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Zo zasadnutia mestského zastupiteľstva
Mestské zastupiteľstvo v Spiš-

skej Belej na svojom zasadnutí dňa 
10. apríla 2008 okrem iného: 

 
Vzalo na vedomie: 
- prezentáciu investičného 

zámeru spoločnosti Clasion, 
s. r. o., Veľká Lomnica na inves-
tovanie v zóne cestovného ruchu 
Šarpanec - ide o 3. ponuku, ktorá 
bola mestu predložená. Uvedenej 
dvojhodinovej prezentácie sa 
okrem poslancov zúčastnili aj 
členovia komisie výstavby a ko-
misie pre správu majetku mesta. 
Uvedený kvalitne spracovaný 
zámer predložila spoločnosť za-
stúpená osobami, ktorí vybudo-
vali a prevádzkujú golfový areál 
Veľká Lomnica. Grafická štúdia 
je zverejnená na www.spisska-
bela.sk.

- správu o činnosti Mestskej 
polície v Spišskej Belej za rok 
2007 (správa je zverejnená na 
www.spisskabela.sk);

- informáciu primátora mesta 
o návrhu zadania nového územ-
ného plánu mesta Spišská Belá 
(návrh zadania nového územné-
ho plánu mesta ako aj potrebné 
rozbory a prieskumy pre budúci 
územný plán sú zverejnené na 
www.spisskabela.sk a je možnosť 
ich pripomienkovať).

Schválilo:
- návrh Mestského podniku 

Spišská Belá, s. r. o., za rok 2007 
na nákup 9-miestneho nového 
vozidla pre potreby mestských 
lesov na prepravu zamestnancov 
mestských lesov za cenu do 800 
tis. bez DPH. Návrh na kúpu 
tohto auto bol zdôvodnený zlým 
technickým stavom 10-ročného 
obdobného auta na mestských 
lesoch. V prípade tohto auta je po-
trebná generálna oprava, ktorá by 
finančne vyšla rádovo na desaťti-
síce korún, preto je ekonomicky 
výhodnejšie kúpiť nové vozidlo, 
ktoré sa kúpi z prostriedkov mest-
ského podniku.

- návrh na zmenu rozpočtu 
Mesta Spišská Belá na rok 2008 
(návrh zmeny rozpočtu mesta je 
zverejnený na www.spisskabe-
la.sk);

- návrh Programu hospodár-
skeho a sociálneho rozvoja mesta 
Spišská Belá na roky 2007-2015 
s výhľadom do roku 2025 (uve-
dený program je zverejnený na 
www.spisskabela.sk). Ide o zá-
kladný strategický dokument 
mesta, ktorý na základe analýz 
a prieskumov určil hlavné ciele 
a priority rozvoja nášho mesta na 
uvedené obdobie;

- správu o činnosti hlavného 

kontrolóra mesta za 2. polrok 
2007;

- schválilo
a) záverečný účet Mesta 

Spišská Belá za rok 2007 vrátane 
celoročného hospodárenia mesta 
bez výhrad - výročná správa a zá-
verečný účet mesta sú zverejnené 
na www.spisskabela.sk;

b) finančné usporiadanie 
prebytku rozpočtu Mesta Spišská 
Belá za rok 2007 s rezervným 
fondom mesta 

 
Delegovalo: 
- v zmysle § 25 zákona č. 

596/2003 Z. z. o štátnej správe 
v školstve a školskej samospráve 
v znení neskorších právnych pred-
pisov za členov Rady škôl: 

1. Základná škola J. M. Petzva-
la, ulica Moskovská č. 20 - MUDr. 
Andrej Novák, Jozef Kuna, Ing. 
Radoslav Urban; 

2. Základná škola, ulica Šte-
fánikova č. 19 - Ján Halčin, Mgr. 
Anna Olekšáková, Ing. Pavol 
Ščigulinský; 

3. Základná umelecká škola, 
ulica Zimná č. 12 - Ing. Veronika 
Kováčiková, Mgr. Peter Pavličko, 
Mária Chovaňáková;

4. Centrum voľného času, 

ulica Zimná č. 47 - Ing. František 
Čarnogurský, Marek Podolínsky, 
Jana Neupauerova;

5. Materská škola, na Mierovej 
ulici č. 1 v Spišskej Belej - Gabriel 
Gemza, Peter Milaňák a Bc. Peter 
Novajovský;

6. Špeciálna základna škola, 
Zimná 21, Spišská Belá - Pavol 
Bekeš.

Radu školy pri každej škole, 
či školskom zariadení v našom 
meste tvorí 11 členov, z toho 
mesto (mestské zastupiteľstvo) 
deleguje 3 členov. Ďalší členovia 
sú: 4 zástupcovia rodičov žiakov, 
3 zamestnanci školy a 1 zástupca 
inej organizácie pôsobiacej v mes-
te v oblasti výchovy. 

Dňa 24. 4. 2008 sa uskutočnilo 
zasadnutie mestského zastupiteľ-
stva, predmetom ktorého boli 
okrem predaja bývalého hotela 
Belan, predaja 2 stavebných 
pozemkov v Tatranskej Kotline 
a žiadosti o majetkovo-právne vy-
sporiadanie vlastníctva k pozem-
kom, resp. o prenájom pozemkov. 
Celkovo bolo prejednaných 32 
bodov. Texty prijatých uznesení 
sú zverejnené na www.spisska-
bela.sk.

Dňa 2. apríla sa uskutočnilo 
na podnet mesta Spišská Belá 
a Obce Ždiar pracovné rokovanie, 
predmetom ktorého bolo riešenie 
porušovania zákazu kamiónovej 
dopravy na úseku cesty 1. triedy 
č. 67 medzi Spišskou Belou a Tat-
ranskou Javorinou. Uvedeného 
stretnutia sa zúčastnili zástupcovia 
Slovenskej správy ciest Košice, 
Krajského úradu cestnej dopravy 
v Prešove, Okresného dopravného 
inšpektorátu v Poprade i  Hranič-
nej polície, ako aj zástupcovia do-
tknutých obcí a miest. Chýbali len 
zástupcovia Správy Tanap-u, ktorí 
však majú k tejto téme čo povedať, 
keďže kamiónová doprava je vylú-
čená najmä z dôvodu jej prejazdu 

Problémy s kamiónovou dopravou
TANAP-om a Národnou prírod-
nou rezerváciou Belianske Tatry. 
Prítomní starostovia obce Ždiar 
a Tatranská Javorina poukázali 
na prejazd kamiónov zakázaným 
úsekom po vstupe SR do Schen-
genu (po zrušení hraničných kon-
trol na hraničných priechodoch). 
Jednoducho povedané, nemá 
im kto fyzicky zabrániť prejazd 
týmto úsekom štátnej cesty. Na 
uvedenom úseku je v súčasnosti 
zakázaný prejazd medzinárodnej 
kamiónovej dopravy TIR nad 
7,5 tony (s výnimkou dopravnej 
obsluhy). A práve tento zákaz vo-
diči kamiónov úmyselne porušujú, 
nakoľko na hraničnom priechode 

• V súčasnosti prebieha plánovaná oprava mestskej komunikácie na 
Družstevnej ulici za panelákmi, v rámci ktorej sa osadia nové obrubníky 
a položí sa nový asfalt.
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Historický 
kalendár mesta 

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. 1784  - 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 Poľsku zálohované 
spišské mestá.
18. 5. 1908 - Zomrel Samuel 
Weber, beliansky evanjelický 
kňaz a spišský historik, po-
chovaný na cintoríne v Spiš-
skej Belej
19. 5. 1991 - slávnostné 
sprístupnenie kaštieľa v Stráž-
kach verejnosti po generálnej 
oprave.

Obnova bytového 
fondu pokračuje...

V rámci plánovanej údržby 
mestských bytov v starých meš-
tianskych domoch mesto v tomto 
roku už zrealizovalo výstavbu soci-
álnych zariadení v 3 bytoch v dome 
na Slnečnej ulici č. 13 - zriadili sa 
samostatné kúpeľne s WC, ktoré 
doposiaľ mali spoločné a v dezo-
látnom stave. Zároveň mesto 
dalo kompletne vymeniť strešnú 
krytinu na dome na Hviezdoslavo-
vej č. 8 za novú krytinu (fotografia 
vpravo). Všetky uvedené práce re-
alizovala spoločnosť Remeslá Belá, 
s. r. o., zo Spišskej Belej. 

Za Novou ulicou mesto pripra-
vuje výstavbu nových rodinných 
domov v zmysle štúdie schválenej 
mestským zastupiteľstvom. V prí-
pade uvedenej novej výstavby 
rodinných domov je potrebné 
zvážiť, či bude určený len jeden 
názov pre navrhované 3 kratšie 
ulice, alebo pôjde o jeden názov 
pre celú lokalitu (viď návrh štúdie 
na www.spisskabela.sk - v časti 
Dôležité dokumenty). 

Návrhy názvu novej ulice 
môžu byť nasledovné: 

Aký názov dať novej ulici?
1. „Južná ulica” 2. „Webe-

rova ulica” 3. „Greisigerova 
ulica” 4. „Kalsteinova ulica” 
5. „Dolná ulica” 6. ”Ulica 17. 
novembra” 7. „Jarná ulica” 
8. iné názvy. 

O konečnom názve ulice 
rozhodne mestské zastupiteľstvo 
vo forme prijatia všeobecne 
záväzného nariadenia. Svoje ná-
vrhy môžete posielať na adresu 
mestského úradu alebo vyjadriť 
na internetovej stránke mesta 
v časti „Diskusia”.

V pondelok 21. apríla sa usku-
točnilo na mestskom úrade v Spiš-
skej Belej verejné prerokovanie 
záverečnej hodnotiacej správy 
v rámci posudzovania vplyvov 
na životné prostredie projektu 
„Dobudovanie turistických chod-
níkov a cyklostrás v Belianskych 
Tatrách a v ich podhorí”. 

Z hľadiska možných dopadov 
uvedeného projektu na život-

Posúdenie vplyvu projektu cyklotrás 
na životné prostredie

né prostredie neboli vznesené 
žiadne zásadné pripomienky od 
prítomných osôb. A to aj vzhľa-
dom na to, že samotný proces 
posúdenia týchto možných 
negatívnych vplyvov bol uro-
bený kvalifikovane a trval viac 
ako 1 rok a na jeho základe sa 
z celkovo navrhovaných 29 trás 
nedoporučuje realizovať 8 trás 
turistických chodníkov. 

Mestský podnik Spišská Belá 
s r. o. oznamuje, že na základe 
rozhodnutia Obvodného úradu 
životného prostredia v Kežmarku, 
bol zriadený zberný dvor nebez-
pečného odpadu v sídle Mestské-
ho podniku na Továrenskej ulici č. 

Oznam Mestského podniku Sp. Belá
30. Žiadame občanov mesta, aby 
všetky nebezpečné odpady (elek-
trodpad, žiarivky, autobatérie, 
chemické prípravky) odovzdá-
vali na uvedenej adrese a nie ako 
doposiaľ na skládke TKO.

v Tatranskej Javorine - Lysej Poľa-
ne ich nemá kto zastaviť (po zru-
šení hraničných kontrol). Týmto 
spôsobom si kamionisti skracujú 
cestu do Poľska, nakoľko inak mu-
sia používať priechody vo Vyšnom 
Komárniku (pri Bardejove) alebo 
v Trstenej. A sú ochotní v prípade 

ich zastavenia policajnou hliadkou 
zaplatiť pokutu v blokovom kona-
ní vo výške 2 000 Sk a pokračovať 
v ceste ďalej, čo je pre nich veľmi 
výhodné. Avšak v posledných 
dňoch sa situácia zlepšila, na-
koľko práve hliadky hraničnej 
polície pravidelne monitorujú 
tento úsek cesty a po zastavení 

Problémy s kamiónovou dopravou
(Dokončenie z 1. strany)

takéhoto kamiónu uložia nielen 
pokutu, ale kamión vrátia späť. 
Na uvedenom stretnutí prítomní 
sa zhodli na tom, že uvedený 
úsek je potrebné v čo najväčšom 
rozsahu monitorovať zo strany 
hliadok PZ SR (najmä hraničnej 
polície), ktoré budú okrem ude-
ľovania pokút vracať kamióny 
späť. SSC doplní chýbajúce 
dopravné značenie na hraničnom 
priechode v Podspádoch a v Tat-
ranskej Javorine vylučujúce túto 
kamiónovú dopravu. Slovenská 
samospráva zároveň bude kon-
taktovať poľskú prihraničnú 
samosprávu, aby aj na poľskej 
strane boli umiestnené dopravné 
značky jednoznačne vylučujúce 
túto kamiónovú dopravu aj na ich 
prístupových cestách k uvedeným 
hraničným priechodom. 

