rok 2009 spolu s výsledkami 
hospodárenia za rok 2009 (správa 
a vyhodnotenie plnenia plánu za 
rok 2009 tvoria sú zverejnené na 
www.spisskabela.sk)

b) vzalo na vedomie stano-
visko hlavného kontrolóra mesta 
k predloženej výročnej správe 
Mestského podniku Spišská Belá, 
s.r.o. za rok 2009 

c) schválilo finančné vysporia-
danie dosiahnutého hospodárske-
ho výsledku Mestského podniku 
Spišská Belá, s. r. o., za rok 2009 
a použitie zisku po zdanení vo 
výške 38.233,36 € na tvorbu re-
zervného fondu spoločnosti. 

Žiadosť obce Lendak
a) prerokovalo žiadosť obce 

Lendak o zriadenie vecného 
bremena pre účely vytvorenia 
ochranného pásma na zachytenie 
bočného výveru prameňa pitnej 
vody pre existujúci vodovod 
obce Lendak pri Šumivom pra-
meni v Tatranskej Kotline;

b) súhlasilo so zriadením 
vecného bremena spočívajúce-
ho v práve vstupu na pozemok 
a oplotenie pozemku pre účely 
vytvorenia ochranného pásma na 
zachytenie bočného výveru pra-
meňa pitnej vody pre existujúci 
vodovod obce Lendak pri Šumi-
vom prameni v Tatranskej kotline 
na 3 pozemkoch o výmere 110 m2, 
66 m2 a 111 m2, v k. ú. Tatranská 
Lomnica pre Obec Lendak.

Podtatranské noviny 
a) vzalo na vedomie informá-

ciu primátora mesta o hospodárení 
Podtatranských novín, vydavateľ-

Odstraňovanie následkov povodní bude mať dlhodobý charakter 
a v prípade nepriazne počasia sa celý proces môže komplikovať. 
Rýchlosť konania a operatívnosť v poskytovaní materiálnej aj fi-
nančnej pomoci môže byť v mnohých prípadoch rozhodujúca pri 
obnovovaní normálneho chodu samospráv v postihnutých oblastiach 
tak, aby mohli plniť zákonom stanovené úlohy, vrátane bezprob-
lémového zabezpečenia blížiacich sa parlamentných volieb. Bežné 
financovanie v takýchto prípadoch nepostačuje. Predseda ZMOS 
Michal Sýkora navrhol vytvorenie fondu Solidarity, ktorý by mal 
slúžiť na pomoc mestám a obciam postihnutým povodňou. ZMOS 
vyzýva slovenské mestá a obce, ktoré neboli povodňami postihnuté, 
aby pomohli svojim kolegom v postihnutých oblastiach a prispeli 
do fondu finančnou čiastkou podľa svojich možností. Účet fondu 
č: 1802326015/5600 je zriadený v DEXIA banka Slovensko, a. s., 
a o použití prostriedkov, ktoré sa na ňom zhromaždia operatívne 
rozhodnú orgány ZMOS.

ZMOS vyzýva všetkých darcov, ktorým nie je ľahostajný osud 
postihnutej časti Slovenska, aby sa k zbierke pridali. 

Michal Sýkora, predseda ZMOS

ZMOS vyzýva na solidaritu
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Zo zasadnutí mestského zastupiteľstva
ské družstvo Poprad a o vysporia-
daní straty za rok 2009;

b) schválilo poskytnutie 
sumy 281,48 € z rozpočtu mesta 
Spišská Belá na úhradu straty 
v hospodárení Podtatranských 
novín, vydavateľské družstvo, 
Popradské nábrežie 16, 058 01 
Poprad za rok 2009 z dôvodu, že 
mesto je jedným z podielnikov 
tohto vydavateľského družstva 
(jeden z majiteľov Podtatran-
ských novín).

 
Stavebný pozemok 

v Tatranskej Kotline
Schválilo vyhlásenie verej-

nej obchodnej súťaže na predaj 
nehnuteľnosti - pozemku v Tat-
ranskej Kotline, k. ú. Tatranská 
Lomnica - pozemok parc. č. po-
zemok KN „C“ 480/4 o výmere 
415 m2, druh pozemku - ostatná 
plocha a KN „C“ 480/5 o výmere 
274 m2 druh pozemku - ostatná 
plocha na výstavbu rodinného 
domu, resp. rekreačnej chaty 
(podmienky súťaže sú uvedené 
v prílohe tohto uznesenia)

Prevádzka Lahôdky 
na Hviezdoslavovej 1

Schválilo prevod nájmu ne-
bytových priestorov prevádzky 
Lahôdky vo vlastníctve mesta 
nachádzajúcich sa na Hviezdo-
slavovej č. 1 v Spišskej Belej 
z doterajšieho nájomcu Barbory 
Rothovej, bytom Poprad na no-
vého nájomcu Ľubomíru Krišan-
dovú, bytom Spišská Belá, SNP 
č. 47 za podmienky ďalšieho 
prevádzkovania maloobchodnej 
predajne lahôdok.

 
Stavebné pozemky 

IBV S. Webera
Schválilo predaj jedného 

pozemku na výstavbu rodinného 
domu v lokalite IBV Webera. 
K dispozícii sú ešte voľné po-
zemky, ak by niekto mal záujem, 
nech kontaktuje Ing. Kleinovú, 
Mestský úrad, tel. 468 05 12. 

Na svojom zasadnutí dňa 
2. 6. 2010 Mestské zastupiteľ-
stvo v Spišskej Belej okrem 
iných prijalo nasledovné roz-
hodnutia:

Určenie podmienok pridelenia 
11 bytov nižšieho štandardu 

v býv. sodovkárni 
a) berie na vedomie pod-

mienky pre výber budúcich 

nájomcov a pre užívanie nových 
mestských nájomných bytov niž-
šieho štandardu v Spišskej Belej 
na ulici Slnečnej 155/72, určené 
vo Výnose Ministerstva výstavby 
a regionálneho rozvoja SR č. V-
1/2008, ktorým sa mení a dopĺňa 
výnos MVaRR SR č. V-1/2006 
o poskytovaní dotácií na rozvoj 
bývania v znení výnosu z 28. 
novembra 2007 č. V-1/2007 a  
v zmysle zmlúv medzi Minister-
stvom výstavby a regionálneho 
rozvoja SR a Mestom Spišská 
Belá o poskytnutí dotácií a úve-
rov na obstaranie nájomných 
bytov a Štátnym fondom rozvoja 
bývania a Mestom Spišská Belá 
o poskytnutí úverov na výstavbu 
nájomných bytov a podľa VZN 
Mesta Spišská Belá č. 6/2008 zo 
dňa 29. 12. 2008 o podmienkach 
prideľovania bytov na nájom 
v bytových domoch postavených 
s podporou štátu v meste Spišská 
Belá.

b) schvaľuje tieto kritéria pre 
výber nájomcov nových mest-
ských nájomných bytov nižšieho 
štandardu na Slnečnej ul. 155/72 
v Spišskej Belej: 

1) mesačný príjem nájomcu 
a osôb s ním bývajúcich, ktorých 
príjmy sa posudzujú spoločne 
podľa osobitného predpisu (zá-
kon 601/2003 Z. z. a opatrenie 
Ministerstva práce a soc. veci 
a rodiny č. 252/2009 o životnom 
minime) neprevyšuje trojnásobok 
životného minima platného k 31. 
decembru predchádzajúceho ka-
lendárneho roka, vypočítaného 
pre žiadateľa a osoby, ktorých 
príjmy sa posudzujú spoločne; 
pritom mesačný príjem sa vypo-
číta z príjmu za predchádzajúci 
kalendárny rok ako podiel tohto 
príjmu a príslušného počtu me-
siacov, počas ktorých sa príjem 
poberá,

2) nájomná zmluva na užíva-
nie bytu, ktorý spĺňa podmienky 
podľa osobitného predpisu (tzv. 
bezbariérové byty) bude uzavre-
tá len s občanom so zdravotným 
postihnutím, ak takýto občan 
nepožiadal o uzavretie nájomnej 
zmluvy, možno uzavrieť s iným 
občanom nájomnú zmluvu na 
dobu určitú, ktorá neprevýši jeden 
rok (Zoznam zdravotných postih-
nutí je uvedený v prílohe k Výno-
su MV a RR SR č. 1/2006),

3) trvalý pobyt žiadateľa 
v meste Spišská Belá,

4) súčasné pomery bývania 
žiadateľa (neexistencia trvale za-
bezpečeného bývania, resp. trvalej 
možnosti bývania: nesmie vlastniť 
alebo mať možnosť trvale užívať 
RD alebo byt, nie je stavebníkom 
RD alebo bytu, resp. preňho sa 
nerealizuje alebo nepripravuje 
výstavba RD alebo bytu; zohľad-
ní sa aj doba, na ktorú má právo 
užívať uvedený byt alebo RD, 
počet členov v domácnosti),

5) súčasné majetkové a sociál-
ne pomery žiadateľa a osôb s ním 
bývajúcich (vzhľadom na ne, nie 
je schopný sám a ani za pomoci 
svojich blízkych osôb vyriešiť si 
svoju bytovú situáciu),

6) žiadateľ a osoby, ktoré 
budú s ním v byte bývať, majú 
uhradené všetky splatné záväzky 
voči mestu, 

7) iné dôvody hodné osobit-
ného zreteľa (v prípade zhodnosti 
predchádzajúcich kritérií a - f),

8) dátum podania žiadosti 
(v prípade zhodnosti predchá-
dzajúcich kritérií a - g).

c) určuje nasledovné pod-
mienky užívania týchto nájom-
ných bytov v Spišskej Belej na 
Slnečnej ul. č. 155/72:

1) nájomná zmluva s nájom-
com bude uzavretá na dobu ur-
čitú, a to na 1 rok; ak nájomca je 
občan so zdravotným postihnutím 
určeným Výnosom MVaRR SR č. 
1/2006 a je mu pridelený bezba-
riérový byt, doba nájmu je 1 rok,

2) nájomca má po uplynutí 
doby nájmu právo na opakované 
uzavretie nájmu bytu za pred-
pokladu dodržania podmienok 
uvedených v tomto uznesení, 
nájomnej zmluve a v osobitnom 
predpise (§ 811 Občianskeho zá-
konníka a Výnos MVaRR SR č. 
V-1/2008 zo dňa 15. júla 2008), 

3) pre zabezpečenie úhrady ná-
jomného a úhrad za prípadné po-
škodenie bytu je budúci nájomca 
povinný zložiť v prospech mesta 
na jeho účet finančnú zábezpeku 
v lehote 30 dní pred podpísaním 
nájomnej zmluvy, a to vo výške 5 
mesačného nájomného. Uvedená 
finančná zábezpeka počas doby jej 
zloženia nie je úročená,

4) výpovedná lehota v prípade 
výpovede z nájmu bytu je 2 kalen-
dárne mesiace,

5) nájomné pre jednotlivé 
byty sa určuje vo výške 2,9 % 
z obstarávacej ceny stavby podľa 
prílohy,

6) určuje komisiu na posúde-
nie žiadosti o pridelenie 11 ná-

jomných bytov nižšieho štandardu 
na ulici Slnečnej 155/72 v zložení: 
Jozef Kuna, Ing. František Čarno-
gurský, Gabriel Gemza, MUDr. 
Andrej Novák, Barbora Olekšá-
ková, Marta Klokočová.

Pridelenie 1 pozemku 
na výstavbu garáže

Schválilo predaj pozemku na 
výstavbu garáže na Družstevnej 
ulici v Sp. Belej kupujúcemu 
Jánovi Hudačekovi a manž. Jane, 
trvale bytom Spišská Belá, Druž-
stevná č. 842/6 za podmienok 
určených pre predaj stavebných 
pozemkov na výstavbu garáží 
na ulici Družstevnej v Spišskej 
Belej v zmysle uznesenia č. 
211/2009 zo dňa 16. 12. 2009. 
Dodatočne na základe opätovnej 
výzvy mesta bolo doručených 
5 nových žiadostí o pridelenie 
tohto pozemku (k dispozícii bol 
len 1 uvoľnený pozemok).

Pridelenie stavebných 
pozemkov na výstavbu 

rodinných domov
Schválilo predaj 3 stavebných 

pozemkov v lokalite IBV Samu-
ela Webera v meste Spišská Belá 
pre nasledovných  záujemcov 
(kupujúcich): Michal Krempas-
ký, Jaroslav Petras, Jozef Pavlík 
za doterajších podmienok.

Objekt služieb cestovného 
ruchu v lokalite na Šarpanci

Prerokovalo zámer  týkajúci 
sa možného využitia pozemku 
vo vlastníctve mesta v lokalite na 
Šarpanci (nad horárňou) na pod-
nikateľské účely - poskytovanie 
služieb v oblasti cestovného ruchu 
v zmysle schváleného územného 
plánu mesta, nakoľko mestu boli 
doručené 2 žiadosti (malo by ísť 
o služby spojené s práve budova-
nou cyklotrasou, ktorá ide vedľa 
tohto pozemku). K tomuto záme-
ru (k tejto myšlienke) sa poslanci 
vrátia na najbližšom zasadnutí 
a zvážia, či uvedená plocha (poze-
mok) sa využije na nejaké služby 
cestovného ruchu spojené najmä 
s uvedenou cyklotrasou. 

Návrh kúpnej zmluvy na loka-
litu Šarpanec - Stredná poľana 

Prerokovalo bez pripomie-
nok návrh kúpnej zmluvy so 
spoločnosťou EURO Tour Tatry, 
s. r. o., Spišská Belá (ako investo-
ra) týkajúcej sa investičného pro-
jektu „Rekreačno-turistická zóna 
Stredná Poľana“ v lokalite pod 
Šarpancom v Spišskej Belej.
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Nízkoprahové centrum 
pre mladých FACE CLUB
Schválilo zriadenie níz-

koprahového centra pre mladých 
v Spišskej Belej - v priestoroch 
na Petzvalovej ul. č. 16 na 1. po-
schodí - nad lekárňou (v minulosti 
tam boli 2 mestské byty). Zámer 
na zriadenie tohto klubu tvorí je 
zverejnený na www.spisskabe-
la.sk).

 
SPIDER PARK 

v Tatranskej Kotline
Schválilo návrh spoločnosti 

SPIDER PARK, s. r. o., Ždiar 
so zriadením tubingovej dráhy 
pri parkovisku pod Belianskou 
jaskyňou v Tatranskej Kotline, 
t.j. ide o doplnenie doterajšej 
nájomnej zmluvy o ďalší účel 
využitia prenajatého pozemku na 
zriadenie tubingovej dráhy (pod 
lanovým parkom) - doposiaľ pre-
vádzkujú lanový park. 

Priestory 
v zdravotnom stredisku

Schválilo vyhlásenie verejnej 
obchodnej súťaže na prenájom 
nebytových priestorov na prízemí 
zdravotného strediska v Spišskej 
Belej - priestory bývalej kotolne 
a garáží (podmienky súťaže sú 
zverejnené na www.spisskabe-
la.sk). 

