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7. ročník 

Mestské zastupiteľstvo 
v Spišskej Belej na svojom za-
sadnutí dňa 2. júla 2009 prijalo 
aj tieto uznesenia:

- schválilo predloženie žia-
dosti o NFP v rámci výzvy ROP-
4.1a-2009/01 ROP za účelom re-
alizáciu projektu „Rekonštrukcia 
centra mesta Spišská Belá“; 

- schválilo predloženie žia-
dosti o NFP v rámci výzvy ROP-
1.1-2009/01 ROP za účelom rea-
lizáciu projektu „Stavebné úpravy 
- oprava a adaptácia jestvujúcich 
priestorov ZŠ a telocvične na 
ul. Moskovskej č. 20, Spišská 
Belá“; 

- schválilo predloženie žia-
dosti o NFP v rámci výzvy ROP-
1.1-2009/01 ROP za účelom re-
alizáciu projektu „Modernizácia 
a adaptácia ZŠ na ul. Štefánikovej 
v Spišskej Belej“; 

- vzalo na vedomie informáciu 
primátora mesta o podaní dvoch 
mikroprojektov v rámci cezhra-
ničnej spolupráce s poľským 
mestom Szczawnica a informá-
ciu primátora mesta o schválení 
projektu „Belianske Tatry spolu 
a lepšie“ (výstavba cyklotrasy Sp. 
Belá - Tatranská Kotlina); 

- vzalo na vedomie informáciu 
o vykonaných kontrolách hlavné-
ho kontrolóra mesta za prvý pol-
rok 2009 a schválilo návrh plánu 
práce hlavného kontrolóra mesta 
na 2. polrok 2009 

- schválilo odpísanie nevy-
možiteľných pohľadávok mesta 
na nájomnom za byty z dôvodu 
úmrtia dlžníkov (bez majetku): 

1.) neb. Júlia Brejková, Hviez-
doslavova č. 8, byt. č. 3 Spišská 
Belá pohľadávka k 30. 7. 2007 vo 
výške 1 264,25 € (pohľadávka bý-
valých Technických služieb Spiš-
ská Belá 200,59 € a pohľadávka 
Mesta spišská Belá 1 063,66 €);

2.) neb. Mária Susová, Hviez-
doslavova č. 8, byt. č. 2 Spišská 
Belá pohľadávka k 31. 12. 2004 
vo výške 1 774,81 € (pohľadávka 
bývalých Technických služieb 
Spišská Belá 1 062,64 € a po-
hľadávka Mesta spišská Belá 
712,17 €);

Zasadnutia mestského zastupiteľstva
- schválilo nákup stavebnej 

techniky - šmykom riadený malý 
univerzálny nakladač zn. Caterpil-
lar v celkovej hodnote do 55 tis. 
€ bez DPH pre Mestský podnik 
Spišská Belá, s. r. o., Továrenská 
30, Spišská Belá pre potreby sta-
vebnej výroby;

- schválilo
a) nasledovný spôsob výstavby 

garáží na Družstevnej ulici v Spiš-
skej Belej:

1.) výstavbu všetkých garáži 
bude zabezpečovať Mesto Spišská 
Belá z dôvodu, že vzhľadom na 
schválený typ a architektúru ga-
ráží nie je technicky ani prakticky 
možná individuálna (samostatná) 
výstavba jednotlivých garáží, 

2.) kompletná výstavba garáží 
sa bude realizovať dodávateľsky 
(výstavba garáže „na kľúč“) 
prostredníctvom mestom vybra-
ného dodávateľa, 

3.) kúpna cena garáže (vráta-
ne ceny pozemku) bude určená 
mestským zastupiteľstvom na 
základe skutočných nákladov na 
túto výstavbu a po zohľadnení 
všetkých nákladov mesta - táto 
konečná cena bude určená pred 
začatím samotnej výstavby a pred 
podpisom zmluvy,