Výsadba stromov na novom cintoríneVýsadba stromov na novom cintoríne
V apríli mesto zrealizovalo na rozšírenej časti cintorína plánovanú 

výsadbu stromov - špeciálneho druhu lipy v počte 36 ks. Potrebné 
je doplniť ešte odpadkové koše, lavičky, osadiť veľký drevený kríž 
v centre a dosiať trávu. Dúfajme, že okrem nepriazni počasia nové 
stromy odolajú hlavne nepriazni vandalov.
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Po niekoľkých rokoch sa 
mestu podarilo predať objekt bý-
valého hotela Belan. V druhom 
opätovnom ponukovom konaní 
prejavili o jeho kúpu záujem 
3 záujemcovia. Na zasadnutí 
mestského zastupiteľstva dňa 
24. apríla boli predstavené 3 
ponuky - podnikateľské zámery 
na ďalšie využitie tohto objektu 
a okolitého pozemku cca 2500 
m2 (presná výmer bude určená 
geometrickým plánom). 

1. zámer predložil Ján Hu-
daček a Jaroslav Novoroľník, 
obaja zo Spišskej Belej - cieľom 
ich zámeru bolo zriadiť v tomto 
objekte bowling s barom a prí-
slušenstvom - ponúknutá kúpna 
cena 1 mil. Sk.

2. zámer predložila spoloč-
nosť AMAZONA, s. r. o., so 
sídlom Obyce (Topoľčany) - táto 
spoločnosť prevádzkuje cestovnú 
kanceláriu CK AMAZÓNA v Po-
prade - cieľom ich zámeru bolo 
zrekonštruovať tento objekt na 
hotel aj so sídlom uvedenej ces-

Bývalý hotel Belan predaný
tovnej kancelárie zameranej na 
domáci cestovný ruch - ponúknutá 
kúpna cena 2 460 tis. Sk.

3. zámer predložila spoločnosť 
CENTRÁL, s. r. o., so sídlom 
v Kremnici zastúpená Ing. Petrom 
Firekom zo Spišskej Belej a PhDr. 
Katarínou Polóňovou) - táto spo-
ločnosť prevádzkuje hotelové 
zariadenie v Kremnici - cieľom 
ich zámeru je kompletne zre-
konštruovať tento objekt v nižšie 
uvedenom rozsahu - ponúknutá 
kúpna cena 2 550 tis. Sk.

Poslanci sa jednomyseľne 
rozhodli pre odpredaj tohto 
objektu spoločnosti Centrál, 
s. r. o., vzhľadom na ponúknutú 
cenu ale najmä vzhľadom na ich 
podnikateľský zámer pod názvom 
BELANEA. 

V tomto objekte: 
• má vzniknúť športové - oddy-

chové centrum - bowling, squash, 
fittnes, sauna, solárium

• má vzniknúť relaxačno-reha-
bilitačné centrum - má sa posky-
tovať hipoterapia, fyzioterapia, 

magnetoterapia (detoxikácia 
organizmu, prístrojová lymfod-
renáž, rašelinové a škoricové 
zábaly) 

• má vzniknúť ubytovanie 
hotelového typu (50 lôžok, kon-
gresová sála - školiace centrum 
pre cca 80 osôb, banketové re-
prezentačné priestory) 

• má vzniknúť možnosť agrotu-
ristiky asi v 4 zrubových domoch 
(postavených vedľa hotela) 

 Uvedený objekt bol odpreda-
ný za týchto ďalších podmienok 
predaja: 

1. Zákaz prevodu vlastníckeho 
práva po dobu 5 rokov od kúpy 
pod hrozbou zmluvnej pokuty vo 
výške 200 % kúpnej ceny.

2. Uvedený podnikateľský 
zámer zrealizovať, a to do dvoch 
rokov od kúpy tohto objektu pod 
hrozbou zmluvnej pokuty vo výš-
ke 200 % kúpnej ceny.

11. apríl - Deň narcisov
Každý z nás by chcel byť úspešný a zdravý. Nie každému sa to 

podarí. Mnohých zaskočia nečakané choroby a rakovina je jedna 
z najhorších. 

Už po piaty raz sa Základná škola na Štefánikovej ulici v našom 
meste zapojila do akcie DEŇ NARCISOV. Zakúpením žltého kvietka, 
ste si nielen ozdobili svoj odev, ale predovšetkým ste urobili jeden 
dobrý skutok. Pomohli ste ľudom, ktorí to naozaj potrebujú. Pomohli 
ste tým, ktorí bojujú s touto veľmi zákernou a nepríjemnou chorobou. 
Tým, ktorí sa vedia tešiť z každého nového dňa, z každého východu 
slnka a z iných vecí, ktoré my zdraví považujeme za samozrejmé. 

Žiačkam Majke Lukáčkovej, Lenke Ovčarikovej, Ľudke Galschnei-
derovej, Tei Boďovej, Gabike Ščigulinskej, Simone Fedorovej, Nikole 
Kaňukovej a Lívii Voščekovej sa pod vedením učiteľky Kostkovej 
a učiteľky Baksovej podarilo vyzbierať v škole a v meste Spišská Belá 
finančný príspevok vo výške 18 473 Sk. Poďakovanie patrí všetkým 
darcom i organizátorom tejto akcie. ĎAKUJEME!

Vážení podnikatelia,
Mesto Spišská Belá inštalova-

lo v minulom roku v našom mes-
te mestský informačný systém. 
V rámci tohto systému sa mesto 
rozhodlo umožniť miestnym pod-
nikateľom umiestniť orientačno-
-informačné (smerové) tabuľky 
alebo tabule ako navigáciu k ich 
prevádzkam. Pre tento druh 
orientácie mesto určilo nasledov-
né podmienky:

 1.) Možnosť v rámci už exis-
tujúcich informačných stĺpov, 
prípadne v rámci nových infor-
mačných stĺpov, ktoré dá osadiť 
mesto na svoje náklady, dať si 
umiestniť jednu alebo viac kusov 
informačných tabuliek. Žiadateľ 
požiada mesto - mestský úrad, od-

Mestský informačný systém v Spišskej Belej - VÝZVA pre podnikateľov 
bor výstavby o výrobu a umiest-
nenie takejto tabuľky. 

2.) Výrobu a umiestnenie 
tabuľky zabezpečuje mesto (t. j. 
žiadateľ - podnikateľ si prostred-
níctvom mesta zabezpečuje 
výrobu tejto tabuľky z dôvodu 
zachovania jednotnosti tohto 
informačného systému).

3.) K dispozícii sú 2 druhy 
štandardných tabuliek:
- malá tabuľka - 75 cm x 12 cm 
- veľká tabuľa - 125 cm x 25 cm 
(formát dopravnej značky D 42)

4.) Typ písma, farba písma, 
farebné riešenie podkladu - sú už 
predurčené (pre všetkých rovna-
ko), v záujme jednotnosti tohto 
systému nie je možnosť výberu.

5.) Náklady na výrobu tabuľky 

znáša žiadateľ - podnikateľ 
cena malej tabuľky (1 kus) 

- 970 Sk bez DPH
cena veľkej tabuľky (1 kus) 

- 2 700 Sk bez DPH
Za výrobu tejto tabuľky bude 

vystavený daňový doklad od 
výrobcu.

6.) Miesto umiestnenia tabuľky 
- navrhne podnikateľ, ale rozhod-
ne o ňom mesto (primátor mesta), 
aby to bolo v súlade s právnymi 
predpismi a záujmami mesta 
a koncepciou mestského infor-
mačného systému. Zároveň mesto 
má právo obmedziť počet tabuliek 

pre jedného žiadateľa z dôvodu 
priestorového (kapacitného) 
obmedzenia tohto informačného 
systému.

7.) Mesto nezodpovedá za prí-
padné poškodenie, či odcudzenie 
tejto tabuľky. Na umiestnenie ori-
entačnej tabuľky alebo tabule na 
konkrétnom mieste nie je právny 
nárok. Rozhoduje o tom výlučne 
mesto po zohľadnení všetkých 
okolností. 

 Viac informácií - Ľubomír 
Vnenčák, na tel. č. 4680 515 
alebo RNDr. Vojtičková na tel. 
č. 4680 513. 
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 Plánuje mesto výstavbu ďal-
ších bytov?

- Určite áno, ale výstavba 
bytov závisí od nájdenia vhod-
nej lokality. A odpoveď nám 
dá nový územný plán, ktorý 
mesto v súčasnosti spracováva. 
V rámci súčasného zastavaného 
územia mesta už nechceme úze-
mie zahusťovať ďalšou takouto 
výstavbou, takže hľadáme úze-
mie pre nové „sídlisko” niekde 
na okraji nášho mesta. Snahou je 
pokračovať vo výstavbe ďalších 
nových bytov, ktorých nie je 
dosť. Ale zároveň zvažujeme aké 
byty stavať. Podľa spracovaného 
Programu hospodárskeho a so-
ciálneho rozvoja nášho mesta je 
potrebná výstavba bytov nižšieho 
štandardu (pre sociálne slabšie 
skupiny obyvateľov). Za týmto 
účelom mesto kúpilo budovu 
bývalej sodovkárne na križo-
vatke Slnečnej a Partizánskej 
ulice od Popradského pivovaru. 
V priebehu tohto roka dá spra-
covať projektovú dokumentáciu 
na rekonštrukciu tejto budovy 
tak, aby začiatkom budúceho 
roka mohlo žiadať o finančné 
prostriedky Štátny fond rozvoja 
bývania a Ministerstvo výstav-

Otázky pre primátora mesta
by a RR SR. Ale zároveň mesto 
eviduje požiadavku o výstavbu 
bytov do osobného vlastníctva. 
Vzhľadom na to, že dnes máme 
k dispozícii 76 novopostavených 
nájomných bytov (za posledné 
4 roky), chceme sa orientovať 
na výstavbu bytov do osobného 
vlastníctva. To znamená nájsť 
konkrétnych záujemcov o takéto 
byty, ktorí si za výhodných pod-
mienok budú splácať tieto byty. 
A práve Štátny fond rozvoja 
bývania má v súčasnosti veľmi 
zaujímavý program na výstavbu 
bytov do osobného vlastníctva 
fyzických osôb (úvery do 1,5 mil. 
Sk na 30 rokov s 2 % úrokom za 
podmienky počiatočného vkladu 
žiadateľa vo výške 20 % celko-
vých nákladov). Snahou mesta 
je pripraviť územie a projektové 
dokumentácie a ďalšie podklady 
v tomto roku, aby sme sa v roku 
2009 pokúsili získať potrebné 
finančné prostriedky na výstavbu 
týchto bytov a začali tieto byty 
aj stavať. Zároveň to znamená 
nájsť aj stavebnú firmu, ktorá 
bude stavebníkom a ktorá tieto 
byty postaví. Pre 1. fázu počítame 
s menším počtom týchto bytov na 
otestovanie - asi 20 bytov. Pred-

pokladáme, že možnosť budú mať 
aj záujemcovia z okolitých obcí, 
čo tomu tak doposiaľ nebolo pre 
veľký záujem o byty zo strany 
obyvateľov mesta. 

 Plánuje mesto pripraviť 
nejaké územie pre výstavbu 
garáží?

- Rovnako evidujeme pomerne 
veľký záujem o výstavbu garáži 
v našom meste. Avšak aj v tomto 
prípade platí rovnaká odpoveď: 
čakáme na spracovanie nového 
územného plánu mesta, ktorý 
určí lokality vhodné na takúto 
výstavbu. Takže viac budeme 
vedieť na jeseň tohto roka, kedy 
bude schválený nový územný 
plán mesta. Ale platí, že určite sa 
garáže stavať budú a už dnes sú 
v návrhu tri možné lokality. Na 
jeseň tohto roka (po schválení 
územného plánu) sa budú pri-
pravovať prvé štúdie a podklady, 
aby sa s výstavbou mohlo začať 
začiatkom roku 2009. 