Vysporiadanie vlastníctva 
k pozemkom, resp. prenájmy 

pozemkov
- schválilo zámenu  pozem-

kov medzi Mestom Spišská Belá 
a Jánom Novoroľníkom, Spišská 
Belá; 

- schválilo prenájom časti 
pozemku pri parkovisku pod 
Belianskou jaskyňou v Tatran-
skej Kotline Ing. Jánovi Pilátovi, 
bytom Stará Ľubovňa za ročné 
nájomné 200 € na dobu 3 rokov 
na účely vykonávania ukážok 
sokoliarskeho výcviku dravcov, 
umiestnenie  informačného (pro-
pagačného) zariadenia a drevené-
ho štýlového oplotenia; 

- schválilo predaj časti po-
zemku o výmere 18 m2 žiadate-
ľovi MUDr. Marcela Valigová, 
Bratislava za cenu 53,11 eur/m2 
pri rodinnom dome v Tatranskej 
Kotline z dôvodu majetkoprávne-
ho vysporiadania pozemku dlho-
dobo užívaného vedľa rodinného 
domu;  

- schválilo predaj časti pozem-
ku kupujúcemu Pavlovi Siskovi 

a manželke, bytom Spišská Belá 
za cenu 6,65 eur/m2 z dôvodu 
majetkoprávneho vysporiadania 
pozemku pred garážou na Ul. 
1. mája;

- schválilo predaj časti po-
zemku o celkovej výmere 18 m2 
kupujúcemu spoločnosti Výcho-
doslovenská distribučná, a. s., 
Košice pod stavbou „Spišská Belá 
- trafostanica, VN a NN vedenie 
pre IBV Pávie lúky,“ za kúpnu 
cenu 14 € /m2;

- schválilo predaj pozem-
kov o výmere 176 m2 a 858 
m2, v k. ú. Strážky, kupujúcim 
Ing. Zite Gigacovej, Bratislava, 
Ľudmile Kňazovickej, Spišská 
Belá, Márii Kapolkovej, Sučany, 
Marty Bendišovej, Ružomberok 
a Františke Matavovej, Spišská 
Belá, pri rodinnom dome v rámci 
majetkoprávneho vysporiadania 
dlhodobo užívaných pozemkov 
za kúpnu cenu 3,32 €/m2;

- schválilo predaj pozemku 
o výmere 280 m2 v  k. ú. Spišská 
Belá za cenu 3,32 eur/m2, kupujú-
cim - vlastníkom bytov v bytovom 
dome v Spišskej Belej, na ulici 
Mierovej č. 13, do ich podielo-
vého spoluvlastníctva z dôvodu 
majetkoprávneho vysporiadania 
pozemku pod týmto bytovým 
domom;

- schválilo odkúpenie časti 
pozemkov nachádzajúcich sa 
v areáli Mestského podniku 
(bývalých Technických služieb 
mesta) od vlastníkov týchto 
pozemkov z dôvodu potreby 
majetkoprávneho vysporiadania 
areálu Mestského podniku Spiš-
ská Belá, s. r. o., na Továrenskej 
ulici za kúpnu cenu 7 €/m2. 

Pridelenie a zámeny
starších mestských bytov
- schválilo 4 zámeny mest-

ských nájomných bytov medzi 
nájomníkmi týchto bytov medzi 
sebou navzájom; 

- schválilo pridelenie mest-
ského nájomného bytu - gar-
zónky Lucii Mirgovej, bytom 
Spišská Belá, Hviezdoslavova 
č. 42, na prízemí bytového domu 
na Petzvalovej 27 v Spišskej Belej 
a výmenu mestských nájomných 
bytov v Spišskej Belej, Petzvalo-
va ul. 27; 

- schválilo pridelenie mest-
ského nájomného bytu nájomcovi 
Anne Lenďákovej, trvale bytom 
Spišská Belá, Zimná č. 62, 2-iz-
bový byt č. 3, na 1. poschodí, na 

Hviezdoslavovej č. 1 v Spišskej 
Belej (byt po p. Mišekovi).

Projekt EÚ 
- separácia odpadov

Schválilo podanie žiadosti 
mesta o NFP z operačného 
programu ŽP pre projekt „Skva-
litnenie separovaného zberu 
odpadov v meste Spišská Belá“ 
s celkovými oprávnenými ná-
kladmi vo výške 834 tis. € z toho 
spolufinancovanie z rozpočtu 
mesta vo výške 5 %. Cieľom 
tohto projektu je snaha mesta 
získať finančné prostriedky z EÚ 
na nákup potrebnej novej techniky 
a vybavenia pre Mestský podnik 
(ďalšie auto na zber odpadu, auto 
na zvoz kontajnerov - ramenáč, 
traktor s drvičom odpadov, ná-
doby na odpad a pod.). 

Mestské zastupiteľstvo 
v Spišskej Belej na svojom za-
sadnutí dňa 10. 6. 2010 prijalo 
nasledovné uznesenie: 

a) berie na vedomie informá-
ciu primátora mesta o priebehu 
povodne (záplav) v Spišskej Belej 
dňa 3. - 4. 6. 2010; 

b) schvaľuje prijatie nasledov-
ných opatrení na odstraňovania 
následkov povodne a preven-
tívych opatrení zameraných na 
ochranu pred povodňami:

Opatrenie č. 1 - Podľa § 3 zá-
kona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších pred-
pisov a VZN mesta č. 6/2004 na 
poskytnutie finančnej výpomoci 
z rozpočtu mesta rodinám postih-
nutým záplavami dňa 4. 6. 2010, 
ktorých obydlia (rodinné domy) 
zostali neobývateľné: 

1. František Kňazovický,  Po-
pradská 44, Spišská Belá vo výške 
1 000 eur;

2. Verona Galliková a Vero-
nika Galliková, Popradská 42, 
Spišská Belá - spolu vo výške 
1 000 eur;

3. Viera Mazureková. Poprad-
ská 46, Spišská Belá vo výške 
1 000 eur.

Opatrenie č. 2 - Vyhlásenie 
verejnej zbierky na pomoc 3 
rodinám z Popradskej ul. 42, 44, 
46 zo Strážok, ktoré boli výrazne 
postihnuté povodňou dňa 4. 6. 
2010.  

Opatrenie č. 3 - Poukázanie 
finančného príspevku z rozpočtu 
mesta do Fondu Solidarity, ktorý 
zriadilo ZMOS na pomoc obciam 
a mestám postihnutým povodňa-

mi - účet fondu č: 1802326015/
5600 (výška príspevku sa určí na 
najbližšom zasadnutí MsZ).

Opatrenie č. 4 - Osadiť nový 
železný rošt na povrchovú vodu 
vedľa štátnej cesty 1/67 pri ná-
kladnej železničnej stanici v Sp. 
Belej so zaústením do novej daž-
ďovej kanalizácie na Športovej 
ulici - s cieľom predísť vytápaniu 
domov a odviezť vodu z Ul. SNP 
do novej dažďovej kanalizácie na 
Športovej ulici - vrátane prepoje-
nia kanalizačných šácht s cieľom 
neodvádzať vodu do spláškovej 
kanalizácie na Kúpeľnej, ulici ale 
do novej dažďovej kanalizácie na 
Športovej ulici. Následne prepojiť 
spláškovú kanalizáciu z Ul. SNP, 
ktorá dnes ústí do kanalizácie na 
Kúpeľnej ulici pri dome č. 16, 
do novovybudovanej spláškovej 
kanalizácie na Športovej ulici 
(tá sa ide vybudovať v rámci 
schváleného projektu EÚ) s no-
vým samostatným kanalizačným 
privádzačom priamo do čistiarne 
odpadových vôd, čím sa odľahčí 
splášková kanalizácia na Kúpeľ-
nej ulici. Následne spláškovú ka-
nalizáciu z Kúpeľnej ulice, ktorá 
dnes prechádza cez Novú ulicu 
a ústí do spláškovej kanalizácie 
na Hviezdoslavovej ulici, prepojiť 
do novovybudovanej kanalizácie 
na Ul. S. Webera (tá sa vybuduje 
v roku 2011) a ktorá bude priamo 
zaústená do nového kanalizačné-
ho zberača zaústeného do čističky, 
ktorý sa ide vybudovať v rámci už 
schváleného projektu EÚ). 

Opatrenie č. 5 - Osadiť nový 
železný rošt na povrchovú vodu 
pri križovatke ciest na ul. Parti-
zánska a Hviezdoslavova  v Sp. 
Belej - s cieľom odviezť vodu do 
Belianskeho potoka a zabrániť 
vytápaniu domov na Partizánskej 
ulici.  

Opatrenie č. 6 - Riešiť 
odvedenie povrchovej vody za 
Tatranskou ul. - za rodinnými 
domami smerom k štátnej ceste 
1/77 zriadiť povrchový kanál 
(rigol) na odtok povrchovej vody 
smerom na štátnu cestu (do rigolu 
vedľa tejto cesty)  a zároveň pri 
bývalej kolkárni stiahnuť povr-
chovú vodu, ktorá tečie z polí, pri 
poslednom dome č. 50   na tejto 
ulici a okolo nového malého ih-
riska s umelou trávou to stiahnuť 
do Beliankeho potoka cez areál 
bývalej kolkárne.   

Opatrenie č. 7 - Riešiť od-
vedenie povrchovej vody za Ul. 
osloboditeľov - za rodinnými 
domami v smere k Slnečnej 

Zo zasadnutí mestského zastupiteľstva
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Zo zasadnutí mestského zastupiteľstva
ulici - zriadiť povrchový kanál 
(rigol) na odtok povrchovej 
vody smerom k Slnečnej ulici 
a následne v prechode medzi ul. 
Osloboditeľov a Slnečnou ulicou 
vybudovať dažďový kanál na 
začiatku so zbernou šachtou a so 
zaústením do dažďovej kanalizá-
cie na Slnečnej ulici, ktorá vedľa 
Potravín p. Gemzu je zaústená do 
Belianskeho potoka.

 Opatrenie č. 8 - Odporúčať 
obyvateľom mesta zrealizovať si 
tzv. Spätné klapky na kanalizačných 
prípojkách z dôvodu predchádzania 
vytopenia pivníc a suterénov ich 
domov z dôvodu preplnenia spláš-
kovej kanalizácie.

 Opatrenie č. 9 - Zriadiť na 
Mestskom podniku Spišská Belá 
s.r.o. skládku piesku v adek-
vátnom množstve - ako rezervu 
pre účely budovania ochranných 
hrádzí.  

Opatrenie č. 10 - Čo najskôr 
zrealizovať projekt Výstavby 
regulácie potoka Čierna voda 
v Strážkach - projekt je schválený, 

bude spolufinancovaný z fondov 
EÚ - financie sú zabezpečené, 
prebieha príprava verejného ob-
starávania na výber zhotoviteľa.

Opatrenie č. 11 - Čo najskôr 
zrealizovať projekt Výstavby 
regulácie Belianskeho potoka 
(v hornom a dolnom úseku) - 
projekt je schválený, bude spolufi-
nancovaný z fondov EÚ - financie 
sú zabezpečené, prebieha príprava 
verejného obstarávania na výber 
zhotoviteľa.

Opatrenie č. 12 - Riešiť odve-
denie povrchovej vody za ul. Nad 
kaštieľom v Strážky (nová IBV)  
- za novými rodinnými domami 
- zriadiť povrchový kanál (rigol) 
za pozemkami týchto RD na odtok 
vody so zaústením do vybudova-
nej dažďovej kanalizácie.

Opatrenie č. 13 - Prerokovať 
so ŽSR - a prehodnotiť veľkosť 
priepustu na povrchovú vodu po-
pod železničnú trať pri zastávke 
v Strážkach - z dôvodu možnej 
nedostatočnej kapacity tohto 
priepustu.

Opatrenie č. 14 - Zabezpečiť 
materiálno-technické vybavenie 
členov krízového štábu mesta 
(nutné oblečenie - pláštenky, 
resp. bundy, obutie - čižmy 
a pod.).

Opatrenie č. 15 - Zabezpečiť 
materiálno-technické vybavenie 
pre účely ochrany obyvateľov 
mesta pred povodňami pre Dobro-
voľný hasičský zbor Spišská Belá 
v hodnote do 7 000 eur v termíne 
bezodkladne (v rozsahu správy 
v prílohe tohto uznesenia). 

c) schvaľuje návrh, podľa kto-
rého odmeny poslancov za účasť 
na dnešnom zasadnutí mestského 
zastupiteľstva v Spišskej Belej 
budú poukázané na účet vyššie 
uvedenej verejnej zbierky vyhlá-
senej mestom;

d) vyjadruje poďakovanie 
všetkým, ktorí akýmkoľvek spô-
sobom pomáhali pri predchádzaní 
a zmiernení následkov uvedenej 
povodne v Spišskej Belej dňa 
3. - 4. 6. 2010 a následne prispeli 
k odstraňovaniu jej následkov. 

V stredu, 9. júna 2010 sa usku-
točnila v Ľudovom dome poľskej 
Bukowiny Tatrzańskej úvodná 
konferencia slovensko - poľské-
ho cezhraničného projektu pod 
názvom Belianske Tatry - spolu 
a lepšie. Tento projekt v rámci 
Programu cezhraničnej spoluprá-
ce Poľsko - Slovenská republika 
2007 - 2013 spoločne realizujú 
mesto Spišská Belá (vedúci part-
ner) a poľská Gmina Bukowina 
Tatrzańska (partner). Projekt je 
spolufinancovaný Európskou 
úniou z prostriedkov Európskeho 
fondu regionálneho rozvoja a štát-
nym rozpočtom SR. 

Úvodná konferencia oficiálne 
odštartovala realizáciu pro-
jektu, ktorého najdôležitejším 
výstupom bude vybudovaná 
cyklotrasa medzi Spišskou Belou 
a Tatranskou Kotlinou v dĺžke 9 
km. Táto cyklotrasa má z hľadis-

Úvodná konferencia oficiálne odštartovala realizáciu projektu
ka rozvoja cykloturizmu v tomto 
cezhraničnom regióne strategic-
ký význam, keďže jej ambíciou 
je byť prirodzenou súčasťou do 
budúcnosti plánovanej cyklotra-
sy okolo Tatier. Preto bolo na 
programe úvodnej konferencie 
odprezentovaných okrem projektu 
samotného aj niekoľko aktuálnych 
tém súvisiacich s možnosťami 
a prekážkami, ktoré determinujú 
rozvoj cyklotrás na poľskej strane 
Tatier, ako aj stratégia cykloturis-
tiky na Slovensku, alebo cyklotra-
sa ako produkt cestovného ruchu 
a jej prevádzkový režim. 

Konferencie sa zúčastni-
li predstavitelia oboch strán 
z Poľska ako aj zo Slovenska. 
Účasť slovenských primátorov 
a starostov bola však do značnej 
miery ovplyvnená hlavne rieše-
ním dôsledkov povodní, ktoré 
podtatranský región sužovali 

týždeň pred samotným konaním 
konferencie projektu. 