4.) výber budúcich vlastníkov 
garáží uskutoční mestské zastu-
piteľstvo pred začatím výstavby 
pri zohľadnení nižšie uvedených 
kritérií. S budúcimi vlastníkmi 
bude podpísaná zmluva o výstav-
be garáže pred začatím výstavby 
s určením všetkých podmienok 
vrátane konečnej ceny, 

5.) kúpna cena garáže (vrátane 
pozemku) sa zaplatí nasledovne : 
70% z celkovej ceny sa zaplatí pri 
podpise zmluvy o výstavbe garáže 
a ostatných 30% z celkovej ceny 
pri fyzickom prevzatí garáže po 
jej vybudovaní; 

b) predbežné podmienky pre 
výber uchádzačov o výstavbu 
garáží na ulici Družstevnej 
v Spišskej Belej:

- v čase podania žiadosti dovŕ-
šil vek 18 rokov, 

- má trvalý pobyt v meste 
Spišská Belá (uprednostnení 

budú obyvatelia bývajúci na 
Družstevnej ulici), 

- nie je vlastníkom rodinného 
domu v meste Spišská Belá, 

- nebýva v spoločnej domác-
nosti v rodinnom dome v meste 
Spišská Belá,

- nebolo mu vydané na stavbu 
rodinného domu stavebné povo-
lenie, 

- nie je vlastníkom garáže,
- nie je vlastníkom pozemku 

na výstavbu garáže,
- nebol mu v minulosti pridele-

ný pozemok na výstavbu garáže,
- nie je dlžníkom voči mestu 

a jeho organizáciám; 
- vzalo na vedomie informáciu 

primátora mesta o poskytnutí do-
tácie z Úrady vlády SR vo výške 
39 tis. eur na výstavbu malého 
viacúčelového ihriska s umelou 
trávou na Tatranskej ulici v Spiš-
skej Belej (na bývalom tenisovom 
kurte) a o začatí výstavby tohto 
ihriska;

- vzalo na vedomie informáciu 

primátora mesta o vypracovaní 
urbanistických štúdií na lokalitu 
„Nad Belianskymi kúpeľami, 
ktoré vypracovali študenti STU 
Bratislava, Fakulta architektúry 
(výstava návrhov je v priestoroch 
mestského úradu); 

- schválilo na základe vyko-
nanej fyzickej obhliadky chatovej 
osady Šarpanec dňa 18. júna 2009 
s premiestnením max. 5 dreve-
ných chatiek z chatovej osady 
na Šarpanci na lokalitu Skaľana 
- parc. č. 14616/1 k. ú. Tatranská 
Lomnica a s asanáciou ostatných 
drevených chatiek z dôvodu zlého 
technického stavu uvedených cha-
tiek za týchto podmienok:

1.) Nájomca pozemku parc. č. 
14616/1 (Skaľana) - Pavol Kač-
marčík, Družstevná 59, Spišská 
Belá predloží mestu na schválenie 
plán rozmiestnenia týchto chatiek 
na Skaľane.

2.) Nájomca pozemku parc. č. 
14616/1 (Skaľana) - Pavol Kač-

(Pokračovanie na 2. strane)

Začiatkom júla extrémne sil-
né dažde postihli aj naša mesto. 
Problémy sa vyskytli na mnohých 
miestach v našom meste. Táto situ-
ácia si vyžiadal vyhlásenie 3. (naj-
vyššieho) stupňa protipovodňovej 
aktivity. Najväčší problém vznikol 
na štátnej ceste 1/77 v smere na 
Bušovce pri skládke odpadov, kde 

Silné dažde aj v našom meste 
bola zatopená štátna cesta. Tá muse-
la byť uzavretá na niekoľko hodín. 
Napriek tomu, že sa bol pred 3 rok-
mi vybudovaný nový odvodňovací 
kanál, ten jednoducho nestačil na 
také množstvo vody, aké „spadlo“ 
vo veľmi krátkom čase. Žiaľ, v bu-
dúcnosti sa takéto situácie môžu 
opakovať aj častejšie. 

• Aj takto to vyzeralo počas Kaštielnych hier a Ananbálu v kaštieli 
v Strážkach.
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marčík uhradí mestu do 31. 7. 
2009 dlžné nájomné za nájom 
chatovej osady a sumu za spot-
rebu elektrickej energie.