 Ako je to s výstavbou rodin-
ných domov v našom meste?

- V tomto prípade určité infor-
mácie už boli zverejnené. V sú-
časnosti sa pripravuje výstavba 
rodinných domov na Športovej 
ulici za ul. SNP. Plánovaných 
je 27 rodinných domov, z toho 
mestských pozemkov je však len 

6. Pripravuje sa aj Ďalšia lokalita - 
územie za Novou ulicou (smerom 
k Židovskému cintorínu), kde by 
v 1. etape malo byť cca 70 staveb-
ných pozemkov menšej  výmere 
(cca 500 m2). Prvé pozemky by 
sa mali prideľovať na jeseň tohto 
roka. Rovnako pripravujeme 
2. etapu výstavby rodinných 
domov v Strážkach v lokalite 
Nad kaštieľom (27 stavebných 
pozemkov). Nový územný plán 
by mal určiť ďalšie vhodné loka-
lity na túto výstavbu do budúcna. 
Najväčším problémom, ktorý 
brzdí túto výstavbu, sú nevyspo-
riadané pozemky v súkromnom 
vlastníctve a náklady na výstavbu 
inžinierskych sietí. 

Názov euro vybrali pre jednot-
nú menu Európskej únie predsta-
vitelia členských štátov EÚ na 
summite v Madride v decembri 
1995. Dňa 1. 1. 1999 prijalo euro 
za svoju národnú menu 11 člen-
ských štátov EÚ, a to Belgicko, 
Fínsko, Francúzsko, Holandsko, 
Nemecko, Írsko, Luxembursko, 
Portugalsko, Rakúsko, Španiel-
sko a Taliansko, od 1. 1. 2001 
sa k nim pridalo Grécko a 1. 1. 
2007 prijalo euro aj Slovinsko. 
1. 1. 2008 sa k eurozóne pripojil 
Cyprus a Malta. Vstup našej kra-
jiny do euro zóny je naplánovaný 
na 1. 1. 2009 a je podmienený 
plnením tzv. maastrichtských kri-
térií. Podobne ako v Slovinsku, aj 
u nás dôjde k výmene slovenskej 
koruny za euro v bezhotovostnom 
a hotovostnom obehu naraz a bez 
prechodného obdobia, tzv. metó-
dou veľkého tresku.

Základné zásady zavedenia 
eura sú stanovené v Národnom 
pláne zavedenia eura v SR. 
Legislatívne zázemie vytvorí 
Zákon o zavedení meny euro 

TÉMA: EURO - naša nová mena 
v Slovenskej republike (tzv. 
generálny zákon).

Zásada Big Bang (Veľ-
ký tresk) - stanovuje, že euro sa 
súčasne zavedie do hotovostného 
aj bezhotovostného obehu a stane 
sa jediným zákonným platidlom 
na území SR na rozdiel od pô-
vodných krajín eurozóny, kde 
sa euro do hotovostného obehu 
zaviedlo až po uplynutí trojroč-
ného prechodného obdobia od 
jeho zavedenia do bezhotovost-
ného obehu.

Zásada krátkeho duálneho 
obehu - obdobie, počas ktorého 
bude možné platiť v hotovosti 
eurom aj slovenskými koruna-
mi, bude trvať iba dva týždne 
od dátumu prijatia, t. j. od 1. 
1. 2009 do 16. 1. 2009. Počas 
tohto obdobia bude ešte možné 
platiť korunovými bankovkami 
a mincami, ale vydávať sa bude 
len v eurách.

Konverzný kurz - bude ne-
odvolateľne stanovený Radou 
EÚ, pričom jedine tento kurz 
bude možné použiť pri prepočte 
korunových hodnôt na eurá 

k 1. 1. 2009 a pre účely 
duálneho zobrazovania 
cien. Konverzný kurz 
bude stanovený ako koefi-
cient so šiestimi platnými 

číslicami vo formáte: 1 EUR = 
xx,xxxx SKK. Konverzný kurz 
nesmie byť skracovaný, ani 
zaokrúhľovaný. Predpokladaný 
dátum stanovenia konverzného 
kurzu je júl 2008.

Zásada kontinuity kontrak-
tov - zavedenie eura neovplyvní 
platnosť zmlúv, zmluvných, ani 
iných právnych vzťahov platných 
pred termínom zavedenia eura. 
Žiadnu zmluvu nebude možné 
jednostranne vypovedať z dôvodu 
zavedenia eura, pričom meniť ich 
bude možné len po vzájomnej do-
hode zmluvných strán. Hodnoty 
v korunách, ktoré sa nachádzajú 
v zmluvách, sa budú považovať 
za hodnoty v eurách, prepočítané 
konverzným kurzom.

Zaokrúhľovanie - všetky 
peňažné čiastky stanovené v ko-
runách, ktoré budú musieť byť 
zaplatené alebo zúčtované v eu-
rách, sa zaokrúhlia na najbližší 
eurocent, pričom sa zaokrúhli len 
konečná hodnota a nie čiastkové 

položky. 
Ochrana ekonomických zá-

ujmov občanov a spotrebiteľov 
- zavedenie eura nesmie poškodiť 
občanov. Poplatky občanov a da-
ne sa budú zaokrúhľovať nadol, 
pričom platby občanom sa budú 
prednostne zaokrúhľovať nahor 
(a upravovať spravidla na celých 
10 eurocentov).

Duálne zobrazovanie cien 
- obdobie povinného duálneho 
zobrazovania cien sa začne 
najneskôr mesiac po vyhlásení 
konverzného kurzu a skončí 
rok po zavedení eura. Počas 
tohto obdobia budú musieť byť 
všetky údaje o cenách uvádzané 
v slovenských korunách aj eurách 
súčasne, pričom na účel prepočtu 
bude možné použiť výlučne kon-
verzný kurz.

Dvojité hodnoty musia byť 
zobrazené na tovare, účtoch, 
faktúrach, výplatných páskach, 
rozhodnutiach a potvrdeniach 
o sociálnych a dôchodkových 
dávkach, v katalógoch, atď.

Povinnosť duálneho zobrazo-
vania cien a finančných hodnôt je 
výlučne voči občanom (fyzickým 
osobám nepodnikateľom). 

€

Ponuka - na asa-
náciu stodoly

Spoločnosť Slovkred 
Poprad sa stala novým vlast-
níkom stodoly na ul. SNP pri 
výjazde z čerpacej stanice 
OMV. Nový vlastník hľadá 
záujemcov o asanáciu tejto 
stodoly za hodnotu zasano-
vaného stavebného materiálu 
z tejto stodoly. Bližšie infor-
mácie Dr. Hrivko, Motorest 
Goral v Spišskej Belej. 
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Tento veľmi vážny a dôležitý dokument schválilo mestské zastupi-
teľstvo mesta Spišská Belá dňa 10. 4. 2008. Jeho súčasťou je stratégia 
rozvoja nášho mesta na roky 2008 - 2015, rozdelená do 3 oblastí, 
pričom každá oblasť má niekoľko opatrení a konkrétnych aktivít. Po-
stupne budeme v tomto spravodaji zverejňovať jednotlivé časti tohto 
strategického dokumentu mesta.

1. OBLASŤ: 
KVALITA ŽIVOTA A ĽUDSKÉ ZDROJE
 
Priorita: 1.1 - Rozvoj bývania
Vytvorenie podmienok bývania pre rôzne skupiny obyvateľov 
a rôzne formy bývania

Opatrenie 1.1.1 - Vytvorenie možnosti pre individuálnu bytovú 
výstavbu v Spišskej Belej
V novom územnom pláne Mesta Spišská Belá prehodnotiť súčasné 
navrhované územia a vyčleniť nové plochy pre individuálnu bytovú 
výstavbu, vrátane kompletných inžinierskych sietí. Pre potreby lepšej 
identifikácie pravidelne monitorovať potenciálnych záujemcov. 
Termín realizácie: 2008 - 2015
 
Opatrenie 1.1.2 - Výstavba mestských nájomných bytov 
Uskutočniť výstavbu potrebného množstva mestských nájomných 
bytov pre obyvateľov mesta, ale aj blízkeho okolia, v snahe stabili-
zovaťpočet obyvateľov a stabilizovať mladých ľudí a mladé rodiny 
využitím finančných prostriedkov MVaRR SR a ŠFRB. Predpokladá 
sa výstavba až 80 bytov do roku 2015.
Termín realizácie: do roku 2015
 
Opatrenie 1.1.3 - Výstavba bytov do osobného vlastníctva
Uskutočniť výstavbu bytov do osobného vlastníctva záujemcov v počte 
do 20 bytov do konca roka 2010 v spolupráci so ŠFRB a silnou sta-
vebnou firmou. V prípade záujmu o takéto byty následne pokračovať 
v tejto výstavbe.
Termín realizácie: do roku 2010
 
Opatrenie 1.1.4 - Modernizácia existujúceho bytového fondu 
v meste Spišská Belá
Uskutočniť potrebnú rekonštrukciu a modernizáciu existujúceho byto-
vého fondu vo vlastníctve mesta nachádzajúceho sa v starých meštian-
skych domoch, ktoré sú v zlom technickom stave (jedná sa o byty 2., 3. 
a 4. kategórie). Rovnako je potrebná modernizácia bytového fondu vo 
vlastníctve súkromných osôb, resp. bytového družstva, najmä z dôvodu 
energetickej náročnosti a odstraňovania systémových porúch, vrátane 
zatekajúcich rovných striech bytových domov.
 
Opatrenie 1.1.5 - Výstavba bytov nižšieho štandardu v meste 
Spišská Belá
Mesto Spišská Belá dnes fakticky neeviduje bezdomovcov, avšak má 
vo svojej evidencii osôb s trvalým pobytom len Spišská Belá (bez 
konkrétneho obydlia), zároveň mesto eviduje osoby, ktoré sú sociálne 
odkázané a žijú v zlých podmienkach, avšak nie sú schopní zabezpečiť 
si byty bežného štandardu vzhľadom na výšku nájomného. Preto je 
potrebné uskutočniť výstavbu bytov pre obyvateľov mesta, najmä pre 
sociálne slabších obyvateľov - minimálne 10 bytov s nižším štandardom 
do roku 2010 a ďalších 10 - 15 bytov nižšieho štandardu do roku 2015, 
a to v spolupráci s MVRR SR a Štátnym fondom rozvoja bývania.
Termín realizácie: 2009 - 2015

Priorita 1.2 - Infraštruktúra pre šport a voľný čas

Opatrenie 1.2.1 - Analýza voľnočasovej infraštruktúry v meste 
Spišská Belá
Cieľom je zmapovať objekty a infraštruktúru, ktorá je v meste k dispo-

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Spišská Belá
zícii pre voľnočasové aktivity rôznym vekovým skupinám, navrhnúť ich 
doplnenie a pripraviť projekty k viaczdrojovému financovaniu. Zároveň 
spracovať Koncepciu rozvoja športu v meste Spišská Belá.
Termín realizácie: do roku 2008

Opatrenie 1.2.2 - Modernizácia a dobudovanie existujúcich špor-
tovísk 
Cieľom tohto opatrenia je rekonštruovať (modernizovať) a prípadne 
dobudovať školské, ale aj mestské športoviská pre potreby obyvateľov 
mesta, najmä pre kolektívne športy, vrátane následnej správy a údržby 
týchto športovísk. Konkrétne má ísť o rekonštrukciu a modernizáciu 
športového areálu na Moskovskej ulici pri ZŠ a dobudovanie športo-
vého areálu na Tatranskej ulici. 
Termín realizácie: do roku 2011

Opatrenie 1.2.3 - Vybudovanie nového futbalového štadióna
Akútnou potrebou je vybudovať nové futbalové ihrisko so zázemím. 
V súčasnosti sa hrá na nevyhovujúcom ihrisku (teréne) v mestskej časti 
Strážky, nakoľko doterajšie futbalové ihrisko bolo zrušené z dôvodu 
akútnosti rozšírenia cintorína. 
Termín realizácie: do roku 2010

Opatrenie 1.2.4 - Vybudovanie športovo-relaxačného centra
Vzhľadom na súčasné ako aj predpokladané budúce aktivity umožniť 
podnikateľom vybudovať v našom meste viacúčelové športovo-rela-
xačné centrum, čím sa získa nový oddychový areál v meste, kde bude 
možné vybudovať bowlingové dráhy, posilňovňu, squash a vytvoriť 
podmienky na iné nenáročné športy. 
Termín realizácie: do roku 2012