Výstupom projektu budú 
okrem investičnej časti, aj za-
hraničná pracovná cesta aktérov 
projektu do jedného z európ-
skych stredísk cykloturistiky 
(Taliansko) za účelom odbornej 
prípravy na prevádzkovanie cyk-
lotrasy ako produktu cestovného 
ruchu a vypracovanie organizač-
ného a prevádzkového poriadku 
cyklotrasy, ako aj spoločná pro-
pagácia SR-PL regiónu Belian-
skych Tatier vydaním materiálov 
v podobe obrazovej publikácie, 

• Účastníci úvodnej konferencie  konanej v Bukowine Tatrzanskej 
v rámci projektu Belianske Tatry - spolu a lepšie.

informačného bulletinu, turistic-
kého sprievodcu, propagačného 
DVD a exteriérových turistic-
kých máp. Na záver programu 
podpísali primátor mesta Spišská 
Belá Štefan Bieľak a wójt Gminy 
Bukowina Tatrzańska Sylwester 
Pytel spoločnú zmluvu o part-
nerstve a spolupráci v projekte. 
Ukončenie realizácie projektu 
sa predpokladá v treťom kvartáli 
roku 2011. Realizáciu projektu 
je možné podrobne sledovať aj 
prostredníctvom Facebook strán-
ky s názvom Belianskej Tatry 
- spolu a lepšie. 

Mnohí z vás ste si zaiste 
všimli, že socha partizána - pa-
mätník obetiam 2. svetovej vojny 
- inak národná kultúrna pamiatka 
- „zmizla“ zo svojho doterajšieho 
miesta pri budove mestského úra-
du a zvonice. Bola demontovaná 
a odvezená na reštaurovanie do 
Levoče (do reštaurátorského ate-
liéru Pamiatkového úradu SR). 
Následne bude táto socha partizá-
na umiestnená na iné nové miesto 
- do parku za mestským úradom 
(kde v predtým bola socha Imma-
culaty). Ale tomu tak bude až po 
rekonštrukcii tohto parku (projekt 
je už spracovaný). 

Premiestnenie sochy parti-
zána nadväzuje na iný projekt 
Rekonštrukcie centra mesta, 
ktorý sa v súčasnosti rozbieha 
a pre ktorý socha partizána mení 
svoje miesto. V rámci neho sa 
vytvorí medzi mestským úradom 
a zvonicou malé námestie (zhro-
mažďovacia plocha). Pod touto 
plochou sa vybudujú garáže pre 
mestský úrad a verejné WC. 

Socha partizána
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Základná škola J. M. Petzvala 
na Moskovskej ulici v Spišskej 
Belej je jedným z vybraných 
účastníkov projektu „Aktívne 
učenie najmä s využitím IKT“, 
ktorý je realizovaný v rámci 
Operačného programu vzdeláva-
nia a prepojený na školský vzde-
lávací program, v ktorom sme za-
viedli predmet Tvorba životného 
prostredia. Projekt prebieha od 
marca 2009 do augusta 2010, do-
stáva sa do záverečnej fázy a my 
v rámci neho finišujeme aj s našou 
aktivitou „Environmentálny kom-
plex“, ktorý sme v úvodnej fáze 
vybudovali. Pilotne sme v ňom 

Environmentálny komplex
odskúšali nové formy výučby, 
prevažovalo zážitkové učenie. 
Účastníci projektu - naši žiaci 
touto formou získavali nielen te-
oretické, ale hlavne praktické 
vedomosti a zručnosti z oblasti 
tvorby životného prostredia a tr-
valo udržateľného rozvoja (TUR). 
Súčasťou environmentálneho 
komplexu sú dve skalky (pred 
školou), bio hriadky a sad, kde 
sme učili žiakov ako dopestovať 
bio zeleninu, liečivé rastliny a bio 
ovocie, ďalej sú to kompostéry na 
výrobu bio hnojiva, ktorým spät-
ne dopĺňame živiny pestovaným 
rastlinám a tiež oddychová zóna, 

V nedeľu 2. mája sa v našom 
meste uskutočnila Svätoflori-
ánska hasičská slávnosť. Túto 
slávnosť po prvýkrát pripravili 
spišskobelianski dobrovoľní hasiči 
pri príležitosti sviatku sv. Floriá-
na, patróna hasičov. Oslavy začali 
svätofloriánskou bohoslužbou 
v rímskokatolíckom kostole sv. 
Antona Pustovníka s hasičským 
sprievodom. Po sv. Omši sa za 
účasti rímskokatolíckych kňazov 
sprievod presunul pred mestský 
úrad, kde správca farnosti Peter 
Petrek posvätil všetku hasičskú 
techniku. Následne sa hasičský 
sprievod za sprievodu tónov 
belianskej dychovky presunul 
do evanjelického kostola, kde si 
pán primátor spolu s predsedom 
dobrovoľných hasičov Marošom 
Vaverčákom pri pamätnej tabuli 
uctili pamiatku Samuela Webera 

Svätofloriánska hasičská slávnosť 
(zakladateľa a prvého predsedu 
dobrovoľného hasičského zboru 
v našom meste) a taktiež pamiat-
ku zosnulých hasičov. Za prítom-
nosti evanjelického farára Martina 
Fečka predseda DHZ a primátora 
mesta odovzdali 4 starším hasičom 
ocenenie za celoživotnú prácu a 8 
hasičov povýšili do vyšších ha-
sičských hodností. Túto slávnosť 
v evanjelickom kostole spestrili 
svojím spevom členovia spevácke-
ho zboru z rímskokatolíckeho kos-
tola. Poďakovanie patrí všetkým, 
ktorí sa podieľali na priebehu tejto 
slávnosti a najmä našim hasičom, 
ktorí túto slávnosť pripravili. Táto 
slávnosť bola výbornou prezen-
táciou hasičstva v našom meste 
a veríme, že bude aj výzvou pre 
mladých ľudí, aby rozšírili rady 
dobrovoľných hasičov v našom 
meste. 

V Spišskej Belej máme dve 
nové nehnuteľné kultúrne pa-
miatky. Do oficiálneho registra 
nehnuteľných kultúrnych pamia-
tok na Slovensku boli koncom 
marca 2010 zapísané 2 meštian-
ske domy. Prvým je meštiansky 
dom na Petzvalovej ulici č. 16 
(na prízemí je dnes lekáreň - dom 
pri hlavnej križovatke). Druhou 
je budova na Hviezdoslavovej č. 
21, kde je dnes mestská knižnica 
Múzeum Dr. Greisigera. Rozho-
dol o tom Pamiatkový úrad SR na 
návrh mesta ako vlastníka týchto 
budov. Doposiaľ tieto meštianske 
domy boli vyhlásené v roku 2007 
mestom za pamätihodnosti mesta 
na základe rozhodnutia mestského 
zastupiteľstva (prijatím všeobec-
ne záväzného nariadenia mesta). 

2 nové kultúrne pamiatky
Avšak už od roku 2005, kedy bola 
Pamiatkovým úradom SR vyhlá-
sená mestská pamiatková zóna 
v Spišskej Belej, sú súčasťou tej-
to zóny. Vyhlásenie týchto budov 
za nehnuteľné kultúrne pamiatky 
okrem iného znamená prísnejší 
režim pamiatkovej ochrany 
týchto budov v snahe čo najviac 
zachovať ich historické hodnoty. 
Ale zároveň to tiež umožňuje 
získať finančné prostriedky na ich 
obnovu. Súčasnou snahou mesta 
je tieto budovy zrekonštruovať. 
Mesto má pripravené projektové 
dokumentácie a vydané stavebné 
povolenia na rekonštrukciu oboch 
budov a čaká na prípadne mož-
nosti získať finančné prostriedky 
buď z fondov EÚ alebo zo štátne-
ho rozpočtu. 

ktorá slúži aj ako učebňa v prírode 
na spestrenie hodín prírodovedy, 
zemepisu, výtvarnej výchovy, 
občianskej výchovy, environmen-
tálnej výchovy atď. V rámci pro-
jektu, hlavne mimo vegetačného 
obdobia, deti získavali praktické 
vedomosti a zručnosti pri tvorbe 
projektov, pri ktorých sa učili 
pracovať v tíme, riešili dielčie úlo-

hy, získavali teoretické poznatky 
o význame a pestovaní bio zele-
niny, fotosyntéze, alternatívnom 
poľnohospodárstve ap. Počas ce-
lého pilotného vyučovania im boli 
vštepované zásady individuálnej 
zodpovednosti za stav životného 
prostredia a TUR. 

 Ing. V. Andrášová, 
Ing. Z. Popiková

Viac aktuálnych informácii získate na 
www.spisskabela.sk
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• Podpis zmluvy o financovaní tohto projektu na Úrade Prešovského 
samosprávneho kraja - primátor nášho mesta s Ing. Svetlanou Pavlo-
vičovou, vedúcou odboru SO-RO pre ROP.

Začíname realizovať projekt Rekonštrukcia centra mesta
Mesto Spišská Belá začína 

v týchto dňoch realizovať projekt 
pod názvom “Rekonštrukcia 
centra mesta“ (zvyšnej časti 
centra), ktorý bude financovaný 
z prostriedkov EÚ, štátneho roz-
počtu i z rozpočtu mesta. Celkové 
náklady projektu sú v hodnote 1,3 
mil. EUR, z tohto EÚ spolu so 
štátom poskytnú mestu finančné 
prostriedky vo výške 95 % (t.j. 
1,25 mil. EUR). Táto rekonštruk-
cia sa bude týkať nasledovných 
častí centra mesta: 

Petzvalova ulica č. 1 - 9
- vybuduje sa nová jednosmer-

ná cesta (miestna komunikácia) 
s novým asfaltovým povrchom od 
č.d. 1 po č. 5 a s novou dažďovou 
kanalizáciou, 

- zriadenie parkovacích miest 
pozdĺž oporného múru (10 pozdĺž-
nych státí) od č. d. 1 po č. 5, 

- nový oporný múr medzi štát-
nou cestou a miestnou cestou pred 
domom č. 1 po č. 5,

- rekonštrukcia súčasného par-
koviska vedľa bývalého hotela HP 
(25 miest), 

- nový chodník pred domami 
č. 1 - 5, nový chodník k mostíku 
ku potoku a nových chodník oko-
lo štátnej cesty od parkoviska až 
ku hasičskej zbrojnici,

- odvodenie povrchových vôd 
(vybuduje sa dažďová kanalizácia 
v nove miestnej ceste od č. d. 1 
- č. 5), 

- vybudovanie nového verejné-
ho osvetlenia okolo štátnej cesty 
vedľa nového chodníka od č. 1 
(VSE) až po hasičskú zbrojnicu 
č. 9 (také ako je oproti na Zimnej 
ulici), 

- zriadenie pásu novej verej-
nej zelene - trávnika s vysadením 
stromov medzi novým chodníkom 
a štátnou cestou od č.1 po č. 9. 

Slnečná ulica (od č. domu 1 
po č. 59)

- zrekonštruovanie chodníka 
pred domami (vzhľad ako na 

Štefánikovej ulici),
- nová zeleň - vysadenie no-

vého trávnika a dosadenie nových 
stromov medzi chodníkom a štát-
nou cestou, 

- vybudovanie nového ve-
rejného osvetlenia (nahradí sa 
doterajšie osvetlenie).

Hviezdoslavova ulica (od č. 
29 po Novú ul.) 

- zrekonštruovanie chodníka 
pred domami (vzhľad ako je od 
č. 1-27 na tejto ulici),

- vysadenie nového trávnika 
a dosadenie nových stromov me-
dzi chodníkom a cestou, 

- vybudovanie nového verej-
ného osvetlenia,

- na konci ulice s Novej ulicou 
sa upraví zeleň s novým chod-
níkom cez túto plochu a s novým 
schodiskom vedľa cesty. 

Okolie mestského úradu 
- vybudovanie nového malé-

ho námestia - zhromažďovacej 
plochy medzi mestským úradom 
a zvonicou, pričom táto plocha 
sa rozšíri posunutím oporného 
múra,

- pod časťou tejto plochy 
sa zriadia podzemné garáže 
- parkovacie miesta pre potreby 
mestského úradu,

- pod časťou tejto plochy sa 
tiež vybuduje nové verejné WC 
- najmä pre potreby konania rôz-
nych kultúrnych akcií, 

- pod mestským úradom sa 
zriadi nové parkovisko s novými 
chodníkmi, s dvoma schodiskami 
na nové malé námestie a s úpra-
vou verejnej zelene,

- vybudovanie nového verej-
ného osvetlenia od múzea popod 
kostol až k zadnej časti mestského 
úradu,

- zrekonštruovanie chodníka 
„pod” úradom okolo štátnej cesty 
až ku Slnečnej ulici, 

- vybudovanie nového chodní-
ka a nového verejného osvetlenia 
od lekárne (Benediktus) okolo 

štátnej cesty, vedľa parku až sme-
rom ku evanjelickému kostolu. 

Štefánikova ulica
- vybudovanie nového verej-

ného osvetlenia - táto aktivita sa 
nezrealizovala pri rekonštrukcii 
tejto ulice v roku 2006, avšak vte-
dy sme uložili kovové chraničky 
pod dlažbou na vedenie nových 
káblov - použije sa typ osvetlenia 
ako v centre mesta - svietidlá 
v tvare gule. 

Grafické zobrazenie uvedenej 
rekonštrukcie centra mesta je 
v situácii, ktorá je zverejnené 
na www.spisskabela.sk v časti 
Dôležité dokumenty. Predmetom 
toho projektu nemohli byť iné 
časti nášho mesta, nakoľko štát 

určil podmienku, podľa ktorej 
táto rekonštrukcia sa môže tý-
kať len centra mesta v zmysle 
územného plánu mesta a zároveň 
určilo maximálny objem finanč-
ných prostriedkov, ktoré je mož-
né žiadať na jeden projekt podľa 
veľkosti mesta. Preto projekt rieši 
vyššie len uvedené časti mesta. 

Verejnú súťaž na stavebné 
práce vyhralo združenie podni-
kateľov Inžinierske stavby a.s. 
Košice a Arprog a.s. Poprad. 
Rekonštrukciu chodníkov, ciest 
a verejného osvetlenia bude rea-
lizovať Mestský podnik Spišská 
Belá s.r.o. (ako subdodávateľ). 
Všetky stavebné práce by mali byť 
ukončené do novembra 2010. 

Počas prvého májového ví-
kendu (od 30. 4. do 2. 5. 2010) 
sa v poľskom meste Szcza-
wnica uskutočnilo stretnutie 
partnerských miest tohto mesta 
z príležitosti mestských osláv: 
Oslavy szczawnických vôd. 
Popri  delegácii z partnerských 
miest z Talianska, Maďarska, 
Nemecka Ukrajiny a Nemecka 

Návšteva partnerskej poľskej Szczawnice
sa týchto osláv zúčastnila aj 
delegácia z nášho mesta vedená 
primátorom mesta. 

Blízkosť Szczawnice od nášho 
mesta umožnila primátoroví nášho 
mesta v sobotu odbehnúť  na odo-
vzdanie hasičského auta, vrátiť sa 
naspäť do Poľska a v nedeľu ráno 
byť späť na  svätofloriánskej sláv-
nosti.
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Lidická galéria vystavuje 
najlepšie výtvarné práce detí, 
ktoré uspeli v medzinárodnej sú-
ťaži Lidice 2010. Výstavu a súťaž 
pripravuje pamätník Lidice už 38. 
rok. Z pôvodne národnej akcie 
k ucteniu pamiatky zavraždených 
detí behom II. svetovej vojny sa 
postupne stala súťaž známa po 
celom svete. Každý rok kreslia 
deti na inú tému. V súvislosti 
s vyhlásením roku 2010 rokom 
Biodiverzity navrhla svetová or-
ganizácia UNESCO venovať 38. 
ročník Medzinárodnej detskej 

ZUŠ Spišská Belá triumfovala na 38. ročníku 
medzinárodnej detskej výtvarnej výstavy v Lidiciach 

výtvarnej výstavy LIDICE 2010 
téme vzťahujúcej sa k BIODI-
VERZITE - ROMAZNITOSŤ 
ŽIVEJ PRÍRODY. 