Opatrenie 1.2.5 - Výstavba viacúčelovej športovej haly 
Cieľom mesta je vybudovať viacúčelovú športovú halu, ktorá bude 
slúžiť nielen pre potreby organizovaných športov (volejbal, basket-
bal, futbal) ale aj pre športové aktivity širokej verejnosti. Zároveň táto 
hala bude slúžiť ako spoločenský priestor pre usporiadanie rôznych 
kultúrnych a spoločenských akcií mesta (koncerty, väčšie verejné 
zhromaždenia, mokrý variant pri niektorých kultúrnych podujatiach 
organizovaných vonku). 
Termín realizácie: presne neurčený - najneskôr do konca roka 2015
 
Opatrenie 1.2.6 - Infraštruktúra pre deti a mládež
Cieľom mesta je vybudovať chýbajúcu infraštruktúru pre najmenšie 
deti, staršie deti i mládež a umožniť im aktívne a zmysluplné trávenie 
ich voľného času. Mesto plánuje zrealizovať minimálne tieto aktivity : 
výstavba detského ihriska a hracích plôch pre najmenších na Moskov-
skej ulici, na ulici kpt. Nálepku (pri zdravotnom stredisku), výstavba 
adrealínového centra (U-rampa, lezecká stena a pod.), výstavba detské-
ho dopravného ihriska na Tatranskej ulici, výstavba malého lyžiarskeho 
vleku pre najmenších v Strážkach 
Termín realizácie: do roku 2012 

Spoločenská kronika - marec 2008
Narodili sa:
Rebeka Hangurbadžová, Dominik Kozák, Samuel Kozák, Lívia 
Pompová, Natália Andrášová, Leo Mlynarčík, Lenka Skribčáko-
vá, Adam Talár.
Životného jubilea sa dožívajú:
Jozef Lisý 95 rokov, Alžbeta Pudičová 80 rokov, Helena Boršošová 
75 rokov, Ema Pjateková 70 rokov, Terézia Pitoňáková 70 rokov, 
Jozef Dulak 70 rokov.
Navždy nás opustili:
Vincent Britaňák vo veku 91 rokov, Štefan Bekeš vo veku 89 rokov, 
Anton Krigovský vo veku 66 rokov, Ľubomír Mačuga vo veku 48 
rokov.
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 Kedy bola firma VOMZ zalo-
žená, aké boli jej začiatky?

- Firma VOMZ bola založená 
4. 10. 2000, jej začiatky ako aj 
samotný vznik firmy boli vlastne 
transformované z pôvodnej fyzic-
kej firmy OMVez, ktorá vznikla 
v roku 1990 ako odpoveď na dopyt 
gastronomických, reštauračných, 
barových, zdravotníckych, che-
mických firiem a prevádzok po 
hlavne nerezovom zariadení, ako 
aj rôznych spotrebičoch do tých-
to zariadení. Naše začiatky boli 
v skromnejších priestoroch v Ľu-
bici, no firma časom a úspešnou 
logistikou stabilne napredovala. 

Sídlo Vašej firmy sa nachá-
dza na ulici Továrenskej 27, 
má Vaša firma predajné miesta 
i v iných mestách? Uvažujete 
nad rozšírením prevádzky?

- Naša firma má predajné a po-
radenské sídlo v Spišskej Belej, 
Bratislave, Martine a prostredníc-
tvom našich obchodných partne-
rov ( obchodné firmy ) v každom 
väčšom meste na Slovensku, ale 
aj v Rakúsku a Nemecku. 

Vaša firma sa zaoberá výro-
bou nerezových zariadení pre 

Rozhovor so Stanislavom Pjatákom, 
top managerom spoločnosti 
VOMZ Slovakia, s. r. o.

gastronómiu, potravinársky, 
chemický priemysel a zdra-
votníctvo. Môžete nám bližšie 
špecifikovať, o aké zariadenia 
ide?

- Zaoberáme sa výrobou nere-
zových pracovných stolov, drezov, 
umývacích stolov, príborníkov, 
odpadových žľabov, digestorov, 
výdajných ohrievacích pultov, 
ohrievačov tanierov, chladiacich 
vaní a vozíkov, výdajných liniek, 
prezentovaných na internetovej 
stránke www.vomz.sk.

 Ako prebieha vývoj a projek-
cia Vašich výrobkov? 

- Vývoj prebieha v prvom rade 
podľa konkrétnych požiadaviek 
zákazníka, potom cez realizova-
teľnú projekciu v 3D programoch, 
ďalej cez našich programátorov 
do technických nákresov na stroje 
CNC a do výroby.

 Dokážete sa prispôsobiť aj 
konkrétnym požiadavkám Va-
šich zákazníkov? 

- Snažíme sa vždy so zákaz-
níkom konzultovať jeho kon-
krétnu dispozíciu a našu výrobu 
prispôsobiť čo najbližšie k jeho 
požiadavkám a spokojnosti.

 Aké ďalšie služby poskytujete 
svojim zákazníkom? 

- Okrem predaja nerezových 
komponentov sa zaoberáme aj 
projektovaním prevádzkových 
kuchýň, predajom a poraden-
stvom prevádzkových a gastro-
nomických spotrebičov, predajom 
veľkokuchynského zariadenia, 
montážou, servisnými službami 
na nami predané spotrebiče.

S akými problémami sa v tej-
to oblasti stretávate? 

- V tejto oblasti sa zatiaľ so 
závažnými problémami nestre-
távame, väčšinou sú to časové 

požiadavky našich klientov. 
 Koľko má Vaša firma zamest-

nancov? 
- Naša firma má 35 - 40 za-

mestnancov.
 Aké sú Vaše plány do budúc-

nosti?  
- Udržanie stabilnej a prospe-

rujúcej prevádzky, stabilita a zvi-
diteľnenie sa na európskom trhu aj 
vďaka získaniu ocenenia na gas-
tronomickej výstave v Bratislave, 
zvyšovanie kvality a plnenia ISO 
požiadaviek, zväčšenie výroby, čo 
najväčšie pokrytie klientských po-
trieb a úspešné napredovanie.

Naša materská škola je za-
radená do projektu siete Škôl 
podporujúcich zdravie. Jej záme-
rom je viesť deti k starostlivosti 
o zdravie i k zdravému životnému 
štýlu. V mesiaci apríl sa v rámci 
tohto projektu realizoval „Týždeň 
zdravia“. Bol to týždeň plný zau-
jímavých aktivít:

PONDELOK: kresba, maľ-
ba s tematikou zdravia

Do tejto aktivity sa zapojili 
všetky deti. Výsledkom ich čin-
nosti boli krásne výtvarné práce, 
ktoré si mohli rodičia, aj návštev-
níci MŠ pozrieť v dňoch od 29. 4. 
do 3. 5. 2008.

UTOROK: športové aktivity 
- test gymnastickej prípravy pre 
5 - 6 ročné deti

Cieľom týchto aktivít bolo zis-
tiť úroveň telesnej zdatnosti a po-
hybovej výkonnosti u detí pred 
vstupom do ZŠ. Tieto aktivity sa 
stretli s veľkým záujmom a deti 
cvičili s radosťou a nadšením. 

STREDA: svet liečivých 
rastlín - výstavka byliniek, 

Týždeň zdravia v materskej škole
poznávanie liečivých rastlín, 
ochutnávka ovocných čajov

Počas tohto dňa sa deti 
oboznámili so známymi lieči-
vými bylinkami, so spôsobom 
ich prípravy a ich využitím pri 
liečení rozličných chorôb. Celý 
týždeň mali deti možnosť po-
zorovať jednotlivé bylinky na 
zhotovenej výstavke prístupnej 
pre všetkých. 

ŠTVRTOK: zdravá výživa 
- príprava šalátov spoločne 
s deťmi

Aký by to bol Týždeň zdravia 
bez zdravej výživy? Ani v tento 
deň nezaháľali deti, ani pani uči-
teľky a pomocnú ruku podali aj tety 
upratovačky a tety kuchárky. Deti 
sa oboznámili s niektorými druhmi 
ovocia a zeleniny, ich významom 
pre zdravie i spôsobom ich spraco-
vania. Deti s pomocou pani učiteliek 
pripravili ovocné a zeleninové šalá-
ty, na ktorých si mohli pochutnať 
všetky deti v MŠ. A že sú to naozaj 
šikovné deti, sa presvedčili všetci, 
ktorí šaláty ochutnali!

Tento deň sa nám podarilo zre-
alizovať vďaka Marošovi Mešáro-
vi, ktorý bol našim sponzorom, za 
čo mu veľmi pekne ďakujeme. 

PIATOK: ošetrovanie drob-
ných poranení - beseda so zdra-
votníkom

V tento deň sme si prizvali 
medzi nás záchranára z rýchlej 
zdravotnej služby, ktorý deťom 
pútavou formou vysvetlil a pred-

viedol, ako sa správne ošetrujú 
drobné i väčšie poranenia. Zá-
roveň im priblížil náročnú prácu 
lekárov i záchranárov, za čo mu 
veľmi pekne ďakujeme.

Záver týždňa sa niesol v du-
chu celospoločenskej zbierky na 
pomoc boja proti rakovine (Deň 
narcisov). Do tejto zbierky sa 
zapojili s veľkou ochotou všetci 
zamestnanci MŠ.

Ponuka - odborný lesný hospodár
Mestský podnik Spišská Belá, s. r. o., vyhlasuje výberové konanie 
na funkciu „Odborný lesný hospodár“. 
Podmienky pre uchádzača: ukončené vysokoškolské lesnícke vzde-
lanie II. stupeň, osvedčenie o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti 
OLH, prax v činnosti OLH min. 5 rokov. 
Žiadosti s profesijným životopisom zasielajte na adresu: Mestský 
podnik Spišská Belá, s. r. o., Továrenská 30, 059 01 Spišská Belá. 
Termín podania žiadosti do 31. 5. 2008.

Ponuka - miesto vedúceho strediska stavebnej 
výroby 
Mestský podnik Spišská Belá, s. r. o., vyhlasuje výberové konanie 
na funkciu „Vedúceho strediska stavebnej výroby”. 
Podmienky pre uchádzača: min. stredoškolské vzdelanie stavebného 
smeru, min. prax v odbore 3 roky, VP skupiny B. 
Žiadosti s profesijným životopisom zasielajte na adresu: Mestský 
podnik Spišská Belá, s. r. o., Továrenská 30, 059 01 Spišská Belá. 
Termín podania žiadosti do 31. 5. 2008.
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Kalendár kultúrnych, športových 
a spoločenských podujatí 

MÁJ
  8. 5. - Boj proti fašizmu - pietna spomienka
  11. 5. - Deň matiek - kultúrne podujatie pre mamičky v kinosále 

mesta
 17. 5. - Noc múzeí - kultúrne podujatie v múzeu J. M. Petzvala
 17. 5. - Milionár - vedomostná súťaž pre mládež v CVČ
  18. 5. - Ekumenická slávnosť so sprievodným kultúrnym progra-

mom pre pozvaných hostí a širokú verejnosť pri príležitosti 100. 
výročia úmrtia Samuela Webera

  21. 5. - Koncert učiteľov ZUŠ Spišská Belá
  25. 5. - Majáles - popoludnie so živou hudbou a sprievodnými 

akciami
  25. 5. - 2. Otvorené majstrovstvá mesta Spišská Belá v hádzaní 

šípok
  25. 5. - 5. kolo automobilovej jazdy zručnosti o pohár primátora 

mesta 
  31. 5. - „Beliansky škovránok” - 5. ročník folklórneho festivalu 

detí v speve
JÚN
  1. 6. - Medzinárodný deň detí - popoludnie pre deti v areály parku 

kaštieľa v Strážkach
  13. - 15. 6. - Dni mesta Spišská Belá 2008 - konané pri príležitosti 

745. výročia prvej písomnej zmienky o meste a 100. výročia úmrtia 
Samuela Webera

  18. 6. - Koncert absolventov ZUŠ Spišská Belá a výstava vý-
tvarných absolventských prác ZUŠ Spišská Belá

  21. 6. - Streetball Bela Cup 2008 - otvorený basketbalový turnaj 
amatérskych družstiev mužov a žien 

  21. 6. - Jánske ohne - na Belianskom rybníku
  28. - 29. 6. - Kaštieľne hry Strážky 2008 
  29. 6. - 6. kolo automobilovej jazdy zručnosti o pohár primátora 

mesta 

Marec je už od roku 1955 za-
užívaný ako mesiac knihy. Túto 
skutočnosť potvrdila svojími ak-
tivitami Mestská knižnica, ktorá 
pripravila kolektívne podujatia 
pre žiakov materských a základ-
ných škôl. Dňa 14. marca pri 
príležitosti Týždňa slovenských 
knižníc sme privítali spisovateľku 
Renátu Bočkayovú - Vasekovú na 
besede, ktorej sa zúčastnili žiaci 
I stupňa oboch základných škôl. 
Spisovateľka zaujímavým spô-
sobom predstavila svoju tvorbu  
s tématikou tatranskej prírody 

Mesiac knihy a Dni detskej knihy v Mestskej knižnici
a jej ochrany. V tomto poduja-
tiami preplnenom týždni sa deti 
z materských škôl dozvedeli 
o slovníčkoch a slovníkoch, ich 
využívaní a taktiež sme si pripo-
menuli zvyky a tradície blížiacich 
sa Veľkonočných sviatkov. 