Táto téma sa ukázala ako veľ-
mi podnetná a do výstavy sa za-
pojilo 25 132 výtvarných prác od 
detí z 61 krajín z celého sveta. 

Zo Slovenska sa zapojilo 77 
škôl. Medzinárodná porota oce-
ňovala nápaditosť a prevedenie 
výtvarných prác, porovnávala 
prepracovanosť, detskú invenciu 
a vklad dieťaťa, v neposlednom 
rade taktiež dôraz na medziná- rodný folklór a charakteristické 

prvky jednotlivých krajín. 
Veľmi milým prekvapením pre 

ZUŠ Spišská Belá bol mail, kto-
rý poslali z Lidic: „Dovolujeme 
si Vám oznámit, že Vaše škola 
byla letošní porotou 38. Ročníku 
MDVV Lidice 2010 vybrána jako 
nejlepší díky své koleci prací za-
slaných do výstavy. Cena porota 
(čo je najvyššie ocenenie) byla 
letos udelena ZUŠ Spišská Belá 
, která každoročne obesíla soutež 
kvalitními kolekcemi grafiky 
prědstavujícimmi dlouodobou, 
systematickou a výbornou práci 
učitelú. V kolekci byly udeleny 
3 samostatné medaile, medaile 
škole za kolekci grafiky pro 18 
detí a dalších 14 detí.“ (Ivona 
Kasalická, kurátorka MDVV 
Lidice 2010). 

Vyvrcholením tejto súťaže 
sa stala výstava víťazných prác, 
ktorej slávnostné zahájenie bolo 
26. mája 2010 v Lidickej galérii 
za účasti mnohých veľvyslancov 
a politických a kultúrnych osob-
ností Českej republiky. Na ver-
nisáž boli tradične pozvaní tiež 
medailisti zo zahraničia - tento 

rok to boli deti N. Neupauerová, 
K. Zatkovská, M. Zemjane zo 
slovenskej ZUŠ Spišská Belá 
s pedagógmi a 8-ročné dievčatko 
Skaité Tamošaityté so s svojou 
učiteľkou z Trakai z Litvy. 

Ministerstvo zahraničných vecí 
(http://www.mzv.sk/servlet, 1. 6. 
2010) k tejto udalosti píše: „SR 
takto zaznamenala mimoriadny 
úspech, ktorému základ položila 
minuloročná laureátka z tej istej 
školy. ZUŠ Spišská Belá v medzi-
národných kruhoch považujú za 
liaheň umelecky nadaných detí, 
ktorých mimoriadne diela, najmä 
výtvarné označujú za jedny z naj-
krajších a najhodnotnejších. Ceny 
prítomným žiakom a zástupkyni 
ZUŠ Spišská Belá odovzdala za 
účasti senátora Jiřího Dientsbiera, 
námestníka ministra kultúry Fran-
tiška Mikeša, riaditeľa Pamätníka 
Lidice Milouša Červencla a kurá-
torky výstavy a riaditeľky galérie 
Ivony Kasalickej konzulka Joze-
fína Škorupová, ktorá sa na tejto 
akcii zúčastnila. Pri rozhovoroch 
všetci zúčastnení vysoko ocenili 
účasť detí zo SR.”

Katarína LabusováDňa 1. 5. 2010 sa v našom 
meste uskutočnila príjemná sláv-
nosť. Belianskym dobrovoľným 
hasičom bolo odovzdané hasič-
ské vozidlo zn. KAROSA, ktoré 
doposiaľ slúžilo profesionálnym 
(štátnym) hasičom v Kežmarku. 
Naši hasiči sa rozhodli práve 
pre toto vozidlo vzhľadom na 
jeho praktickosť a účelnosť (aj 
keď mali možnosť dostať nové 
hasičské vozidlo zn. IVECO, 
ktoré však nie je cisternové, ale 
dodávkové vozidlo). Samotné 
odovzdanie sa uskutočnilo na 
námestí pred mestským úradom 
za prítomnosti ministra vnútra 
SR Róberta Kaliňáka, riaditeľa 
Hasičského a záchranného zboru 
Slovenskej Republiky, gene-

Odovzdanie hasičského auta 
rálneho sekretára Dobrovoľnej 
požiarnej ochrany SR, krajského 
a okresného riaditeľa Hasičského 
a záchranného zboru SR a ďalších 
zástupcov profesionálnych i dob-
rovoľných hasičov. Uvedené 
hasičské auto priviezol do mesta 
minister vnútra a osobne odovzdal 
kľúče predsedovi Dobrovoľného 
hasičského zboru v Spišskej Belej 
Marošovi Vaverčákovi. Auto bolo 
uvedené do služieb našich hasičov 
originálnym spôsobom - minister 
vnútra ho ako „správny šéf hasi-
čov“ postriekal vodou z prúdnice 
zo staršieho hasičského auta. 
Celú akciu vynikajúco doplnili 
tóny belianskej dychovky, ktorá 
v minulosti neodmysliteľne pat-
rila k hasičom. 

Koncom mája začala plánovaná výstavba dažďovej kanalizácie na 
Slnečnej ulici, ktorá je financovaná z rozpočtu mesta. Stavebné práce 
realizuje Mestský podnik Spišská Belá. Následne bude na jeseň tohto 
roku pokračovať rekonštrukcia chodníkov, verejného osvetlenia, zelene, 
výsadba nových stromov.

Výstavba dažďovej kanalizácie
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Spoločenská kronika - apríl 2010
Narodili sa: 
Katarína Majerčáková, Adam Ulbrich, Jaroslav Vaverčák, Matúš 
Hangurbadžo, Klaudia Andrášová
Životného jubilea sa dožívajú: 
Mária Volathová 97 rokov, Alžbeta Novoroľníková 85 rokov, Anna 
Heldáková 85 rokov, Margita Dvorožňáková, Mária Somrová 80 
rokov, Štefan Kuba 80 rokov, Ružena Budzáková 70 rokov, Žofia 
Kollárová 70 rokov, Ján Kuruc 70 rokov
Navždy nás opustili: 
Milan Ovčarik vo veku 76 rokov, Július Porubec vo veku 67 rokov, 
Anton Budzák vo veku 42 rokov

Druhá májová nedeľa nielen v našom meste, bola venovaná všetkým 
mamičkám. Pri príležitosti Medzinárodného dňa matiek Mesto spolu 
s Materskou školou na Mierovej ulici a deťmi a mládežou z Centra 
voľného času v Spišskej Belej pripravili pestrý program, popretkáva-
ný milými básňami, tancami a piesňami. Deti pod vedením učiteliek 
a vychovávateliek týmto programom vyjadrili svoje „veľké ďakujem“. 
Všetkým mamkám sa prihovoril aj pán primátor a poprial im veľa 
trpezlivosti a síl v ich dôležitom poslaní. 

Deň matiek

• Vystúpenie detí z MŠ na Mierovej ulici.

V roku 2008 samotné mesto 
vytvorilo tieto pracovné miesta 
pre nezamestnaných (uchádza-
čov o zamestnanie) cez úrad 
práce prostredníctvom opatrení 
štátu na riešenie nezamestna-
nosti: menšia obecná služba (tzv. 
aktivácia nezamestnaných) - 130 
miest; podpora znevýhodnených 
uchádzačov o zamestnanie - 2 
miesta; dobrovoľnícka práca - 3 
miesta.

V roku 2009 - menšia obecná 
služba - 70 miest; podpora zne-
výhodnených uchádzačov o za-
mestnanie - 2 miesta (na dobu 12 

Dočasné zamestnávanie nezamestnaných
mesiacov); absolventská prax - 7 
miest (na 6 mesiacov); chránené 
pracovisko - 4 miesta (v Mestskej 
polícii, Mestskej knižnici, Centre 
voľného času) na dobu 2 rokov. 

V roku 2010 doposiaľ - menšia 
obecná služba - 72 miest; podpo-
ra znevýhodnených uchádzačov 
o zamestnanie - 9 miest (na 
dobu 9 mesiacov); absolventská 
prax - 3 miesta (na 6 mesiacov); 
chránené pracovisko - rozšírenie 
o 2 miesta. Tieto pracovné miesta 
sú financované cez úrad práce zo 
štátneho rozpočtu a spolufinanco-
vané mestom. 

8. mája sa konečne po uprša-
ných dňoch ukázalo slnko, ktoré 
privítalo malých rybárov na ich 
tradičnej rybárskej súťaži v love 
kaprov. Tohto roku sa pretekov 
zúčastnil najnižší počet detí (11), 
v celej histórii pretekov. Žeby 
nám už v Spišskej Belej nevyras-
tali milovníci rybárskeho umenia? 
Veríme, že tomu tak nie je, že sa 
iba deti zľakli predchádzajúcich 
studených a upršaných dní. Hoci 
ani rybám sa voľajako nechcelo 

Zlatý blyskáč
na udice, predsa len súťažiaci 
strávili príjemné chvíle pri vode. 
A kto sa umiestnil na popredných 
miestach? Víťazom sa stal Zemia-
nek Adam, nasledovali ho Stupeň 
Tomáš a Miženko Matúš. Najväč-
ším úlovkom sa mohol pochváliť 
Zemianek Adam. Malých rybárov 
prišli podporiť členovia rybárske-
ho zväzu, ako aj rodinní príslušní-
ci a  kamaráti. O športovú pohodu 
sa postarali MO SRZ Spišská Belá 
a CVČ Spišská Belá.

• Účastníci a víťazi detských rybárskych pretekov Zlatý blyskáč.

Primátor nášho mesta vyjadruje verejné poďakovanie za pomoc 
pri riešení povodňovej situácie v našom meste:

- firme Baliarne obchodu a. s., závod Spišská Belá
- firme AT TATRY Spišská Belá
- družstvo Slovsolanum Spišská Belá
- Michalovi Bonkovi zo Strážok
- Mestskému podniku Spišská Belá, s. r. o.
- Dobrovoľným hasičom z nášho mesta 
- a všetkým ďalším fyzickým a právnickým osobám. 

Verejné poďakovanie

• 17. júl - BELA MIX VOLLEY CUP - volejbalový turnaj družstiev 
v mixe (12. ročník)

• 18. júl - Belianske jedenástky 2010 - regionálna súťaž v kopaní 
futbalových jedenástok 

• 25. júl - Futbalový turnaj o pohár primátora mesta 

• 25. júl - ANNABÁL v kaštieli v Strážkach - vystúpenie hudobnej 
skupiny BACKWARDS

V poslednej dobe mesto za-
znamenalo viacero požiadaviek na 
umiestnenie retarderov na miest-
nych komunikáciách za účelom 
zníženie rýchlosti vozidiel a zvý-
šenie bezpečnosti na týchto cestách. 
Umiestniť retardery chcete na Mie-
rovej ul. - pri garážach, na Druž-
stevnej ulici pri detskom ihrisku, na 
Družstevnej ul. pri bývalej píle, na 

Retardery - áno alebo nie ?
Novej ul., na Letnej ul. (pri bývalej 
reštaurácii pod Gaštanmi) a pod. 
Zároveň však počúvame názory, 
ktoré sú proti osadeniu retarderov 
na miestnych cestách. Tak teraz 
ako? Povoliť alebo nepovoliť ich 
osadenie. O umiestnení retarderov 
rozhoduje mesto po predchádzajú-
com súhlase okresného dopravného 
inšpektorátu. 

Kultúrne a športové podujatia 

Školský rok 2009/10 sa v základnej škole J. M. Petzvala, Moskovská 
20, Spišská Belá ukončil v stredu 23. júna 2010 z dôvodu rekonštruk-
cie budovy základnej školy. Takže školské prázdniny pre žiakov tejto 
školy začali už 24. júna.

Ukončenie školského roka
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JÚL
07. 07. 10 - MOK
08. 07. 10 - Plasty
09. 07. 10 - Papier, sklo
12. 07. 10 - Bio odpad
22. 07. 10 - Plasty
23. 07. 10 - Papier, sklo
26. 07. 10 - Bio odpad

AUGUST
04.08.10 - MOK
05.08.10 - Plasty

Harmonogram zberu 
separovaného odpadu

06.08.10 - Papier, sklo
19.08.10 - Plasty
20.08.10 - Papier, sklo
31.08.10 - MOK

SEPTEMBER
02.09.10 - Plasty
03.09.10 - Papier, sklo
16.09.10 - Plasty
17.09.10 - Papier, sklo
29.09.10 - MOK
30.09.10 - Plasty

V sobotu 8. mája 2010 sa 
na nákladnej stanici v Spišskej 
Belej premával osobný vlak 
s cestujúcimi. Dnes už takmer 
zabudnutá železničná trať opäť 
ožila. Mimoriadne podujatie 
si pripravila redakcia webovej 
stránky VLAKY.NET v rámci 
osláv svojich šiestich narodenín. 
Ich tradičná narodeninová oslava 
sa vždy spája so zaujímavou že-
lezničnou traťou a historickými 
železničnými vozidlami. Toho 
roku zavítali na železničnú trať 
do Tatier. Narodeninová jazda 
sa uskutočnila za podpory Že-
lezníc SR, Klubu železničných 
historických vozidiel Poprad 
a Múzejno-dokumentačného 
centra ŽSR.                                 

Všetci, ktorí sa chceli zúčast-
niť jazdy historickým vlakom sa 
museli zaregistrovať na spomí-
nanej webovej stránke a zaplatiť 
cestovné vo výške 7 eur. Cestu-
júci narodeninovej jazdy sa viezli 
historickým  motorovým vozňom  
M 240.0042 a historickým moto-

Stanica v Spišskej Belej 
opäť ožila cestujúcimi

rovým rušňom T 466.0254, ktorý 
ťahal súpravu zloženú z dvoch 
až troch historických osobných 
vozňov. V minulosti počas tých 
slávnejších rokov prevádzky 
osobnej dopravy v Spišskej Be-
lej nechýbali ani osobné vlaky 
vedené motorovými vozňami 
rady M 131.1 či M 240.0. Jazda 
historickým vlakom prebiehala na 
trase Poprad-Tatry - Kežmarok - 
Spišská Belá a späť. Počas celej 
jazdy si všetci účastníci vo vlaku 
a na tzv. „fotozastávok“ mohli fo-
tiť zábery okolitej prírody či rôzne 
momentky počas cesty. V cene 
cestovného bol aj chutný obed, 
ktorí sa podával priebežne počas 
celého pobytu  v Spišskej Belej 
hneď oproti stanici v Motoreste 
Goral. Na záver zaznel povestný 
pískot rušňa, ktorý sa vydal na 
svoju ďalšiu nostalgickú púť. 
Ktovie aká narodeninová trasa 
čaká svojich priaznivcov o rok. 
Jedno je isté. Bude to určite niečo 
výnimočné.  

Petra Gotzmannová

Mesto Spišská Belá
vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž

 (v zmysle § 281 Obchodného zákonníka na uzatvorenie kúpnej 
zmluvy na predaj nehnuteľnosti) 

Predaj nehnuteľnosti sa uskutočňuje v zmysle zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Vyhlasovateľ: 
Úradný názov:  Mesto Spišská Belá 
Sídlo:  Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá
Kontaktné miesto:   Mestský úrad Spišská Belá, 052/468 05 06
Kontaktná osoba:   Ing. Mária Kušmíreková, 
 mkusmirekova@spisskabela.sk
Bližšie informácie a podmienky súťaže: 
 www.spisskabela.sk, úradná tabuľa mesta.

Predmet verejnej obchodnej súťaže: 
- uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj nehnuteľnosti:
1-izbového bytu na 1. poschodí meštianskeho domu na Zimnej ulici 
č. 23 v Spišskej Belej, súp. číslo 421, k. ú. Spišská Belá a spo-
luvlastnícky podiel na spoločných častiach a zariadeniach domu 
v podiele 1⁄4 a pozemok parc. č. 58/6, zastavaná plocha o výmere 
188 m2 v podiele 1⁄4 na LV č. 1888, pozemok parc. č. 58/9, zasta-
vaná plocha o výmere 41 m2 v podiele 1/2 na LV č. 5128, pozemok 
parc. č. 58/7, zastavaná plocha o výmere 144 m2 v podiele 1⁄4 na 
LV č. 5111, v k. ú. Spišská Belá. 

Požadovaná minimálna cena je určená znaleckým posudkom na 
sumu 6100 EUR. 

Prihlášky do súťaže doručte v zalepenej obálke na adresu:
Mestský úrad Spišská Belá, Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá 
označenú heslom: „Súťaž - byt Zimná 23 - neotvárať“ v lehote do 
16. 7. 2010 do 14.00 hod. 
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Mestské zastupiteľstvo dňa 22. 
apríla 2010 schválilo investičný 
zámer - projekt „Rekreačno-turis-
tická zóna Stredná poľana - Šarpa-
nec“, ktorý predložila spoločnosť 
Euro-Tour Tatry, s. r. o., Zimná 
71, Spišská Belá. Dňa 26. mája 
2010 bolo podpísaná rámcová 
Zmluva o spolupráci při realizácii 
tohto projektu (táto zmluva je zve-
rejnená na www.spisskabela.sk). 
Dňa 21. 6. 2010 bola podpísaná 
kúpna zmluva na predaj pozem-
kov potrebných na realizáciu tohto 
projektu. 

Prečo sa mesto rozhodlo pre 
realizáciu tohto projektu?
Mesto už v roku 2007 schváli-

lo zámer ponúknuť tento priestor 
na rozvoj aktivít cestovného ru-
chu a turistiky, nakoľko takáto 
aktivita je potrebná a žiadaná aj 
na území nášho mesta. Od tejto 
doby mesto rokovalo s 5 potenci-
onálnymi investormi a hľadalo tú 
najlepšiu ponuku pre mesto a je-
ho obyvateľov a okolitý región. 
Hľadalo sa niečo, čo nie je v na-
šom regióne (čo bude atraktívne 
a turistami vyhľadávané); niečo, 
čo bude zamerané na cieľovú 

„Rekreačno-turistická zóna Stredná poľana“
skupinu rodiny s deťmi a niečo, 
čo nemalo zastavať tento priestor 
stavbami typu apartmánové 
domy, hotely, veľké ubytovacie 
kapacity, ale skôr opačne - po-
núknuť atrakcie pre miestnych 
ľudí, ako aj turistov, ale tiež 
niečo, čo bude impulzom ďalšie 
rozvoja mesta a jeho okolia. Tri 
roky sa postupne posudzovali 
tieto návrhy (tak ako boli mestu 
doručované) a boli postupne 
prerokované na mestskom za-
stupiteľstve a prezentované aj 
na www.spisskabela.sk. Cieľom 
tohto postupu bolo, aby investor 
naplnil najmä predstavy mesta 
o účelovom využití tohto úze-
mia a za podmienok určených 
mestom. 

V roku 2007 a 2008 mesto pri-
pravovalo viac ako 12 mesiacov 
nový územný plán mesta. V rám-
ci tohto konania sa niekoľko krát 
prejednával uvedený zámer mesta 
využiť toto územie na rozvoj ces-
tovného ruchu a pôvodný návrh 
územného plánu mať takúto zónu 
po oboch stranách cesty smerom 
na Šarpanec sa zredukoval len na 
ľavú stranu (z pôvodných cca 93 
ha sa to zmenšilo na 62,3 ha). 

Čo je cieľom 
tohto projektu?

Základnou myšlienkou tohto 
projektu je vybudovanie rekreač-
no-turistického komplexu zame-
raného na cieľovú skupinu - rodi-
na s deťmi. Jedinečnosťou tohto 
prostredia je príjemné prostredie, 
ktoré sa dá využiť na oddych 
spojený s relaxačno-pohybový-
mi aktivitami. A tomuto zámeru 
budú nasmerované všetky nižšie 
uvedené aktivity tohto projektu 
- tzv. čiastkové projekty:

1.  Kúpeľný dom s kúpeľnou 
dvoranou - kursalón

Bude slúžiť ako kultúrno-
-spoločensko-ubytovacie a stra-
vovacie centrum, ťažiskovo 
pre rekreačno-turistickú zónu. 
Súčasťou kúpeľného domu bude 
welnes centrum poskytujúce rôz-
ne druhy masáži, vaňové kúpele, 
solária, zariadenia fitnes včítane 
interierových a exteriérových 
športových ihrísk. V tomto zaria-
dení počítame s kapacitou max. 
250 lôžok. 

Predpokladaná výmera pozem-
ku na tento čiastkový projekt je 
25 000 m2.

2. Prírodné termálne kúpa-
lisko

Bude využívané hosťami, ale 
v najväčšej miere obyvateľmi 
Spišskej Belej a okolia. Súčas-
ťou celého komplexu bude plá-
žové kúpalisko spojené s krytou 
plavárňou.  V architektonickom 
riešení budú uplatnené prírodné 
materiály. 

Predpokladaná výmera pozem-
ku na tento čiastkový projekt je 
40 000 m2.

3. Misionárske centrum
Pre duchovnú očistu hostí 

a návštevníkov bude slúžiť misio-
nársky dom s priľahlou kaplnkou. 
Budú sa v ňom konať duchovné 
cvičenia a rôzne duchovné pod-
ujatia. Súčasťou môže byť aj 
skautský tábor. 

Predpokladaná výmera pozem-
ku na tento čiastkový projekt je 
1 000 m2.

4. Bioplynová stanica - BPS
Bioplynová stanica bude slúžiť 

na výrobu tepla a elektrickej ener-
gie. Biologický (zelený) odpad 
z celého areálu Rekreačno-turis-
tickej zóny sa bude spracovávať 
v tejto BPS. Taktiež sa tu môže 
spracovávať biologický odpad 
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z celého mesta. 
Predpokladaná výmera pozem-

ku na tento čiastkový projekt je 
11 000 m2.

5.  Zvernica - obora
Zvernica bude slúžiť na ukáž-

ku zvierat ako srnčia zver, danielia 
zver, raticová zver, muflónia zver 
a malá pernatá zver - bažant, jara-
bica, prepelica. V tesnej blízkosti 
by mohla byť Poľovnícka chata, 
kde sa budú podávať špeciality 
z diviny. Pri tejto aktivite predpo-
kladáme spoluprácu s Mestským 
poľovníckym spolkom. 

Predpokladaná výmera pozem-
ku na tento čiastkový projekt je 
50 000 m2.

6. Rybníky
V týchto prírodných rybní-

koch sa budú chovať kaprovité, 
pstruhovité ryby a rôzne dravce. 
Na rybníkoch bude možné loviť 
ryby a dať si z nich pripraviť rôz-
ne jedlá - špeciality. K dispozícii 
bude posedenie a konzumácia 
jedla v Rybárskej bašte. Hostia, 
ktorí budú mať záujem o rybo-
lov, si budú môcť za poplatok 
zachytať vybrané druhy rýb. 
K dispozícii bude aj požičovňa 
náradia pre rybolov a sprievodca 
pre nerybárov. Na rybníkoch bude 
možnosť člnkovania, kajakovania 
a vodného bicyklovania. Súčas-
ťou najväčšieho rybníka bude aj 
plážové kúpalisko. 

Predpokladaná výmera pozem-
ku na tento čiastkový projekt je 
120 000 m2.

7.  Beliansky dvor
Pre milovníkov koní a iných 

domácich zvierat bude k dispozí-
cii Beliansky (gazdovský) dvor. 
V priľahlej kolibe bude možne 
okúsiť domáce jedlá a posedieť 
si pri ľudovej muzike a zažiť ľu-
dovú veselicu. Budú sa tu konať 
domáce zakáľačky a budú sa tu 
prezentovať ukážky ľudového 
umenia. Do tejto aktivity chceme 
zapojiť aj okolité umelecké ško-
ly. Budú tu mať vytvorené dielne, 
v ktorých môžu tvoriť predmety 
umeleckej hodnoty z dreva, 
keramiky, kameňa a iných prí-
rodných materiálov. V budúc-
nosti sa tu môžu usporadúvať 
umelecké sympózia.V blízkosti 
bude vybudovaný parkúr a bude 
možné si zájsť na koni do blízkej 
prírody. 

Predpokladaná výmera po-
zemku na tento čiastkový projekt 
je  11 000 m2.

8.  Detská stodola
Bude slúžiť hlavne malým 

deťom a mládeži k rôznym hrám, 
ktoré zažívala staršia generácia 
u svojich starých rodičov. Budú 
tam mať svoje súkromie, samo-
zrejme pod odborným dozorom 
animátorov. Môžu sa tam konať 
rôzne bábkové divadlá, filmové 
predstavenia pre najmenších, 
pre starších diskotéky. Atrakciou 
bude hra v sene a rôzne preliezač-
ky nad senom. 

Predpokladaná výmera po-
zemku na tento čiastkový projekt 
je  2 000 m2.

9.  Autocamping (ATC)
Pobytový ATC bude dopĺňať 

štruktúru ubytovacích zariadení. 
Časť ATC bude s celoročným 
využitím. Jeho funkcia súvisí so 
športovými podujatiami cyklotu-
ristiky, vodnej turistiky - splavov 
riek Popradu a Dunajca, rybolovu 
a lyžovania. Predstavuje vhodné 
ubytovanie pre mládež a mladé 
rodiny. Funkčne je previazaný 
s Detskou stodolou, Gazdovským 
dvorom, parkúrom  a rybníkmi. 

Predpokladaná výmera po-
zemku na tento čiastkový projekt 
je  20 000 m2.

10. Športoviská rôzneho 
zamerania

Športoviská môžu obsahovať 
jednotlivé zariadenia na volejbal, 
minifutbal, minigolf, petang, te-
nisová hala, squash, lukostreľba, 
kolkárska dráha (bowling), krytá 
strelnica, umelá lezecká stena, 
kvalitné fitnes centrum, parkúro-
vé skákanie, v zime korčuľovanie, 
zimné a letné bežecké trate, detské 
dopravné ihrisko vo flinstonov-
skom štýle a detské ihriská. 

Predpokladaná výmera pozem-
ku na tento čiastkový projekt je 
30 000 m2.

11. Prírodný amfiteáter
Funkčne napojený na Belian-

sky dvor bude svojim koloritom 
vidieckeho prostredia vhodným 
priestorom pre rôzne ľudové 
slávnosti a iné kultúrne a spolo-
čenské podujatia. 

Predpokladaná výmera po-
zemku na tento čiastkový projekt 
je  3 000 m2.

12. Verejná zeleň a prístu-
pové cesty, spevnené plochy, 
parkoviská, chodníky 

Doprava v celom areáli  bude 
zabezpečená motorovým vláči-
kom, ktorým sa môže zabezpe-

čiť spojenie s mestom. Ďalšou 
atrakciou bude doprava bričkou 
alebo rebriňákom. Na ostatných 
pozemkoch (okrem komunikácii, 
parkovísk a spevnených plôch) 
bude vybudovaná verejná (par-
ková) zeleň, ktorá bude plniť 
dôležitú funkciu v celej zóne.

Predpokladaná výmera pozem-
ku na tento čiastkový projekt je 
rozdiel medzi celkovou výmerou 
predmetného územia a vyššie 
uvedenými 11 čiastkovými pro-
jektmi (objektmi).

 
Investor ponúkne (poskytne) 

mestu Spišská Belá pre jeho 
obyvateľov:

1. Zvýhodnené ceny služieb 
(kúpaliská, športoviská, kyvad-
lová doprava a pod.) 

2. Plavecké výcviky pre 
školy 

3. Svoje priestory na rôzne 
spoločenské akcie (svadby, zába-
vy, kongresy) 

4. Športoviská, amfiteáter 
a pod. na rôzne kultúrno-spolo-
čenské a športové akcie mesta 

5. Väčšiu časť ubytovania (aj 
pre túto zónu) by mali ponúknuť 
podnikatelia priamo v meste 
(penzióny, hotely, privátne uby-
tovania, a pod.) 

Finančný rozsah investície 
projektu  

Predpokladaný finančný 
objem investície na celom uve-
denom projekte sa odhaduje 
minimálne na sumu  33 200 000 
€ (cca 1 mld. Sk).

Za akých podmienok mesto 
schválilo tento projekt 

 1. Predmetné pozemky sa 
predávajú za účelom realizácie 
projektu „Rekreačno-turistická 
zóna Šarpanec - Stredná poľa-
na“ s cieľom podporiť rozvoj 
cestovného ruchu - vybudovanie 
rekreačno-turistického komplexu 
zameraného na cieľovú skupinu 
- rodina s deťmi.

2. Kúpna zmluva bude uza-
tvorená do 60 dní od schválenia 
predaja nehnuteľností uznesením 
mestského zastupiteľstva po pred-
chádzajúcom prerokovaní návrhu 
tejto kúpnej zmluvy  Mestským 
zastupiteľstvom Spišská Belá.

3. Kupujúci na svoje náklady 
zabezpečí prípadnú čiastkovú 
zmenu územného plánu mesta 
pre celé riešené územie.    

4. Kupujúci je povinný rešpek-
tovať zákaz prevodu vlastníckeho 
práva k predávaným pozemkom 

na tretiu osobu minimálne po dobu 
10 rokov od ich nadobudnutia, ak 
sa s mestom nedohodne písomne 
inak. Týmto sa zabráni nakladaniu 
s týmito pozemkami na iný účel. 
Toto predkupné práva sa ako 
bremeno pre kupujúceho zapíše 
do katastra nehnuteľností. 

5. Mesto má predkupné právo 
na kúpu predávaných nehnuteľ-
ností za rovnakých podmienok 
ako v čase ich predaja kupujú-
cemu.

6. Mesto má právo odstúpiť 
od zmluvy v prípade nedodržania 
podmienok zmluvy a samotného 
investičného zámeru (projektu) 
schváleného mestom. 

7. Kupujúci (ako budúci 
investor) je povinný uzatvoriť 
s mestom (ako predávajúcim) 
popri kúpnej zmluve aj zmluvu 
o spolupráci pre realizáciu pro-
jektu „Rekreačno-turistická zóna 
Šarpanec - Stredná poľana“. Táto 
zmluva bude určovať podmienky 
realizácie uvedeného projektu.   

8. Kupujúci ako budúci in-
vestor je najprv povinný vypra-
covať komplexnú urbanistickú 
štúdiu celého riešeného územia  
a následne vypracovať na základe 
mestom odsúhlasenej komplexnej 
urbanistickej štúdie projektovú 
dokumentáciu a predložiť ju 
Mestskému zastupiteľstvu Spiš-
ská Belá na odsúhlasenie.