Stretnutia so žiakmi ZŠ boli 
zamerané na prezentáciu kníh 
„Spišská Belá” (monografia) 
a Choma, Milan: J. M. Petzval. 
Dôraz sme kládli na slávne 
osobnosti nášho mesta. Cieľom 
týchto stretnutí bolo priblížiť 
život a prácu S. Webera, J. Voj-

tasa, J. M. Petzvala, O. Petzvala, 
M. Greisigera, M. Grigera. Tieto 
osobnosti sa zaslúžili o rozvoj 
a propagáciu nášho mesta nielen 
na Slovensku, ale aj za hranicami 
našho regiónu. Tejto prezentácie 
sa zúčastnilo 13 tried 5. - 9. roč. 
oboch základných škôl.

Aktivity Mestskej knižnice 
pokračovali aj v mesiaci apríli. 
Každoročne 2. apríla sa na po-
česť narodenia veľkého sveto-
vého rozprávkara H. Ch. Ander-
sena oslavuje deň Detskej knihy. 
Vďaka Andersenovmu umeniu 
dávny svet rozprávok podnes 
dýcha živým dychom. O tom 
sa presvedčili aj deti materskej 
školy. Rozprávky im počas troch 

Súťaž v speve
3. 4. 2008 sa uskutočnila v Mestskom kultúrnom stredisku v Kež-

marku spevácka súťaž „Children s Eurostar” pre deti východosloven-
ského kraja, ktorej organizátorom je známy košický spevák V. Železňák. 
Tejto súťaže sa zúčastnili aj dve žiačky zo ZŠ na Štefánikovej ulici 
Jana Palčová z 8. triedy a Magda Suchanovská z 5. triedy. Popri veľ-
mi veľkej konkurencii speváckych talentov sa Magda Suchanovská 
umiestnila na 2. mieste 

návštev v Mestskej knižnici čítali 
a svoje prvé stretnutia s rozpráv-
kou priblížili dospelí - primátor 
JUDr. Štefan Bieľak, kaplán 
Štefan Hrbček, ktorý deti zaujal 
aj svojimi kúzlami, Ladislav 
Fudaly (hlavný kontrolór mesta), 
Ing. Mária Kušmíreková (hlavný 
ekonóm mesta), Mgr. Amália 
Timočková (školský úrad) a Ján 
Pokrivčák (náčelník mestskej 
polície). Deti s napätím počúvali 
a po príchode do materskej škôlky 
kreslili postavičky a svoje dojmy 
zo stretnutí. Vyhodnotenie naj-
krajších výkresov s výstavou sa 
uskutoční v mesiaci máji počas 
súťaže „Beliansky škovránok”.

V mesiaci marci knižnicu nav-
štívilo 613 čitateľov a 383 použí-
vateľov bezplatného internetu.

Centrum voľného času v Spiš-
skej Belej v spolupráci s Mestom 
Spišská Belá pripravila obvodovú 
súťaž „ Beliansky slávik 2008”. 
Súťaž má už dlhoročnú tradíciu 
a nás teší, že aj okolité základné 
školy podporujú týmto spôsobom 
tradície ľudovej piesne a kultúry.

Súťažilo sa v troch kategó-
riách: 1. kategória: 3. - 4. roč., 2. 
kategória: 5. - 6. roč. a 3. kategó-
ria: 7. - 9. roč.
Víťazi - I. kategória: 
1. miesto: Ester Nebusová 

ZŠ Lendak 
2. miesto: Dávid Fudaly 

ZŠ a MŠ Slovenská Ves 
3. miesto: Kristína Koščáková 

ZŠ Lendak 

Beliansky slávik 2008
II. kategória: 
1. miesto: Jozef Nebus  

ZŠ Lendak 
2. miesto: Regína Lizáková   
 ZŠ Lendak 
3. miesto: Lea Strišovská 

ZŠ a MŠ Slovenská Ves 
III. kategória:
1. miesto: Dominika Lizáková 

ZŠ Lendak 
2. miesto: Helena Badovská  
 ZŠ Lendak 
3. miesto: Sabína Scholtzová 

ZŠ a MŠ Slovenská Ves 

Súťaž hodnotila odborná po-
rota zo ZUŠ Klára Petiová Mgr., 
Mária Reľovská a za CVČ Marta 
Dlugošová.

Múzeum J. M. Petzvala Vás srdečne pozýva na prehliadku múzea 
spojenú s kultúrnym programom. Dňa 17. mája (sobota) od 17.00 
h do 23.00 h. O 19.00 h sa uskutoční beseda s Milanom Chomom 
autorom knihy o J. M. Petzvalovi, o 19.30 h zaznejú skladby 19. 
storočia v podaní mladých hudobníkov zo ZUŠ v Spišskej Belej. 
O 20.00 h bude pre návštevníkov pripravené celovečerné premieta-
nie dokumentárnych filmov o živote Jozefa a Ota Petzvalových.

Noc múzeí
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Po niekoľko mesačnej príprave 
v mesiaci apríl mesto podalo prvé 
europrojekty na získanie finanč-
ných prostriedkov z fondov EÚ. 

Projekt č. 1:
Rekonštrukcia budovy ZŠ J. M. 
Petzvala na Moskovskej ulici 
s prístavbou telocvične
Celkové náklady: 39,2 mil. Sk
Spolufinancovanie: 1,96 mil. Sk
Aktivity: 
-  výmena okien, dverí a parape-

tov a zateplenie fasády budovy 
školy;

- výmena podláh, elektroin-
štalácie a svietidiel, výmeny 
rozvodov vodovodu a kanali-
zácie, nové toalety - výmena 
sanitárnych zariadení; 

-  výmena školského nábytku; 
-  výmena okien a zateplenie 

fasády budovy telocvične;
-  výmena podlahy a strešnej 

krytiny na telocvični; 
-  výmena inžinierskych sietí 

vrátane modernizácie šatní 
telocvične;

-  prístavba malej gymnastickej 
telocvične k existujúcej telo-
cvični so zriadením hľadiska 
pre telocvičňu so samostatným 
vstupom. 

Projekt č. 2:
Rekonštrukcia budovy ZŠ na 
Štefánikovej ulici s prístavbou 
novej budovy
Celkové náklady: 35,9 mil. Sk
Spolufinancovanie: 1,8 mil. Sk 
Aktivity: 
-  rekonštrukcia novšej (prednej) 

budovy školy - zateplenie fasá-
dy, výmena okien, dvier a pa-
rapetov, výmena elektroroz-
vodov a zariadení, svietidiel, 
štrukturovanej kabeláže, STA 
rozvodov, výmena vykurova-
cích telies a rozvodov;

-  rekonštrukcia staršej (zadnej) 
budovy školy - zateplenie 

Podané projekty fasády, výmena okien, dvier 
a parapetov, výmena podláh, 
výmena sanitárnych zariade-
ní, výmena elektrorozvodov 
a zariadení, svietidiel, štruk-
turovanej kabeláže, STA roz-
vodov, výmena vykurovacích 
telies a rozvodov, vytvorenie 
učebných priestorov v pod-
kroví, vytvorenie nových šat-
ní, výmena strešnej krytiny;

-  prístavba medzi existujúcimi 
budovami školy - objekt bude 
poschodový s využitým podkro-
vím, na prízemí budú dve triedy 
a hygienické zariadenia, v sute-
réne budú šatne pre žiakov, na 
poschodí sa počíta s priestormi 
pre vedenie školy, kabinetmi, 
jednou triedou a hygienickými 
zariadeniami, v podkroví bude 
umiestnená počítačová učebňa, 
dve jazykové učebne a hygie-
nické zariadenia; 

-  vybudovanie novej telefónnej 
prípojky, výmena a rozšírenie 
vodovodnej prípojky, vybudo-
vanie kanalizačnej prípojky.
 

Projekt č. 3:
Regulácia potokov v Spišskej 
Belej v rámci protipovodňovej 
ochrany
Celkové náklady: 101 mil. Sk
Spolufinancovanie: 5 mil. Sk
Aktivity: 

Dokončenie regulácie Be-
lianskeho potoka 

V súčasnosti je v centre 
mesta na Belianskom potoku 
vybudovaná časť regulácie toku 
v rkm 0,948 po rkm 2,250 čo 
predstavuje dĺžku cca 1,3 km. 
Predmetný projekt rieši dokonče-
nie regulácie Belianskeho potoku 
po hranicu intravilánu mesta. 
Stav je nevyhovujúci z hľadiska 
protipovodňových požiadaviek, 
keďže kapacita toku je 20m3/s 
(požadovaný prietok Q100 = 45 
m3/s) a vzhľadom na veľký po-
zdĺžny sklon 6,0 - 10,7 promile 
a vysoké rýchlosti, dochádza aj 

k podmývaniu brehov. Navrhova-
ná regulácia pozostáva z horného 
a dolného úseku úpravy toku až 
po hranicu intravilánu mesta. 
Horný úsek nadväzuje na jed-
stvujúcu úpravu toku a pokračuje 
proti smeru toku v dĺžke 360 m. 
Dolný úsek v dĺžke 900 m pokra-
čuje od ukončenia jestvujúceho 
opevnenia v smere prúdu toku 
až po hranicu intravilánu mesta 
(po železnicu). Regulácia bude 
z drôtokamenných ekokošov. 

Regulácia potoka - Čierna 
Voda v Strážkach 

Neupravená časť toku nedo-
káže previesť veľké vody, ktoré 
vybrežujú a dochádza k zaplavo-
vaniu priľahlého územia. Kapaci-
ta jestvujúceho koryta predstavuje 
cca 30 m3/s, pričom potrebná ka-
pacita podľa údajov SHMÚ je 65 
m3/s. Vzhľadom na veľký pozdĺž-
ny sklon toku a vysoké rýchlosti 
dochádza k podomieľaniu brehov 

a ohrozovaniu obytných domov 
umiestnených nad tokom. Regu-
lácia predstavuje nové svahovanie 
toku z drôtokamenných rohoží 
do lichobežníkového profilu 
s výškou brehu od dna cca 2,0 m 
v celkovej dĺžke 1,1 km. 

 
Projekt č. 4:
Uzavretia a rekultivácia starej 
skládky odpadov v Spišskej 
Belej
Celkové náklady: 21 mil. Sk
Spolufinancovanie: 1,05 mil. Sk
Aktivity: 
-  úprava povrchu skládky;
-  uzavretie a rekultivácia - spo-

čívajúca v položení geotextí-
lie, uloženie tesniacej fólie, 
uloženie rekultivačnej vrstvy 
zeminy, zatrávnenie a výsadba 
vyššej zelene; 

-  odplynenie - uloženie od-
plyňovacej vrstvy a osadenie 
odplyňovacích sond; 

-  monitorovací systém. 