9. Kúpna cena za predávané 
pozemky sa zaplatí nasledovne:

a) 50 % kúpnej ceny sa zaplatí 
na účet mesta do 90 dní od pod-
pisu kúpnej zmluvy 

b) 25 % kúpnej ceny sa zaplatí 
na účet mesta do 6 mesiacov od 
podpisu kúpnej zmluvy 

c) 25 % kúpnej ceny sa zaplatí 
na účet mesta do 12 mesiacov od 
podpisu kúpnej zmluvy.

V prípade nezaplatenia prvej 
časti kúpnej ceny sa zmluva auto-
maticky ruší (zaniká). K prevodu 
pozemkov dôjde až po zaplatení 
polovice kúpnej ceny a na čas 
zaplatenia aj zvyšnej časti kúp-
nej ceny sa zriaďuje záložné prá-
vo v prospech mesta (ako právna 
ochrana mesta). 

10. Do úplného zaplatenia kúp-
nej ceny sa zriaďuje v prospech 
mesta záložné právo na predmet-
ných pozemkoch na zabezpečenie 
zaplatenie kúpnej ceny.

11. V prípade nedodržania 
(nerešpektovania) povinností 
investora vyplývajúcich zo 
zmluvy o spolupráci môže mesto 
požadovať od investora zaplatenie 
zmluvnej pokuty vo výške 200 % 



JÚN 2010Spišskobeliansky spravodajSTRANA 14 JÚN 2010STRANA 15 Spišskobeliansky spravodaj

celkovej kúpnej ceny za predáva-
né pozemky. 

12. V prípade nedodržania 
vecného rozsahu projektu (účel 
využitia pozemkov) zo strany 
investora môže mesto požadovať 
od investora zaplatenie zmluvnej 
pokuty vo výške 200 % celkovej 
kúpnej ceny za predávané po-
zemky.

13. Predávajúci má právo od-
stúpiť od tejto zmluvy v prípade 
nedodržania podmienok alebo 
nedodržania samotného projektu 
(investičného zámeru) uvedených 
v Zmluve o spolupráci na realizá-
ciu uvedeného projektu.

14. V prípade nezaplatenia 
kúpnej ceny, resp. jej časti v do-
hodnutom termíne a dohodnutej 

výške, predávajúci má právo od 
tejto zmluvy odstúpiť.

15. V prípade nezaplatenia 
niektorej splátky kúpnej ceny 
v lehotách uvedených v zmluve, 
môže predávajúci požadovať 
od kupujúceho zaplatenie úroku 
z omeškania vo výške 0,04 % 
z dĺžnej sumy za každý deň 
omeškania. 

Bolo nutné odpredať tieto 
pozemky a v takom rozsahu?

To bola jedna z veľkých 
diskusií. Predať časť pozemkov 
a ostatné pozemky prenajať, resp. 
postupne predávať pozemky nie 
na raz a pod. Názorov bolo mno-
ho. Riešenie však bolo potrebné 
nájsť jedno a prijateľné pre obe 

www.bicykle-kostka.sk
Merida, Author, Ctm, Leader Fox, Dema

Zľavy 10% - 20%
ku každému bicyklu 1x vstup do Aquacity 

+ zákaznícke bonusy

Tešíme sa na Vašu návštevu

strany. Mesto akceptovalo predaj 
všetkých uvedených pozemkov za 
podmienky, že bude mať v zmluve 
upravené ochranné mechanizmy, 
ktoré zabezpečia ochranu záujmov 
mesta: zákaz predaja pozemkov 
po určenú dobu, predkupné právo 
v prospech mesta, schvaľovanie 
všetkých čiastkových projektov 
v mestskom zastupiteľstve, vy-
soké zmluvné sankcie (pokuty) 
za nedodržanie účelu, na ktorý 
boli pozemky predané (výške 
200 % celkovej kúpnej ceny za 
predávané pozemky), možnosť 
zablokovať výstavbu niečoho, 
čo nie je v súlade so schváleným 
zámerom, možnosť odstúpenia 
do zmluvy. 

Je kúpna cena dostatočná? 
Aj toto bolo predmetom 

veľkých diskusií. Cieľom mesta 
nebolo predať pozemky za čo 
najvyššiu cenu bez ohľadu na 
účel ich využitia. Ak by sme 
konali tak s motívom, že nám 
chýbajú financie v rozpočte 
mesta, tak sme to mohli predať 
komukoľvek na čokoľvek a cena 
by možno bola aj vyššia. Mesto 
si však určilo dosť obmedzujúce 
podmienky, na aký účel je mož-
né tieto pozemky využiť. Nikto 
z tých, čo predložilo ponuky, resp. 
svoje zámery, neponúkol viac. Na 
druhej strane sme nepredávali ho-
tové stavebné pozemky, ale lúky 
bez inžinierskych sietí. Pôvodne 
tento investor (kupujúci) ponúkal 
za pozemky, ktoré budú zastavané 
stavbami 65 eur/m2, za pozemky 
na nekomerčné účely 10 eur/m2 
a verejné priestranstvá a zeleň 
mali byť za symbolickú cenu, 

resp. by zostali v správe mesta. 
Po dlhých rokovaniach sa navrhlo 
určiť priemernú cenu za tieto po-
zemky, aby sa predišlo budúcim 
dohadovaniam o tom, čo bolo a čo 
je za akú cenu a na aký účel. Inak 
tento spôsob prepočtu kúpnej ceny 
je pre mesto výhodnejší (nakoľko 
zastavaných pozemkov bude mi-
nimálne, a teda málo pozemkov 
by sa predalo za vyššiu cenu). 
Investor vo verejnej obchodnej 
súťaži ponúkol priemernú cenu za 
všetky pozemky 9 eur/m2, hoci za-
stavanosť územia bude minimálna 
(viď vyššie uvedenú špecifikáciu 
zámeru - koľko m2 na čo pôjde). 
Iné predložené investičné ponuky 
boli rádovo nižšie. Mesto získa 
týmto predajom do rozpočtu 
mesta 5 615 919 eur. 

Čo sa týmto projektom získa?
V prípade realizácie tohto 

projektu nastane tzv. synergický 
efekt. Ako príklad možno uviesť 
najmä tieto pozitíva: 

1. Ponúknu sa služby a mož-
nosti na oddych a relax, ktoré 
dnes chýbajú v našom meste 
a v jeho okolí.

2. Dôjde k zvýšeniu atrak-
tívnosti územia mesta - podpora 
cestovného ruchu (zvýšený počet 
turistov) ako možný zdroj príjmov 
pre miestnych obyvateľov. Zvýši 
sa tým záujem aj ďalších poten-
cionálnych investorov (podpora 
ďalších investícii v meste).

3. Zvýšia sa pravidelné príjmy 
do rozpočtu mesta (v podobe dani 
z nehnuteľnosti a ubytovacích 
a iných poplatkov)

4. Tento projekt vyvolá roz-
voj zamestnanosti - vytvorenie 
pracovných príležitosti pre oby-
vateľov mesta a okolia. V tomto 
areáli by malo byť zamestnaných 
cca 100 ľudí. Taktiež nie je zane-
dbateľná možnosť  zamestnať sa 
pri realizácii celého projektu, t. j. 
v stavebnej činnosti.

5. Tento projekt vyvolá po-
trebu rozvoja ďalších služieb 
v samotnom meste - prínos pre 
obyvateľov mesta bude možnosť 
zriadiť si napr. súkromné pen-
zióny - poskytovať ubytovanie, 
rozšíriť obchody, ponuku stra-
vovania, rozšírenie poskytovania 
služieb a iných aktivít v samot-
nom meste. 

6. Tento projekt umožní na-
štartovať ďalšie projekty mesta, 
ktoré sú už pripravené alebo sú 
v štádiu prípravy a na ktoré do-
posiaľ nebol dostatok finančných 
prostriedkov. 

„Rekreačno-turistická zóna Stredná poľana“

• Obchodný dom COOP Jednota v Sp. Belej dostal v posledných dňoch nový vzhľad - opravenú fasádu.
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Keď sa ma Jano Šmoll pred 
pár dňami v krátkom telefonic-
kom rozhovore opýtal na Javo-
rinku, po mojom vysvetľovaní 
mi nezabudol pripomenúť, že sa 
o nás nič nevie, že nič nepíšeme 
a ja som mu musel prisvedčiť. Na 
druhej strane ale ani veľmi nebolo 
o čom informovať. Aspoň z nášho 
pohľadu. Činnosť skupiny je do-
statočne popísaná v záverečných 
správach o činnosti v prvých 
každoročných číslach spravoda-
ja. O objave 368 m dlhej Loveckej 
jaskyne, smerujúcej do Javorinky 
sa nám veľmi nechcelo referovať. 
O doteraz roky trvajúcej márnej 
snahe dostať sa do podzemného 
systému Masív Javorinskej širokej 
cez Prievanovú jaskyňu, napriek 
vážnym postupom, sme tiež mlča-
li. Článok o objavoch a zameraní 
Muránskej jaskyne v dĺžke 335 m 
s výškou 60 m sa pripravuje. No 
teraz sa situácia trochu zmenila 
a hádam už budeme mať o čom 
písať.

Po veľkých objavoch v Ja-
vorinke v 90. rokoch minulého 
storočia, nám nové storočie nič 
prevratné neprinieslo. Naháňali 
sme metre v ešte nezameraných 
chodbách a nepreskúmaných 
odbočkách až sa postupne do-
siahla dĺžka presahujúca 9 km 
s nezmeneným prevýšením 360 
m. Na chvíľu bolo opäť ticho, až 
do príchodu partie mladých chla-

Jaskyňa Javorinka - konečne

• Jaskyňa Javorinka.  
Foto: Autor Igor Michlik

pov, ktorí sa s chuťou pustili do 
starých problémov. Okrem iných 
sa začali venovať aj najvyšším 
častiam Javorinky za Trojkráľo-
vou chodbou v známej Chodbe 
pod stenou. Na jej konci sme sa 
niekoľkokrát pokúšali postúpiť 
ďalej, a to podľa v našich hla-
vách zafixovanej teórie, že práve 
tu musí jaskyňa stúpať po prite-
kajúcej vode. Samozrejme stúpa, 
no najprv bolo potrebné zostúpiť 
cez známe „otázniky” v mape, 
zlaniť stupník (-7m), objaviť pol 
kilometra chodieb s najväčším 
priestorom v jaskyni, mohutnou 
Marakanou s rozmermi 50x40 m 
a výškou 15 - 20 m s nasledujúci-
mi stúpajúcimi chodbami a troma 
menšími dómami.

Prvé objavovanie týchto častí 
sa začalo v januári 2008. V zime 
2009 bola zameraná asi tretina 
objavených priestorov. Po za-
kreslení do mapy Javorinky, kto-
rú začíname spätne spracovávať 
v Therione (špeciálny program 
pre vytváranie 3D modelov jas-
kýň), nám začalo pomaly svitať, 
hoci ostatné priestory sme nestihli 
zamerať pre známe podmienky 
obmedzujúce prieskum v Ja-
vorinke (pozri spravodaj 1/83, 
2/96). V lete sme znova začali 
robiť v Loveckej jaskyni, ktorú 
sme zdokumentovali v r. 2004 
- 2005 a ktorá križuje Javorinku 
nad ňou. Hoci skoršie farbiace 

pokusy dopadli dobre - voda bola 
zachytená absorpčnými sondami 
na hlavných prítokoch z centrál-
nej časti Úplazu, nepodarilo sa 
v Loveckej jaskyni postúpiť bliž-
šie k Javorinke. Smer novoobja-
vených chodieb však jednoznačne 
ukazoval do Kolovej doliny. Po 
niekoľkých márnych kopačských 
pokusoch v Jaskyni troch hríbov 
prišla na rad skoro zabudnutá 
Nádejná jaskyňa. Dobrá jaskyňa 
s dobrým menom.

Začiatkom leta 2009 sa nám na 
jedinej akcii podarilo preniknúť 
do ďalších priestorov riečneho 
charakteru so žulvákmi (žulové 
kamene) až 30-centimetrového 
priemeru, a prvý dojem bol jedno-
značný: malá Javorinka. V jeseni 
sme Nádejnú zmapovali, kopalo 
sa na perspektívnych miestach, 
vyliezol sa 10 m komín s mož-
nosťou postupu, no výsledkom 
bol zatiaľ nie veľmi presvedčivý 
prievan v ohromnom Tatrazávale 
(miesto prípadného postupu) a tak 
sa čakalo na zimu.

Hoci táto nám zo začiatku 
veľmi nepriala, podarilo sa v Ja-
vorinke urobiť niekoľko akcií. Na 
nich boli zamerané zvyšné, nové 
priestory a po vynesení bolo jas-
né, že sa nachádzame pod aj nad 
Nádejnou. Vchody boli už skôr 
zamerané pomocou GPS. Therion 
uvažuje so zmenami magnetickej 
deklinácie pri všetkých meraniach 
od 70. rokov, kedy sa začalo s me-
račskými prácami, až doteraz. 
Teraz už záležalo na presnosti 
práce všetkých meračov, aby sa 
potvrdila teória o blízkosti oboch 
jaskýň. Presnejšie miesto prípad-
ného prepojenia sme sa rozhodli 
určiť pomocou rádiomajáku pani 
Ondrouchovej, keďže nájsť voľné 
prepojenie v závaloch Javorinky 
by bolo asi nemožné. Akcia bola 
dohodnutá na 26. - 28. 2. 2010. 

Medzitým prišiel spomínaný 
rozhovor s Janom, v ktorom mi 
spomenul, že oni s úspechom 
použili lavínové vyhľadáva-
če, už si nespomínam v ktorej 
jaskyni. Narýchlo sme zmenili 
pripravovanú prieskumnú akciu 
na pokus o spojenie pomocou 
pipsov (lavínové vyhľadávače) 
v dňoch 18.- 20. 2. 2010. Tri sme 
spustili v Nádejnej na vysielanie 
na perspektívnych miestach. Jed-
ným vyhľadávala druhá skupina 
v Javorinke. Po hodine a trištvrte 
od dohovoreného času spustenia 
prístrojov, bol nadviazaný prvý 
hlasový kontakt. Osvedčilo sa aj 
búchanie kladivom do stien cho-

dieb, ale najistejší bol pips. Vysie-
lanie zachytili až na vzdialenosť 
45 m. Postupne sme sa v závaloch 
dopracovali na päť metrov, kde 
sa dalo rozprávať medzi skupina-
mi normálnym hlasom. Fyzické 
spojenie sa zatiaľ nepodarilo pre 
neskutočne zanesenú chodbičku, 
no je to už iba otázkou krátkeho 
času. Konečne sa po rokoch po-
darilo to, o čo sme sa snažili od 
objavenia Trojkráľovej chodby 
a to nájdenie letného vchodu, 
ktorým dúfame budeme chodiť 
do systému Javorinky už toto 
leto, a že súčasných 9355 m dĺžky 
a 374 m prevýšenia bude narastať. 
Už toto udávané prevýšenie je 
prekonané, keďže nad najvyššie 
položenými poligónmi bol vyle-
zený asi 40 m komín, ktorý však 
nebol zameraný, teda neboli doň 
vytiahnuté zámery s pevnými 
bodmi na základe ktorých môže-
me podať presný údaj. V každom 
prípade je na Slovensku ďalšia 
400-vka (prevýšenie jaskyne) 
a 10 km dĺžka nebude žiadnym 
problémom, ale hlavne prepoje-
nie týchto dvoch jaskýň potešilo 
všetkých členov našej skupiny 
a priateľov - prieskumníkov, 
meračov a ostatných podporova-
teľov, ktorí sa o tento bezpochyby 
úspech zaslúžili. 

 Silnou motiváciou do ďal-
šej činnosti je možné spojenie 
s omnoho vyššie položenými 
jaskyňami, ktorých vchody boli 
taktiež silne osrienené počas 
silných mrazov a majú charakter 
starých ponorov Kolového potoka. 
Napríklad Jendová diera - vchod 
1630 m n. m. - dno Morského oka 
1130 m (najnižšie položené miesto 
v Javorinke). To už je výzva. Ale 
podrobnejšie v niektorom budú-
com spravodaji.

Ľubo Plučinský, JS Sp. Belá

PONUKA diaľkového maturitného štúdia

Stredná odborná škola Kežmarok, Kušnierska 2, PSČ 060 01
otvára v školskom roku 2010/2011 

diaľkovú formu štúdia v týchto odboroch:

3757 4 01 dopravná prevádzka - cestná a mestská doprava
- vhodný pre absolventov odboru autoopravár, automechanik

2982 4 01 potravinárska výroba - mäsová a údenárska výroba
- vhodný pre absolventov odborov mäsiar - údenár, mäsiar a mäsiar, 
lahôdkar

2982 4 02 potravinárska výroba - pekárska a cukrárska výroba
- vhodný pre absolventov odborov cukrár a pekár

4512 4 00 poľnohospodárstvo
- vhodný pre absolventov 3-ročných poľnohospodárskych učebných 
odborov

Dĺžka štúdia: 2 roky
Spôsob ukončenia: maturitná skúška
Podmienky prijatia: výučný list v príslušnom odbore
 zdravotná spôsobilosť
Termín prihlášky: do 31. augusta 2010 
Kontaktná osoba: Ing. Tomáš Hudáček
 tel.: 0915 946 232
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8. apríl 
Zo západom slnka sa v uliciach 

mesta pravidelne objavujú „naši“ 
známy. Včera, dnes aj zajtra, to 
je heslo Milana B. z Letnej ul., 
Dominika, Patrika, Ľudovíta, 
Lucie a Paulíny H. zo Slnečnej 
ul., ktorí aj v tento večer zvolali 
bojovú poradu na Ulici Petzvalo-
vej. Závažné životné situácie sa 
však rozhodli riešiť za účasti „faj-
ky mieru a ohnivej vody.“ Doba 
sa však zmenila a takéto situácie 
policajti riešia v zmysle platného 
VZN mesta o zákaze konzumácie 
alkoholických nápojov na verej-
ných priestranstvách. 

 9. apríl 
Pravdepodobne slogan „Tr-

valo znížené ceny“ v miestnom 
supermarkete bol dôvodom, že 
do nášho mesta zavítala skupin-
ka „cezpoľných“ zákazníkov. 
Libuša P. zo Smižan, Ján Č. 
z Levoče, Tatiana a Martina P. 
zo Spišskej Novej Vsi sa pokúsili 
odniesť z predajne pracie prášky. 
Takáto nákupná horúčka však 
nenašla pochopenie u miestnych 
predavačiek a páchateľov krádeže 
oznámili službu konajúcej hliad-
ke MsP. Táto partia „sériových 
zlodejov“ je príslušníkom polície 
známa a keďže nešlo o ich prvú 

Z denníka mestskej polície (apríl 2010)
krádež, bolo vo veci začaté trestné 
stíhanie. 

10. apríl 
Novodobý tínedžerský su-

perman Marcel S. z Petzvalovej 
ul. sa v nočných uliciach objavil 
pred budovou miestnej diskotéky. 
Niekoľkými fackami a kopancami 
dokázal k zemi zraziť o polovicu 
menšieho okoloidúceho mláden-
ca. Po spozorovaní policajného 
vozidla sa náš superman blesko-
vou rýchlosťou vyparil do „ne-
známa“. Na jeho identifikáciu 
nám aj v tomto prípade poslúžil 
záznam z novoumiestnenej ka-
mery. Po predvedení „hrdinu“ 
na oddelenie MsP a zároveň aj 
svedka incidentu bolo zistené, 
že ide o alkoholom posilnených 
mladistvých. 

 12. apríl 
„V núdzi poznáš priateľa!“, 

povedali si Ján N. zo Slnečnej ul. 
a Milan T. z Ulice Petzvalovej. 
Tí požiadali Lukáša H. zo Šte-
fánikovej ul. o pomoc. Nebolo 
by na tom nič mimoriadne, keby 
naši dvaja mladiství nemali chuť 
na pivko a dospelý kamarát im ho 
kúpil. Spoločne si ho vychutnávali 
pred predajňou Večierky na ulici 
Slnečnej až do príchodu hliadky 
MsP. 

Nad drzosťou niektorých 
konzumentov alkoholu sa aj 
policajtom dokáže zastaviť 
rozum. „Pod lampou je najväč-
šia tma“ pomyslel si Milan B. 
zo Štefánikovej ul. a priamo pod 
kamerou v centre mesta si veselo 
upíjal z fľaše lacného vína. Hra 
na mačku a myš sa skončila až 
príchodom policajtov. 

17. apríl 
Čierne zásahové komplety 

príslušníkov MsP robia z nich 
„neviditeľných“ mužov zákona 
počas nočných zmien. To bol 
prípad aj alkoholom podgurá-
ženého Jaroslava N. z Lendaku, 
ktorý si počas odchodu z miest-
nej diskotéky potreboval „uľaviť“ 
a nevšimol si pred ním stojaceho 
policajta. Podľa vyjadrenia prie-
stupcu to bolo jeho najdrahšie 
„močenie“. 

23. apríl 
Prichádzajúce voľby do parla-

mentu a ich politických nadšencov 
prichytila priamo pri čine hliadka 
MsP ako bezhlavo vylepujú pla-
gáty oznamujúce politický míting 
na námestí pred MsÚ. Nemáme 
výhrady voči žiadnej politickej 
strane, ale uvedomte si, že na tie-
to účely sú presne určené miesta 
v našom meste. 

24. apríl 
Novodobý fenomén v našom 

meste je separovanie odpadu. 
Recyklačné kontajnery sú však 
umiestnené na konkrétnych 
miestach. O tom náš presvedčili 
aj Michal Č. zo Štefánikovej ul. 
a Tomáš S. z Ulice kpt. Nálepku, 
keď cestou na miestnu diskoté-
ku jeden z nich vyhodil dopitú 
sklenenú fľašu na hraciu plochu 
športového areálu. Naši hokejisti 
sa nakoniec museli vrátiť na ih-
risko a pod dozorom hliadky MsP 
jednotlivé črepiny museli pozbie-
rať. Nedostali síce dvojminútový 
trest, ale bloková pokuta vinníka 
neminula. 

30. apríl 
To, že verejné priestranstvo 

pred budovou miestnej diskotéky 
sa v pravidelných víkendových 
turnusoch mení na zápasnícky 
ring, potvrdzujú aj záznamy 
z bezpečnostnej kamery. Počas 
tejto noci hliadka MsP dvakrát 
zasiahla a ukončila „neohlásený“ 
pästný súboj dvoch rivalov. „Tri-
krát a dosť!“ v tomto prípade zna-
menalo, že Ondrej P. z Ulice L. 
Svobodu a Michal V. z Kežmarku 
skončili v putách na policajnej 
stanici. Kamaráti sa nakoniec 
„zmierili“ a po zaplatení bloko-
vých pokút odišli domov. 

 
Spracoval: Ing. Ján Majerčák, 

náčelník MsP

V nočných hodinách zo so-
boty na nedeľu (t.j. z 8. mája na 
9. mája 2010) sa v našom meste 
uskutočnila v poradí už 7. spo-
ločná preventívno-bezpečnostná 
kontrolná akcia príslušníkov MsP, 
príslušníkov Obvodného oddele-
nia PZ v Spišskej Belej, prísluš-
níkov Colnej správy a psovodov 
PZ. Táto kontrolná akcia bola 
zameraná na kontrolu podávania 
alkoholických nápojov osobám 
mladším ako 18 rokov. Policajné 
hliadky počas noci vykonali 
kontrolu v 4 nočných podni-
koch a to v Hysteri klube, 
bare Smirnoff, Condor bare 
a bufete Srdiečko. Celkovo 
bolo skontrolovaných viac 
ako 55 osôb, z toho bolo 10 
mladších ako 18 rokov. Ani 
v jednom prípade nebolo 
zistené požitie alkoholic-
kých nápojov. Vo všetkých 
spomenutých prevádzkach 
boli zároveň vykonané 
kontroly policajnými psami 
aj s ich psovodmi, pričom 

7. a 8. kontrolná preventívno-bezpečnostná akcia
jeden z nich bol špeciálne vycvi-
čený na vyhľadávanie drog. Tie 
sa však nenašli. Príslušníci colnej 
správy zároveň vykonali kontrolu 
alkoholických nápojov a pravosti 
kolkových známok v jednotli-
vých prevádzkach. Taktiež bez 
zistenia. 

Spoločná kontrolná akcia 
jednotlivých policajných zložiek 
pokračoval ďalej až do skorých 
ranných hodín a to preventívnou 
dopravnou akciou v uliciach 

nášho mesta. Počas noci policajti 
vykonali kontrolu viac ako 20 
osobných motorových vozidiel. 
Táto kontrolná akcia nebola za-
meraná len na vodičov vozidiel, 
ale v spolupráci s pracovníkmi 
Colnej správy boli vykonané 
kontroly batožinových priestorov 
motorových vozidiel. 

Dňa 27. 5. 2010 v dopoludňaj-
ších hodinách sa v našom meste 
uskutočnila v poradí už 8. spo-
ločná preventívno-bezpečnostná 

kontrolná akcia príslušníkov 
MsP, príslušníkov Oddelenia 
cudzineckej polície PZ v Poprade 
a pracovníkov Úradu práce, soci-
álnych vecí a rodiny z Kežmarku. 
Táto kontrolná akcia bola zamera-
ná na kontrolu dodržiavania usta-
novení zákona NR SR č. 82/2005 
Z. z. o nelegálnej práci a nelegál-
nom zamestnávaní. Kontrola bola 
vykonávaná na uliciach Slnečnej 
a kpt. Nálepku, kde sa vykonávali 
výkopové práce. Na ulici Slnečnej 
boli skontrolovaní dvaja zamest-
návatelia a 17 osôb, ktoré v čase 

vykonávania kontroly nemali 
založený pracovno-právny 
vzťah a ktorých zamestná-
vateľ nesplnil oznamovaciu 
povinnosť voči sociálnej 
poisťovni. Na Ulici kpt. Ná-
lepku bol kontrolovaný jeden 
zamestnávateľ a traja zamest-
nanci. V tomto prípade boli 
splnené všetky podmienky 
v súlade zo zákonmi a oso-
bitnými predpismi. 

Spracoval: 
Ing. Ján Majerčák, 

náčelník MsP 
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1. máj 
Podozrivá nočná prechádzka 

Františka V. z Ulice oslobodi-
teľov a Patrika O. zo Zimnej ul. 
v centre mesta sa nepozdávala 
službukonajúcej hliadke MsP. 
Po pozornom sledovaní uvedenej 
dvojice bolo zistené, že obaja „tu-
risti“ majú jediný cieľ a to „čo naj-
skôr“ vypiť fľašu lacného vína. Za 
porušenie platného VZN o zákaze 
konzumácie alkoholických nápo-
jov na verejných priestranstvách 
boli obom menovaným „odovzda-
né“ pokutové bloky. 

10. máj 
Novodobé „mafiánske“ spôso-

by sa prejavili u Jána M. z Lenda-
ku. Menovaný sa stretol s policaj-
nou hliadkou vykonávajúcou do-
hľad nad verejným poriadkom pri 
obchodnom dome a bezdôvodne 
im začal nadávať a vyhrážať sa im 
fyzickou likvidáciu. Jankov jazyk 
bol natoľko ostrý, že skončil v pu-
tách na oddelení mestskej polície. 
Po vytriezvení Jankovi hrebienok 
spadol a k svojmu ospravedlneniu 
policajtom priložil aj peniažky na 
udelenú blokovú pokutu. 

17. máj 
Nemenovanému pánovi bý-

vajúcemu na Partizánskej ul. sa 
v pravidelných intervaloch ťaží 
objednať si fekálne vozidlo a tak 
obsah svojej žumpy vypúšťa 
priamo na pole v blízkosti jeho 
rodinného domu. Neznesiteľný 
zápach v dopoludňajších hodi-
nách pošteklil okoloidúcich ľudí 
a upozornili policajnú hliadku na 
uvedenú skutočnosť. Po príchode 
na miesto boli zo žumpy zistené 
naťahané hadice a jej obsah sa 
veselo vylieval na blízke pole. 
Prípad je v štádiu riešenia. 

Z denníka mestskej polície (máj 2010)
18. máj 
Nový fenomén, s ktorým 

sa v poslednom období čoraz 
častejšie stretávame, je vulgárne 
nadávanie policajtom pri výkone 
služby a pri prejednávaní ziste-
ných priestupkov. Tak to bolo 
aj v uvedený večer, keď Juraj H. 
z ulice Slnečnej začal nadávať 
policajtom pred predajňou Večier-
ky na Slnečnej ul. Každé takéto 
správanie sa jednotlivcov budeme 
riešiť rovnako - pokutou. 

20. máj 
Schôdzka naslepo priviedla 

Slavomíra B. z Huncoviec do 
nášho mesta. Zaľúbená dvojica 
v podaní cezpoľného romantika 
a miestnej slečny Žanety H. 
zo Slnečnej ul. sa rozhodli strá-
viť romantický večer svojským 
spôsobom. Nočný areál cintorína 
a fľaša malinovice im mala takú-
to atmosféru vytvoriť. Možno by 
všetko dobre dopadlo, kedy sa 
zaľúbenci nestretli s policajnou 
dvojicou. A výsledok? Ten bol 
obom ihneď známy. Konzumo-
vanie alkoholu na verejných 
priestranstvách sa u menovaných 
osôb so železnou pravidelnosťou 
opakuje. 

24. máj 
Hneď po príchode do práce 

oznámil zamestnanec MsÚ 
rozbitie sklenenej výplne na in-
formačnej tabuli, ktorá je pred 
budovou MsÚ. Podľa záznamu 
z novo umiestnenej kamery na 
budove MsÚ došlo k jej rozbitiu 
v skorých ranných hodinách. Celý 
prípad je v štádiu objasňovania. 

Konzumovanie alkoholických 
nápojov na verejných priestran-
stvách v našom meste pokračova-
lo aj tento deň. Pozorný obyvateľ 

nášho mesta upozornil policajtov 
na „rannú“ skupinku konzumen-
tov lacného vína. Na základe tohto 
oznámenia policajná hliadka pri-
stihla pred predajňou potravín 
Belan na ulici Letnej podarenú 
štvoricu. Na mieste bolo zistené, 
že Juraj K. z Kúpeľnej ul., Milan 
B. zo Štefánikovej ul., Miroslav 
R. zo Slnečnej ul. a Jozef R. 
z Hviezdoslavovej ul. nedokázali 
odolať rannej dávke alkoholu. 
Všetci boli na mieste vyriešení 
blokovými pokutami. 