Máj
02.05.2008 - papier, sklo
05.05.2008 - bioodpad
15.05.2008 - plasty
16.05.2008 - papier, sklo
19.05.2008 - bioodpad
28.05.2008 - kovy
29.05.2008 - plasty
30.05.2008 - papier, sklo

Harmonogram zberu 
separovaného odpadu

Jún
10.06.2008 - plasty
11.06.2008 - papier, sklo
14.06.2008 - bioodpad
23.06.2008 - kovy
24.06.2008 - plasty
25.06.2008 - papier, sklo
28.06.2008 - bioodpad

Na rozšírenej časti cintorína 
(pohrebiska) v našom meste na 
Družstevnej ulici (na bývalom 
futbalovom ihrisku) je možné 
okrem dnes tradičného pocho-
vávania - hroby s betónovým 
náhrobkom alebo rámom alebo 
kopané hroby s navŕšením ze-
miny nad hrobovým miestom 
(zóna D), je možné pochovávať 
aj do vybudovaných podzemných 
hrobiek, ktorú si žiadateľ môže 

Spôsob pochovávania na cintoríne 
dať vybudovať (zóna F). Novým 
spôsobom je možnosť pochová-
vania do kopaných hrobov s po-
mníkovou doskou bez navŕšenia 
zeminy nad úroveň terénu a bez 
náhrobkov a betónových rámov 
(zóna E). Pripomína to štýl 
amerických cintorínov, kde nad 
zemou je len kríž alebo pamätná 
doska a celá plocha hrobového 
miesta je zatrávnená a upravuje 
sa kosením. 
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Rozpočet mesta je základným nástrojom finančného hospodárenia 
v príslušnom rozpočtovom roku. Financovanie rozpočtovaných úloh sa 
riadilo schváleným rozpočtom mesta na rok 2007, ktorý bol vyrovnaný 
vo výške 108 220 tis. Sk.

Hlavným predpokladom pre rok 2007 bolo pokračovanie stabilné-
ho a rovnovážneho financovania samosprávnych a verejnoprospešných 
úloh mesta. Vytvoril sa priestor na realizáciu investičných programov 
v rozsahu 22 572 tis. Sk.

V súlade s metodikou členenia rozpočtu obcí je v záverečnom účte 
prezentovaný výsledok hospodárenia bez finančných operácií za rok 
2007 ako prebytok vo výške 14 228 tis. Sk. Po zohľadnení príjmov 
a výdavkov finančných operácií, ktoré sú súčasťou rozpočtového hos-
podárenia, predstavuje prebytok hospodárenia 8 235 tis. Sk. Finančnými 
operáciami sa vykonávali splátky úverov, ktoré boli prijaté na výstavbu 
nájomných bytov, na skládku TKO a na verejné osvetlenie.

Vysoký prebytok v hospodárení sa dosiahol predovšetkým pre-
bytkovým rozpočtom z dôvodu zvýšeného nájmu za lesné pozemky 
(príjem z lesov mesta).

Vývoj rozpočtového hospodárenia v roku 2007 si vyžiadal korek-
ciu viacerých rozpočtovaných príjmových a výdavkových položiek. 
Rozpočet po úprave bol prebytkový,  príjmy 131 190 tis. Sk a výdavky 
125 813 tis. Sk. Počas roka sa vykonával permanentný monitoring 

Správa o hospodárení Mesta Spišská Belá za rok 2007
rozpočtového hospodárenia a dodržiavanie povinnosti vyplývajúce zo 
zákona o rozpočtových pravidlách. 

Príjmy mesta sa splnili na 102 % v číselnom vyjadrení 133 425 
tis. Sk, z toho bežné príjmy 129 540 tis. Sk, kapitálové príjmy 3 854 
tis. Sk a finančné operácie 31 tis. Sk. Plnenie výdavkov je na 100 % 
t.j. 125 190 tis. Sk, z toho bežné výdavky 96 594 tis. Sk, kapitálové 
výdavky 22 572 tis. Sk a  finančné operácie 6 024 tis. Sk.

Skončením rozpočtového roka mesto údaje o rozpočtovom hospo-
dárení mesta súhrnne spracovalo do záverečného účtu.

Záverečný účet Mesta Spišská Belá za rok  2007
Bežný rozpočet:

Plnenie 
bez vlastných príjmov 
v škol. organizáciách 

Plnenie 
s vlastnými príjmami 
v škol. organizáciách 

Bežné príjmy  129 540 063,99  129 540 063,99
Vlastné príjmy škôl   2 463 501,69
Bežné výdavky  46 117 605,88  46 117 605,88
Výdavky školských 
organizácií  50 476 982  52 940 483,69

Prebytok  32 945 476,11  32 945 476,11

Hospodársky výsledok bežného rozpočtu je prebytok 
32 945 476,11 Sk.

 
Kapitálový rozpočet:
Kapitálové príjmy  3 854 261,50
Kapitálové výdavky  22 571 915,00
Kapitálové výdavky škôl
Schodok  - 18 717 653,50

Hospodársky výsledok k 31. 12. 2007 je prebytok 14 227 822,61 Sk, 
t. j. rozdiel medzi bežným a kapitálovým rozpočtom, nakoľko finančné 
operácie nevstupujú do príjmov ani výdavkov a netvoria prebytok resp. 
schodok hospodárenia mesta.

Finančné operácie:
Príjmové finančné operácie  30 875,00
Výdavkové finančné operácie 6 023 942,23
Rozdiel  - 5 993 067,23

Finančné usporiadanie hospodárenia Mesta Spišská Belá:
1)  Predmetom finančného usporiadania
 je vykazovaný prebytok..................................... 14 227 822,61 Sk
 znížený finančnými operáciami, 
 ktoré boli hradené z bežného rozpočtu .............  - 5 993 067,23 Sk
2)  Nevyčerpané prostriedky poskytnuté zo ŠR sa na účely tvorby
 peňažných fondov z prebytku vylučujú:
  a) nevyčerpané prostriedky poskytnuté na projekt „Obnova 
 náhrobkov” z Ministerstva kultúry SR .................. - 150 000,- Sk 
 b) nevyčerpané prostriedky 
 na dopravné pre žiakov ............................................ - 42 944,- Sk
3)  Prebytok rozpočtu mesta zníženýo finančné operácie 
 a nevyčerpané prostriedky zo ŠR je zdrojom tvorby 
 rezervného fondu ................................................. 8 041 811,38 Sk
  (prebytok vo výške 8 041 811,30 Sk bude odvedený na účet rezerv-

ného fondu mesta).

Účtovná závierka bola v zmysle Zákona č. 431/2002 Z. z. o účtov-
níctve v znení neskorších predpisov overená audítorom. Vykonaný 
audit účtovnej závierky Mesta Spišská Belá v správe uvádza, že úč-
tovná závierka vyjadruje verne vo všetkých významných súvislostiach 
finančnú situáciu k 31. 12. 2007 a výsledok hospodárenia je v súlade 
so zákonom o účtovníctve.

Spracovala: Ing. Mária Kušmíreková

• Mesto Spišská Belá a ZŠ na Štefánikovej ulici Vás pozývajú na 
podujatie s kultúrnym programom pri príležitosti Dňa matiek, dňa 11. 
mája (nedeľa) o 14.00 h v kinosále mesta.

• Dňa 18. mája 2008 sa uskutoční ekumenická slávnosť so 
sprievodným kultúrnym programom pre pozvaných hostí a širokú ve-
rejnosť pri príležitosti 100. výročia úmrtia Samuela Webera. Program 
podujatia: 
o 9.00 h   - ekumenické služby božie v evanjelickom kostole a. v. v Sp. 

Belej pri príležitosti 100. výročia úmrtia Samue la Webera
o 11.00 h   - pietna spomienka - pri hrobe Samuela Webera na miestnom 

cintoríne
o 15.00 h  - otvorenie pamätnej izby Samuela Webera a čajovne na 

evanjelickej fare
o 18.00 h  - organový koncert v evanjelickom kostole a. v. v Spišskej 

Belej
• Mestský mládežnícky parlament, mesto Spišská Belá a CVČ 

pripravili vedomostnú súťaž Milionár. Uskutoční sa v sobotu 17. 5. 
2008 o 13.30 h v priestoroch CVČ. Súťaž je určená pre mládež a 
dospelých vo veku od 15 do 26 rokov. Prihlásiť sa môžete do 14. 5. 
2008 v CVČ. 

• Mesto Spišská Belá Vás pozýva na 2. ročník otvorených maj-
strovstiev v hádzaní šípok, ktoré sa uskutočnia dňa 25. mája 2008 
v rybárskom dome na belianskom rybníku. Registrácia súťažiacich od 
9.30 h. Súťažiť sa bude v 2 kategóriách: muži nad 15 rokov, ženy nad 
15 rokov. Štartovné 100 Sk na osobu.

• Pozývame Vás na Beliansky majáles, popoludnie so živou hud-
bou, tombolou a sprievodnými akciami, ktorý sa uskutoční dňa 25. mája 
2008 od 15.00 h na Belianskom rybníku.

• Materská škola a mesto Spišská Belá Vás pozýva na 5. ročník 
folklórneho festivalu detí v speve, ktorý sa uskutoční dňa 31. mája 
2008 na námestí pred mestským úradom. V rámci súťaže vystúpi aj 
FS Magura z Kežmarku. 

• Pri príležitosti medzinárodného dňa detí sme pre Vás pripra-
vili popoludnie pre deti a rodičov s programom: so svojimi kúzlami 
a trikmi príde kúzelník Jaro, predvedie aj bruchomluvecké predstavenie 
s nezbedným kamarátom Alfiem, zatancujete si na detskej diskotéke, 
povozíte na koníkoch, fantáziu a talent ukážete v tvorivých dielňach, 
súťažiť sa bude so Schrekom, indiáni a cowboyi si zastrieľajú pri luko-
streľbe a budete sa môcť premeniť na zvieratká a víly s pomaľovanými 
tvárami... Podujatie sa uskutoční dňa 1. júna 2008 (nedeľa) od 13.00 h 
v areáli parku kaštieľa v Strážkach.

Čo sme pre Vás pripravili
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 • Dňa 4. 3. 2008 o 22.32 h 
bolo hliadkou MsP na Zimnej uli-
ci zistené rušenie nočného kľudu 
občanom mesta L. K. a občanmi 
z mesta Kežmarok L. B., P. K., 
ktorí sa hlučne správali a navzá-
jom sa napádali. Priestupok je 
v štádiu riešenia.

 • Dňa 11. 3. 2008 o 7.25 h zis-
tila hliadka MsP na Družstevnej 
ulici fajčenie cigarety v priestore 
prístrešku SAD mladistvým J. K. 
aj napriek tomu, že v prístrešku je 
zákaz fajčiť. Priestupok bol vyba-
vený v blokovom konaní.

• Dňa 13. 3. 2008 o 9.20 h 
oznámil majiteľ firmy ZEVA, 
s. r. o., že došlo k rozbitiu skle-
nenej výplne na budove Domu 
smútku. Po príchode hliadky 
a preverovaním na mieste bolo 
zistené, že výplň rozbil občan 
mesta P. M. 

• Dňa 17. 3. 2008 o 13.40 h 
bola hliadkou MsP zistená na 
Družstevnej ulici konzumácia 
alkoholu občanom mesta L. K., 
ktorý sa týmto dopustil priestupku 
porušením VZN mesta č. 6/2006 

Vyberáme z Denníka Mestskej polície v Spišskej Belej (mesiac marec 2008) 
o ochrane pred zneužívaním al-
koholických nápojov, pretože ich 
požívanie na verejnom priestran-
stve je v našom meste zakázané. 
Priestupok bol vybavený v bloko-
vom konaní.

• Dňa 18. 3. 2008 o 12.30 h 
bola hliadkou MsP zistená na 
Petzvalovej ulici konzumácia 
alkoholu občanom z obce Krí-
žová Ves J. H. a občanmi mesta 
E. B. a K. P., ktorí sa týmto 
dopustili priestupku porušením 
VZN mesta č. 6/2006 o ochrane 
pred zneužívaním alkoholických 
nápojov, pretože ich požívanie na 
verejnom priestranstve je v našom 
meste zakázané. Priestupky boli 
vybavené v blokovom konaní.

• Dňa 18. 3. 2008 o 14.20 h - 
bol hliadkou MsP na Petzvalovej 
ulici prichytený pri vykonávaní 
malej osobnej potreby občan 
mesta K. P., ktorý vykonával 
potrebu vedľa chodníka. Občan 
pri prejednávaní priestupku 
odmietol preukázať svoju totož-
nosť a nereagoval na výzvu na 
predvedenie na oddelenie MsP. 