Ťažko skúšané mestské lesy 
zničené veternou kalamitou 
a množiacimi sa lykožrútmi nedo-
kážu odolávať nájazdom obyvate-
ľov osady Rakúsy. Popoludňajšia 
hliadka MsP počas pravidelnej 
kontroly mestských lesov v okolí 
rómskej osady pristihla pri rúbaní 
niekoľko centimetrových kmeňov 
borovíc troch páchateľov. Po spra-
covaní potrebných úkonov bude 
voči Daliborovi, Ľubomírovi P. 

a Romanovi G. z Rakús vzne-
sené obvinenie z trestného činu 
krádeže. 

26. máj 
Žiariace svetlo na futbalovom 

ihrisku v Strážkach upozornilo 
hliadku MsP na niečo nekalé. 
Na mieste boli Pavol Š. z Pra-
diarne, Ján S., Mária P. z ulice 
Medňanského a Helena Ž. z Len-
daku pristihnutí pri konzumácii 
alkoholických nápojov. Udelené 
blokové pokuty a povinnosť 
uhasiť založený ohník ukončili 
pohodový večierok. 

27. máj 
„Kto šetrí, má za tri“ pomyslel 

si pravdepodobne Patrik B. z Kú-
peľnej ul. a pokúsil sa ušetriť nie-
koľko kvapiek benzínu vo svojom 
autíčku. Za skrátenie si cesty cez 
úsek zákazu vjazdu z Mierovej ul. 
na Hviezdoslavovu ul. ho hliadka 
MsP na mieste pokutovala. 
 Spracoval: Ing. Ján Majerčák, 

náčelník MsP

• Mestská polícia v našom meste má k dispozícii iné služobné auto 
Doterajšiu Škodu Fábiu nahradilo auto z Mestského podniku - Hundayi 
Tucson. Ide o 4-ročné auto, ktoré po menších úpravách začali používať 
mestskí policajti. 

Ako iné mestá, ani naše nie je 
výnimkou, že verejné priestran-
stvá sú znečistené čímkoľvek. 
Odpadky, či žuvačky na chod-
níkoch, psie extrementy najmä 
na trávnikoch. V poslednej dobe 
aj v našom meste dochádza 
k nárastu tohto problému. Žiaľ, 
tento problém nespôsobuje“-
matka príroda“, ale my, ľudia. 
Takže buďme k sebe navzájom 
tolerantnejší, rešpektujme viac 
jeden druhého a neškoďme si 
navzájom aj takýmto spôsobom. 
Len žuvačky nalepené na dlažbe 
chodníka - to už dole jednoducho 
nejde. A rovnako psíčkari by mali 

Znečisťovanie verejných priestranstiev
vo vlastnom záujme rešpektovať 
svoju povinnosť - odpratať psie 
extremetny po svojich psoch. 
Pozor, nie je povinnosťou mesta 
zbierať tieto odpadky po meste. 
Zákon hovorí niečo iné. A teda 
ako ďalej ? Upozorňujeme, že 
mestská polícia si v najbližšom 
období bude vo zvýšenej miere 
všímať tieto naše „neduhy“ a bu-
de ich trestať pokutami, nakoľko 
ide o priestupky. Ak máte pocit, 
že odpadkových košov je niekde 
málo, alebo že úplne chýbajú, daj-
te vedieť na mestský úrad a mesto 
zabezpečí dostatočné množstvo 
odpadkových košov. 

• Koncom apríla bolo zakúpené nové nákladné auto pre potreby verej-
noprospešných služieb a údržby nášho mesta. Ide o červený Renault 
s vyklapacou ložnou plochou. Toto vozidla nahradilo doterajšie biele 
auto s ložnou plochou, ktoré vzhľadom na svoj vek už doslúžilo.
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1. Pýtate sa, či sa bude nejako riešiť parkovanie na sídlisku na 
Mierovej ulici, keďže súčasná kapacita je už nepostačujúca... 

- Mesto spracovalo projektovú dokumentáciu, ktorá rieši nové parko-
vanie pri ceste medzi bytovkami na Mierovej ulici a Hviezdoslavovou 
ulicou. Podľa tohto projektu sa táto cesta rieši ako jednosmerná a vedľa 
nej sa zriadi pozdĺžne státie - 22 nových parkovacích miest. Zároveň 
sa v tejto ceste uloží nová dažďová kanalizácia a položí sa nový asfalt. 
Na túto stavbu je vydané aj stavebné povolenie. Vzhľadom na vysoké 
investičné náklady sa táto stavebná akcia uskutoční v roku 2010.

Pýtate sa... 2. Pýtate sa, ako sa plánuje sa riešiť parkovanie áut pri Mater-
skej školy na Mierovej ulici...

- V súčasnosti je vypracovaná projektová dokumentácia a vydané 
stavebné povolenie na vybudovanie 16 parkovacích miest pri MŠ za 
plotom rímskokatolíckej fary a z bočnej strany bytovky na Mierovej 
č. 13. Čiastočnou úpravou existujúcej miestnej komunikácie za kotol-
ňou sa vytvoria tieto parkovacie miesta. Táto stavebná akcia je zatiaľ 
plánovaná až na rok 2011. Uvažuje sa o možnom zriadení ďalších 
cca 10 miestach za bytovým domom č. 13 od kotolne vedľa miestnej 
komunikácie. 

•
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Počas posledného májové-
ho víkendu (29. - 30. 6. 2010) 
sa v poľskom meste Ožarow 
uskutočnilo stretnutie part-
nerských miest tohto mesta 
z príležitosti 20. výročia exis-
tencie samosprávy tohto mes-
ta. Týchto osláv sa zúčastnila 
aj delegácia z nášho mesta 
vedená primátorom mesta. 
Delegácie z našich partner-
ských miest navštívia naše 
mesto počas Zemiakarskeho 
jarmoku 18. septembra 2010.

Návšteva partner-
ského Ožarowa

Keď sa spojí dobrý nápad 
a šikovní ľudia vznikne zaujímavá 
akcia, akou bola vernisáž a draž-
ba keramických prác detí zo ŠZŠ 
v kežmarskej Galérii u anjela. 
Toto podujatie bolo vyvrchole-
ním projektu Súlad živlov - zem, 
voda, vzduch a oheň. Realizovala 
ho Mgr. Ľubomíra Kromková za 
pomoci výtvarníka Petra Smika. 
Cieľom projektu bolo, aby si žiaci 
s mentálnym postihnutím osvojili 
rôzne techniky tvorby keramic-
kých objektov z hliny a aby im 
práca s hlinou poskytla formu 
zábavy a dala pocit realizácie 
a príjemne stráveného času.

Tvorba z hliny si vyžaduje 
súlad všetkých živlov. Zem 
v kombinácii s vodou a vzduchom 
dáva plastickosť, flexibilitu, tvár-
nosť a k tomu oheň, ktorý naopak 
dodáva trvácnosť.

Postupným tvorivým proce-
som vzniklo 15 keramických lámp 
na sviečky (výška okolo 40 cm), 
každá z nich predstavovala ne-
zameniteľný príbeh v súlade so 
štyrmi živlami. Piatym živlom 
a hlavnou organizátorkou akcie 
bola PaedDr. Renáta Smoroňová 

Keď sa spojí dobrý nápad a šikovní ľudia...
riaditeľka ŠZŠ a zároveň predsed-
níčka OZ Zlatá rybka.

Záujem bol veľký, vydražili sa 
všetky objekty. Získané finančné 
prostriedky vo výške 2 500 € 
budú poukázané na účet OZ Zlatá 
rybka a využité na ďalšie terape-
utické aktivity pre deti s ťažkým 
mentálnym postihnutím a deti zo 
sociálne znevýhodneného prostre-
dia. Ďakujeme ľudom s veľkým 
srdcom, medzi ktorými boli aj 
primátori našich miest Spišská 
Belá a Kežmarok, za podporu.

 PaedDr. Eva Selnekovičová
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Kaštieľ Strážky 
- ponuka 
- hľadá sa…

Slovenská národná ga-
léria Kaštieľ Strážky hľadá 
nájomcu pre poskytovanie 
služieb v kaštieli počas letnej 
sezóny v oblasti: reštaurácia/
cukráreň. Bližšie informácie: 
SNG Kaštieľ Strážky, Mgr. 
Daniela Kostková
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Máme za nami športový deň 
v meste Spišská Belá, ktorý sa 
konal 26. 5. 2010. Našim part-
nerským mestom bolo mesto 
Trstená, s ktorým sme si merali 
sily. V rámci národnej súťaže 
budú výsledky dosiahnuté v na-
šich mestách porovnané.

Do športovania sa zapojili ob-
čania všetkých vekových skupín, 
ale hlavne deti, ktorých záujem 
o športové, pohybové a súťažné 
aktivity bol najväčší. 

Ráno nás zobudilo slnko, no 
takéto krásne počasie netrvalo 
dlho a zopakoval sa minuloročný 
scenár. Napriek nepriaznivému 
počasiu, ktoré zavládlo hlavne 
v popoludňajších hodinách, bola 
účasť na jednotlivých športovis-
kách pomerne dobrá. Najväčší zá-
ujem bol o aktivity na základných 
školách nielen priamo v Spišskej 
Belej, ale aj na školách v obvode 
školského úradu Spišská Belá. 

CHALLENGE DAY 2010
Športové aktivity sa koncentrovali 
prevažne do telocviční a areálov 
škôl, kde sa o športovcov starali 
koordinátori podujatia. Aktivity 
(športové, súťaže, pohybové, si-
lové...) prevádzali na jednotlivých 
základných školách (ZŠ J. M. Pe-
tzvala, ZŠ Štefánikova, ZŠ a MŠ 
Slovenská Ves, ZŠ Podhorany, 
ZŠ a ŠZŠ Toporec, ZŠ Jurské, 
ZŠ s MŠ Holumnica, ZŠ Krížová 
Ves), ŠZŠ Spišská Belá, MŠ Spiš-
ská Belá a v  Centre voľného času 
v dopoludňajších hodinách, kde sa 
hlavne deti, ale aj učitelia zapája-
li do aktivít ako skok do diaľky 
z miesta, skok vo vreci, skákanie 
na švihadlách na vzdialenosť 
a rýchlosť, preťahovanie lanom, 
stoličky, hod na presnosť, streľba 
na bránu s brankárom z určitej 
vzdialenosti, slalom s loptou na 
čas, streľba na presnosť z určitej 
vzdialenosti, minifutbal na malé 
bránky, volejbal v kruhu, štafety 

v družstvách, naháňačky, kolo-
bežky, rýchla chôdza, pohybové 
hry, beh, bicykle, kolieskové kor-
čule, Hrnček var, presná muška, 
Janko Hraško s haluškami, 
Sedemmíľové čižmy, čudo vo 
vreci, zlatá rybka, striga na met-
le, futbalový maratón, Jánošíkov 
hod, triedna pasovačka, florbalo-
vé zručnosti, košománia, lezieme 
o život, ping-pongový kolotoč. 
Všetci zúčastnení mali z toho 
zážitok a hlavne veselú náladu. 
Aktívne sa do Challenge day za-
pojili aj naši najstarší občania a to 
v klube dôchodcov a v Zariadení 
opatrovateľskej služby, kde sa 
nenechali v športových aktivi-
tách zahanbiť. Boli rovnocennými 
partnermi aj mladším obyvateľom 
nášho mesta. Pohybové aktivity 
občanov a návštevníkov Spišskej 
Belej boli aj pri obchodnom dome, 
kde si vyskúšali svoju zručnosť 
v hode s loptou na cieľ, skákanie 
na švihadle, aerobné cvičenia. Do 
pohybových aktivít sa zapojili aj 
jednotliví zamestnanci podnikov 

JAVORINA a Mestský podnik. 
Bicyklovanie zlákalo ďalších na-
šich občanov, ktorí touto aktivitou 
podporili nielen naše mesto, ale 
urobili pekný krok na ceste za 
zdravím.

Po vyhodnotení výsledkov 
zapojených občanov v meste 
môžeme uviesť tieto výsledky: 
Challenge Day mesta Spišská 
Belá s 54,42 % účasťou všetkých 
obyvateľov v meste (do športova-
nia sa zapojilo 3435 obyvateľov 
a návštevníkov mesta, z toho 
2586 detí a mládeže).   

Ďakujeme všetkým, ktorí sa 
svojou pohybovou aktivitou za-
pojili do napĺňania cieľov CHAL-
LENGE DAY - Dňa výzvy.

Veľké poďakovanie patrí 
všetkým, ktorí sa podieľali na 
akcii a to hlavne organizátorom, 
ktorí túto peknú aktivitu pripravi-
li a Asociácii športu pre všetkých 
Slovenskej republiky, ktorá túto 
aktivitu na národnej úrovni za-
strešovala.

 Alena Schurdaková

Dňa 9. mája sa na Belianskom 
rybniku konali preteky v love rýb 
udicou, pri priležitosti otvorenia 
kaprovej sezóny. Preteku sa zú-
častnilo 45 pretekárov. Chytalo sa 

Rybárske preteky dospelých
systémom na jednu udicu naťaž-
ko, merali sa a bodovali ulovené 
kapre. Preteky skončili v tomto 
poradí: 1. Štefan Britaňák 441 
bodov, 2. Branislav Nebus 229 
bodov, 3. Tomáš Kolodzej 191 
bodov. Najväčší kapor dosahoval 
dĺžku 60 cm, ulovil ho Denis 
Britaňák, Štefan Britaňák ulovil 
13 rýb, čo bol najväčší počet 
ulovených rýb počas preteku. 
Pretekov sa zúčastnila aj Petra 
Lenďaková, jedina žena medzi 
zúčastnenými pretekármi. Ďaku-
jeme sponzorom: Mesto Spišská 
Belá, Tatravýkop - František 
Hrušovský, Pekáreň Slovenská 
Ves - Damián Strišovský, Kofola 
- Stanislav Benko, Pohostinstvo 
Podhorany - Ján Fudaly.

V sobotu 24. apríla sa už po 
štvrtý krát uskutočnil futbalový 
turnaj mužov venovaný pamiatke 
Mikuláša Garaniča. Turnaj bol 
odohraný na ihrisku s umelou trá-
vou na Moskovskej ulici. Turnaja 
sa zúčastnilo päť družstiev. Prven-
stvo si už po tretí krát obhájil tím 
Balamuty. Ďalšie poradie: 2. Cor-
goň tím, 3. Gunners (dorastenci), 4. 

Memoriál Mikuláša Garaniča

• Víťazné tímy futbalového turnaja.

Flamengo, 5. Red Devils. Ocenení 
boli aj najlepší hráč Tomáš Ruž-
bašský (z Kežmarku) a najlepší 
strelec Marek Podolinský (zo SP. 
Belej), ktorý si na svoje konto pri-
písal 22 gólov. Za servis a občer-
stvenie ďakujeme zamestnancom 
V-penziónu a za riadenie celého 
turnaja patrí poďakovanie Jožovi 
Kunovi.

• Traja najlepší rybári na ry-
bárskych pretekov v kategórii 
dospelých.