Voči tejto osobe boli použité do-
nucovacie prostriedky a následne 
bol predvedený na oddelenie MsP. 
Priestupok bude vybavený v prie-
stupkovom konaní. 

• Dňa 19. 3. 2008 o 19.30 h 
oznámil občan mesta O. R. rozbi-
tie sklenenej výplne na rodinnom 
dome. Objasňovaním priestupku 
sa zistilo, že z rozbitia výplne je 
podozrivý občan mesta I. S. Prie-
stupok je v štádiu objasňovania.

• Dňa 20. 3. 2008 o 7.32 h 
oznámil zamestnanec Mestského 
podniku, s. r. o., Spišská Belá, 
že v ranných hodinách zistil po-
škodenie stĺpa verejného osvet-
lenia na ulici L. Novomeského. 
Uvedeným konaním sa doposiaľ 
neznámy páchateľ dopustil prie-
stupku proti majetku podľa § 50 
zák. č. 372/90 Zb. o priestupkoch 
v znení neskorších predpisov. 
Priestupok je v štádiu objasňo-
vania.

• Dňa 26. 3. 2008 o 12.30 h 
oznámil zamestnanec Mestského 
podniku, s. r. o., Spišská Belá , že 
dnešného dňa v ranných hodinách 

zistil poškodenie „snežnej” jamy 
nachádzajúcej sa v lesnom obvo-
de Šarpanec. Uvedeným konaním 
sa doposiaľ neznámy páchateľ 
dopustil priestupku proti majet-
ku podľa § 50 zák. č. 372/90 Zb. 
o priestupkoch v znení neskorších 
predpisov. Priestupok je v štádiu 
objasňovania.

• Dňa 27. 3. 2008 o 17.35 h zis-
tila hliadka MsP na Družstevnej 
ulici fajčenie cigarety v priestore 
prístrešku SAD občanmi mesta 
P. P. a mladistvým T. Ž. aj napriek 
tomu, že v prístrešku je zákaz faj-
čiť. Priestupky budú vybavené 
v priestupkovom konaní.

• Dňa 29. 3. 2008 o 22.21 h 
oznámila občianka mesta Z. R., 
že v bytovom dome na Zimnej 
ulici ruší nočný pokoj jej sused 
- občan mesta G. N.. Na miesto 
sa dostavila hliadka MsP, ktorá 
upozornila občana a pod hrozbou 
udelenia blokovej pokuty upus-
til od ďalšieho protiprávneho 
konania.

Spracoval: Ján Pokrivčák, 
náčelník mestskej polície

• Dňa 1. 4. 2008 o 7.21 h zistila 
hliadka MsP na ulici Družstevnej 
fajčenie cigarety v priestore prí-
strešku SAD mladistvým T. J. aj 
napriek tomu, že v prístrešku platí 
zákaz fajčenia. Za priestupok podľa 
§ 11 zák. č. 377/2004 Z. z. o ochra-
ne nefajčiarov bola menovanému 
uložená bloková pokuta. V ten istý 
deň o 7.26 h zistila hliadka MsP 
na ulici Družstevnej fajčenie ci-
garety v priestore prístrešku SAD 
mladistvým M. T. aj napriek tomu, 
že v prístrešku platí zákaz fajčenia. 
Za priestupok bola menovanému 
uložená  bloková pokuta.

• Dňa 8. 4. 2008 o 12.50 h bola 
hliadkou MsP zistená na ulici SNP 
v priestore verejného priestranstva 
konzumácia alkoholu občanom 
obce Výborná R. M., ktorý sa tým-
to dopustil priestupku porušením 
VZN mesta č. 6/2006 o ochrane 
pred zneužívaním alkoholických 
nápojov, pretože ich požívanie na 
verejnom priestranstve je v našom 
meste zakázané. Menovanému 
bola uložená  bloková pokuta.

• Dňa 8. 4. 2008 o 21.30 h bola 
hliadkou MsP zistená na ulici Let-
nej v priestore verejného priestran-
stva konzumácia alkoholu občanmi 
mesta L. O. a D. H., ktorí sa týmto 
dopustili priestupku porušením 

Vyberáme z Denníka Mestskej polície v Spišskej Belej (mesiac apríl 2008) 
VZN mesta č. 6/2006 o ochrane 
pred zneužívaním alkoholických 
nápojov, pretože ich požívanie na 
verejnom priestranstve je v našom 
meste zakázané. Menovaným boli 
uložené blokové pokuty.

• Dňa 9. 4. 2008 o 10.25 h 
oznámil občan mesta M. S., že 
dňa 8. 4. 2008 v čase o 15.50 h 
sa k jeho osobe hrubým spôso-
bom správal občan mesta M.M., 
ktorý je týmto svojím konaním 
podozrivý z naplnenia skutkovej 
podstaty priestupku proti občian-
skemu spolunažívaniu podľa § 49 
zák. č. 372/90 Zb. o priestupkoch 
v znení neskorších predpisov. 

• Dňa 11. 4. 2008 o 16.15 h 
hliadka MsP zistila čiernu sklád-
ku stavebného odpadu a komunál-
neho odpadu na ulici Popradskej 
v priestore pri potoku Čierna 
voda. Doposiaľ neznámy páchateľ 
jej vytvorením porušil ustanove-
nie § 80 zák. č. 233/2001 Z. z. 
o odpadoch. Prípad je v štádiu 
vyšetrovania.

• Dňa 13. 4. 2008 o 2.10 h bol 
hliadkou MsP na ulici L. Medňan-
ského zistený vylepený plagát na 
verejno-prospešnom zariadení 
aj napriek tomu, že vylepovanie 
plagátov a rôznych oznamov je 
na takýchto miestach zakázané. 

Uvedeným konaním sa doposiaľ 
neznámy páchateľ dopustil prie-
stupku proti verejnému poriadku 
podľa § 47 zák. č. 372/1990 Zb. 
o priestupkoch v znení neskorších 
predpisov. 

• Dňa 14. 4. 2008 o 11.40 h 
bola hliadkou MsP zistená na 
ulici Družstevnej v priestore ve-
rejného priestranstva konzumácia 
alkoholu občanom mesta L. B., 
ktorý sa týmto dopustil priestupku 
porušením VZN mesta č. 6/2006 
o ochrane pred zneužívaním al-
koholických nápojov, pretože ich 
požívanie na verejnom priestran-
stve je v našom meste zakázané. 
Menovanému bola uložená  blo-
ková pokuta.

• Dňa 14. 4. 2008 o 16.50 h 
oznámil občan A. N., že videl 
vychádzať z priestoru potoka 
Čierna voda z lokality s miest-
nym názvom „Pace” osobné 
motorové vozidlo aj s prívesným 
vozíkom, na ktorom boli naložené 
kláty dreva. Po príchode hliadky 
na miesto bolo zistené, že došlo 
ku výrubu a následnej krádeži 
dreva z vyššie uvedenej lokality. 
Drevo viezol na svojom vozidle 
občan mesta A. R., ktorý je týmto 
podozrivý z nelegálneho výrubu 
stromov a krádeže dreva. Po za-

dokumentovaní bude vec riešená 
v priestupkovom konaní.

• Dňa 14. 4. 2008 o 19.40 h 
bola hliadkou MsP zistená na ulici 
Družstevnej v priestore verejného 
priestranstva konzumácia alkoho-
lu občanmi mesta D. H. a M. H., 
ktorí sa týmto dopustili priestupku 
porušením VZN mesta č. 6/2006 
o ochrane pred zneužívaním alko-
holických nápojov. Menovaným 
boli uložené blokové pokuty.

• Dňa 15. 4. 2008 o 8.00 
h zistila hliadka MsP na ulici 
Družstevnej fajčenie cigarety 
v priestore prístrešku SAD obča-
nom mesta J. B. aj napriek tomu, 
že v prístrešku je zákaz fajčiť. Za 
priestupok podľa § 11 zák. č. 377/
2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov 
a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov bola menovanému ulo-
žená v bloková pokuta.

• Dňa 15. 4. 2008 o 16.10 h te-
lefonický oznámil neznámy občan, 
že na ulici Mierovej v priestoru za 
MŠ vychádza hustý čierny dym. 
Preverením na mieste bolo zistené, 
že na mestskom pozemku spaľujú 
staré pneumatiky občania mesta K. 
P. a L. H., ktorí sa týmto dopustili 
priestupku porušením VZN mesta 
o odpadoch. 

(Pokračovanie na 11. strane)
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 Odkedy sa venujete tancu 
a akému druhu tancov sa ve-
nujete?

Radka: Ja tancujem už 10 
rokov.

Juraj: Ja 6 rokov a spolu 
s Radkou tancujeme už tretí 
rok.Tancujeme spoločenské 
tance - to znamená štandardné 
aj latino.

 Ako ste sa k tancu dostali - 
kto vás k nemu priviedol?

Radka: Mňa k nemu priviedla 
mama.

Juraj: Jedno dievča sa tancu 
venovalo, no nemalo partnera 
- oslovila ma a tak som vtedy 
začal tancovať.

 Ako ste sa dali dokopy ako 
tanečný pár?

Juraj: Ja som Radku oslovil.
Radka: Najprv som tancovala 

v Kežmarku, no rozdelili nás 
s vtedajším tanečným partnerom, 
tak som odišla na rok do Popra-
du. Na základe Jurajovej ponuky 
som sa opäť vrátila tancovať do 
Tanečno -športového centra Tem-
po Kežmarok.

 Odporúčali by ste tanec ako 
formu voľnočasovej aktivity aj 
iným mladým ľuďom?

Rozhovor s najúspešnejšími športovcami okresu Kežmarok za rok 2007 
- Radkou Britaňákovou a Jurajom Grigerom zo Spišskej Belej

Juraj: Určite áno, ale človek, 
ktorý chce s tancom začať musí 
mať veľa energie. Ak sa tomu 
niekto chce skutočne venovať, 
nemá čas na iné záľuby, pretože 
tanec je časovo veľmi náročný. 
Tréningy máme každodenne.

Radka: Najlepšie je s tancom 
začať skoro, už okolo piateho, 
resp. šiesteho roku veku.

 Zasahuje vám aj do štúdia 
- máte v škole individuálny 
plán?

Juraj: Áno pravidelne sme 
nútení vynechávať určite dni.

Radka: Zatiaľ nemám indi-
viduálny študijný plán, ale keď 
nastúpim na gymnázium, chcela 
by som si ho vybaviť.

 Je tanec aj finančne náročný?
Radka: Určite - zahŕňa to 

tréningy, cesty, kostýmy, všetko 
si hradíme sami.

 Na akých súťažiach sa zú-
častňujete?

Juraj: Každý rok sú majstrov-
stvá Slovenska a skoro každý ví-
kend sú bodovacie súťaže. Keď 
sa umiestnime na majstrovstvách 
Slovenska, tak postupujeme na 

majstrovstvá sveta - zúčastnili 
sme sa ich už 2 krát. V Barce-
lone minulého roku, kde sme sa 
umiestnili na 47. mieste a v Mar-
seille, kde sme boli pred mesia-
com sme skončili na 24. mieste.

 Vo februári 2007 ste sa 
stali absolútnymi majstrami 
Slovenska v kráľovskej dis-
ciplíne 10 tancov v juniorskej 
kategórii B a na základe tohto 
výkonu ste boli vyhlásení za 
najúspešnejších športovcov 
okresu Kežmarok za rok 2007 
v kategórii do 15 rokov. Čomu 
podľa vás vďačíte za tento svoj 
minuloročný úspech?

Radka: Určite na to mala vplyv 
aj zmena trénerov.

 Kto je vašim trénerom?
Radka: Latino nás trénuje 

Milan Klačko a Marieta Klačková 
a štandard Dodo Kováč z Košíc.

 Ktoré tance máte najradšej?
Juraj: Radku baví viac štan-

dard a mňa latino. Nemáme kon-
krétne obľúbené tance, máme 
radi všetky.

 Plánujete sa v budúcnosti 
venovať tancu profesionálne?

Radka: Áno určite. Dúfame, 
že sa nám to podarí.

Vyberáme z Denníka Mestskej polície v Spišskej Belej (mesiac apríl 2008) 
(Dokončenie z 10. strany)

• Dňa 16. 4. 2008 o 9.25 h 
oznámila občianka mesta A. L., že 
dňa 15. 4. 2008 sa k jej osobe hru-
bým spôsobom správala občianka 
mesta A. B., ktorý je týmto svojím 
konaním podozrivá z naplnenia 
skutkovej podstaty priestupku 
proti občianskemu spolunažíva-
niu podľa § 49 zák. č. 372/90 Zb. 
o priestupkoch v znení neskorších 
predpisov. Priestupok je v štádiu 
objasňovania. 

• Dňa 16. 4. 2008 o 13.15 h bol 
hliadkou MsP na ulici SNP ziste-
ný vylepený plagát na prístrešku 
zastávky SAD aj napriek tomu, že 
vylepovanie plagátov a rôznych 
oznamov je na týchto prístreškoch 
zakázané. Uvedeným konaním sa 
doposiaľ neznámy páchateľ do-
pustil priestupku proti verejnému 
poriadku § 47 zák. č. 372/90 Zb. 
o priestupkoch v znení neskorších 
predpisov. Priestupok je v štádiu 
objasňovania.

• Dňa 17. 4. 2008 o 14.40 h 
oznámil občan mesta B. M., že 
na ulici kpt. Nálepku občan mes-

ta E. K. bez patričného povolenia 
neoprávnené vykonal zásah a vý-
kop do verejného priestranstva 
(chodníka) a týmto je podozrivý 
z naplnenia skutkovej podstaty 
priestupku proti verejnému po-
riadku § 47 zák. č. 372/90 Zb. 
o priestupkoch v znení neskorších 
predpisov. Priestupok je v štádiu 
objasňovania.

• Dňa 18. 4. 2008 o 11.46 h. 
zistila hliadka MsP na ulici Pe-
tzvalovej v priestore neďaleko 
budovy AT Tatry uloženie starých 
pneumatík na verejnom priestran-
stve. Z priestupku je podozrivý 
občan mesta K. P., ktorý sa tým-
to dopustil priestupku porušením 
VZN mesta o odpadoch. Priestu-
pok je v štádiu objasňovania.

 • Dňa 18. 4. 2008 o 17.48 h pri 
sledovaní a monitorovaní priesto-
ru centra mesta bola hliadkou MsP 
zachytená kamerovým systémom 
na ulici Petzvalovej v priestore 
verejného priestranstva konzu-
mácia alkoholu občanmi mesta 
J. B. a D. B., ktorí sa týmto 
dopustili priestupku porušením 

VZN mesta č. 6/2006 o ochrane 
pred zneužívaním alkoholických 
nápojov. Menovaným boli ulože-
né blokové pokuty.

• Dňa 18. 4. 2008 o 17.50 h pri 
sledovaní a monitorovaní priesto-
ru centra mesta bola hliadkou MsP 
zachytená kamerovým systémom 
na ulici Petzvalovej kopanie do 
odpadkového koša mladistvou 
občiankou mesta B. H., ktorá sa 
týmto dopustila priestupku proti 
majetku podľa § 50 zák. č. 372/
90 Zb. o priestupkoch v znení 
neskorších predpisov. Menovanej 
bola uložená bloková pokuta.

• Dňa 23. 4. 2008 o 19.21 h 
bola hliadkou MsP zistená na 
ulici Petzvalovej v priestore ve-
rejného priestranstva konzumácia 
alkoholu občanom mesta  K. N., 
ktorý sa týmto dopustil priestupku 
porušením VZN mesta č. 6/2006 
o ochrane pred zneužívaním al-
koholických nápojov, pretože ich 
požívanie na verejnom priestran-
stve je v našom meste zakázané. 
Menovanému bola uložená blo-
ková pokuta.

• Dňa 24. 4. 2008 o 17.35 h 
zistila hliadka MsP na ulici Druž-
stevnej fajčenie cigarety v priesto-
re prístrešku SAD občanom obce 
krížová Ves M. H. aj napriek 
tomu, že v prístrešku je zákaz 
fajčiť. Za priestupok podľa § 11 
zák. č. 377/2004 Z. z. o ochrane 
nefajčiarov bola menovanému 
uložená bloková pokuta.

• Dňa 28. 4. 2008 o 12.40 h zis-
tila hliadka MsP v katastrálnom 
území mesta v priestore rašeli-
niska medzi mestom Spišská Belá 
a obcou Bušovce čiernu skládku, 
ktorá pozostávala z vyhodených 
plastových časti, čalunených čas-
ti, skiel, okenných gúm z vozidla 
zn. Škoda Felícia. Na mieste bol 
zaistený dôkazný materiál, ktorý 
bude použitý k ďalšiemu šetreniu. 
Doposiaľ neznámy páchateľ jej 
vytvorením porušil ustanovenie 
§ 80 zák. č. 233/2001 Z. z. o od-
padoch, za čo mu hrozí vysoká 
pokuta a povinnosť odstrániť 
tento odpad na vlastné náklady. 

Spracoval: Ján Pokrivčák, 
náčelník mestskej polície
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1. trieda - MUŽI
Spišská Belá - Huncovce  4:1
Sp. St. Ves - Spišská Belá  1:3
Spišská Belá - Žakovce  5:2
Sp. Štvrtok - Spišská Belá  3:2
Spišská Belá - T. Lomnica  3:0

Futbalové výsledky v mesiaci APRÍL 
 2. trieda - MUŽI
Strážky - Hôrka  1:4
Vrbov - Strážky  2:1
Strážky - Podhorany  2:1
Vikartovce - Strážky  4:2
Strážky - Lendak  2:1

Súťažný ročník 2007 - 2008 1. Slovenskej volejbalovej ligy sa 
v priebehu apríla skončil. Volejbalový klub SLAVOJ Spišská Belá 
obsadil konečné 3. miesto (v skupine Východ). 
Výsledky posledných zápasov: 
 5. 4. 2008  Revúca - Spišská Belá  3:0, 2:3 
 12. 4. 2008  Spišská Belá - Vranov  3:1, 3:1
 
V tabuľke uvádzame poradie prvých štyroch družstiev (skupina Vý-
chod): 

Celkový stav Zápasy Body Sety
poradie družstvo celkom V P - v/p ratio

1 Hriňová 44 38 6 82 122:33 3,7
2 Vranov 44 31 13 74 108:62 1,74
3 Spišská Belá 44 23 21 67 86:78 1,1
4 Revúca 44 22 22 66 82:87 0,94

Volejbalisti na konečnom 3. mieste

Hokejbalová liga 
DRUHÝ ZÁPAS O TRETIE MIESTO

V poslednú aprílovú sobotu sa zohral v Kežmarskej MARCO 
POLLO hokejbalovej lige druhý zápas o tretie miesto. V tomto zá-
pase o tretie miesto mohli Fighters rozhodnúť prípadným víťazstvom 
o bronzových medailách, no nestačilo mu ani päťgólový náskok, aby 
doviedol zápas do víťazného konca, a tak sa o bronze rozhodovalo 
v treťom zápase. 
Tornádo Kežmarok - Fighters Spišská Belá

6:5 po predĺžení (0:3, 2:2, 3:0 - 1:0)
Góly: 21. M. Glevaňák (Š. Sivaninec) z presilovky, 22. M. Glevaňák 

(Š. Sivaninec), 27. Smejsík (Cvaniga), 32. Smejsík (Cvaniga), 35. Š. 
Sivaninec (M. Glevaňák), 43. M. Glevaňák - 3. Jacenko, 7. Jacenko (P. 
Pavličko), 10. P. Pavličko (Jacenko), 15. P. Pavličko, 17. P. Pavličko 
(Jacenko) z presilovky

Vylúčení: 2:2. Presilovky: 1:1. Strely: 39:32. 
Rozhodoval: K. Jankura, O. Šlachtič.
Zostava FIGHTERS: Vaško (od 7. min. Lenkavský) - Leščák, 

Lihoň, M. Siska, Nebus, P. Pavličko, Jacenko

V sobotu 19. apríla sa v našom 
meste uskutočnil futbalový turnaj 
mužov venovaný pamiatke Miku-
láša Garaniča, ktorý venoval športu 
v Spišskej Belej viac ako 32 rokov. 
Bol dlhoročným funkcionárom Te-
lovýchovnej jednoty Slavoj Spiš-
ská Belá (od roku 1972 - predseda 
TJ, od roku 1992 - podpredseda 
TJ Slavoj, od roku 1996 - do 
roku 2004 - tajomník futbalového 
klubu Slavoj). Z dôvodu nepriaz-
nivého počasia bol turnaj odohraný 
v telocvični ZŠ J. M. Petzvala na 
Moskovskej ulici (namiesto ihris-
ka s umelou trávou). Turnaja sa 
zúčastnilo 8 družstiev zo Spišskej 

2. ročník futbalového turnaja mužov - Memoriál Mikuláša Garaniča
Belej: Balamuty, Gunners, Corgoň, 
Galacticos, Modrý blesk, Joga Bo-
nito, Pitbuly, Old Boys. 

Víťazom turnaja sa po takmer 
10 hodinách a odohraní celkovo 
18 zápasov stal tím Balamuty, 
ktorý obhájil prvenstvo z minulého 
roka. Ďalšie poradie: 2. Gunners, 
3. Corgoň, 4. Old Boys. Ocenený 
bol a aj najlepší hráč, ktorým sa 
stal Branislav Gallik a najlepší 
strelec Peter Pokrivčák z družstva 
Balamuty, ktorý si na svoje konto 
pripísal 10 gólov. 

Za servis s občerstvením vy-
jadrujeme poďakovanie zamest-
nancom V - Penziónu. 

Pod záštitou primátora mesta 
Spišská Belá sa 8. apríla 2008, 
uskutočnil na Základnej škole 
na Štefánikovej ulici 1. ročník 
turnaja v malom futbale organi-
zovaný pre žiakov základných 
škôl v našom meste. Cieľom tejto 
akcie bolo pritiahnuť deti našich 
základných škôl k futbalu (športu) 
a podporiť tak „boj proti drogám”. 
Sily si zmerali nielen chlapci, ale 
aj dievčatá.

Ceny pre víťazov bol odovzdať 
a zablahoželať riaditeľ školy Mgr. 
Stanislav Pitoniak.

Futbalový turnaj o pohár primátora 
mesta Spišská Belá

 Je veľmi dôležité a takmer ne-
vyhnutné, aby sa také akcie - boj 
proti drogám, fajčeniu, alkoholu 
a pod., uskutočňovali častejšie. 
U detí a mládeže sa pestuje tímo-
vý duch a vzájomné povzbudenie 
a spolupráca. Dievčatá a chlapci 
sa aspoň takto spoja a podporia 
krásnu a zmysluplnú akciu, plnú 
emócií, nadšenia a športových 
zážitkov v duchu FAIR PLAY.

Za organizáciu a zabezpečenie 
turnaja je potrebné zvlášť poďako-
vať Mgr. Miroslavovi Burdíčkovi 
a vedeniu ZŠ Štefánikova.

Výsledková časť turnaja 
- dievčatá: 
škola  skóre  body
1. ZŠ M. Petzvala „A”  2:1  6
2. ZŠ Štefánikova „A”  3:2  6
3. ZŠ M. Petzvala „B”  2:3  3
4. ZŠ Štefánikova „B”  1:2  3

Výsledková časť turnaja 
- chlapci: 
škola  skóre  body
1. ZŠ Štefánikova „A”  5:0  9
2. ZŠ M. Petzvala „A”  4:4  6
3. ZŠ Štefánikova „B”  3:3  3
4. ZŠ M. Petzvala „B”  1:6  0

TRETÍ ZÁPAS O TRETIE MIESTO
Fighters Spišská Belá - Tornádo Kežmarok 3:2 (0:0, 3:1, 0:1)

Góly: 14. M. Siska z presilovky, 15. Nebus (Jacenko), 17. M. Siska 
(P. Pavličko) - 21. Cvaniga, 26. Schneider (M. Glevaňák)

Vylúčení: 1:3. Presilovky: 1:0. Strely: 41:27. 
Rozhodoval: K. Jankura, O. Šlachtič.
Zostava - FIGHTERS: Lenkavský - Lihoň, Čikovský, M. Siska, 

Nebus, P. Pavličko, Jacenko
TORNÁDO: M. Glevaňák (od 17. min. Harabin) - D. Jankura, 

Smejsík, Breuer, Valenčík, Cvaniga, Schneider
Gratulujeme ku konečnému 3. miestu družstvu Fighters Spišská 

Belá v uvedenej lige. 