3.) Nájomca pozemku parc. č. 
14616/1 (Skaľana) - Pavol Kač-
marčík, Družstevná zabezpečí 
premiestnenie uvedeného počtu 
chatiek a asanáciu ostatných 
chatiek na svoje náklady za cenu 
ponechania si zasanovaného 
materiálu a vyčistenie územia po 
asanácii chatiek.

4.) Nájomca pozemku parc. 
č. 14616/1 (Skaľana) - Pavol 
Kačmarčík zároveň zabezpečí 
odstránenie všetkých doterajších 
provizórnych prístreškov a objek-
tov na tomto pozemku za účelom 
estetizáciu územia Skaľany.

- schválilo pridelenie a predaj 
8 stavebných pozemkov v loka-
lite ulica IBV Samuela Webera 
v k.ú. Spišská Belá pre nových 
záujemcov (kupujúcich staveb-
níkov) a schválilo aj zoznam 
náhradníkov;

- prerokovalo a schválilo 4 
žiadosti a neschválilo 2 žiadosti 
o odkúpenie pozemkov, resp. 
majetkoprávne vysporiadanie 
vlastníctva k pozemkov v Spiš-
skej Belej;

- vzalo na vedomie informáciu 
primátora mesta o voľbe riadite-
ľa Základnej školy na ZŠ na ulici 
Štefánikovej a riaditeľka Mater-
skej školy v Spišskej Belej; 

- schválilo na základe verejné-
ho ponukového konania na predaj 
pozemkov na výstavbu rodinných 
domov v k. ú. Lendak predaj 3 
stavebných pozemkov v Lenda-
ku v lokalite nad kovovýrobou 
- v lokalite ešte voľné 5 stavebné 
pozemky;

- zmenilo podmienky na zvý-
hodnené poskytovanie (50 % zľa-
va) drevnej hmoty občanom mesta 
Spišská Belá na stavbu rodinného 
domu v množstve 15 m3 drevnej 
guľatiny (za 50 % hodnoty dreva 
podľa aktuálneho cenníka) za 
účelom podpory rozvoja bývania 
tak, že žiadateľ musí mať nielen 
trvalý pobyt v Spišskej Belej ale aj 
predmetná stavba sa musí nachá-
dzať (stavať) v k. ú. Spišská Belá 
alebo k. ú. Strážky;

- schválilo verejnú ponuku (zá-
mer) mesta na predaj niekoľkých 
pozemkov v k. ú. Spišská Belá, 
lokalita „priemyselná zóna Sever“ 
- nad Továrenskou ulicou na účely 
zriadenia menších priemyselných 

(podnikateľských ) prevádzok za 
týchto podmienok: 

1. kúpna cena - 11,62 eur za 
1 m2 (t. j. 350 Sk/m2 - cena bez 
inžinierskych sietí),

2. potrebné inžinierske siete 
a prístupové cesty si vybudujú 
žiadatelia na svoje náklady,

3. predpokladaná výmera 
pozemku pre 1 prevádzku - max. 
do 3200 m2,

4. žiadateľom o kúpu tohto 
pozemku môže by fyzická osoba 
s trvalým pobytom alebo miestom 
podnikania v Spišskej Belej alebo 
právnická osoba so sídlom v Spiš-
skej Belej,

5. zákaz prevodu vlastníctva 
k uvedenému pozemku na inú 
osobu po dobu 10 rokov od na-
dobudnutia vlastníckeho práva 
k tomuto pozemku od mesta, 

6. spôsob predaja - priamy 
predaj záujemcom, o ktorých 
výbere rozhodne mestské zastu-
piteľstvo,

7. ponuku (žiadosť o kúpu) 
predložiť v termíne do 31. 8. 
2009 na adresu mestského úradu 
v Spišskej Belej.

•
Mestské zastupiteľstvo 

v Spišskej Belej na svojom za-
sadnutí dňa 23. júla 2009 prijalo 
aj tieto uznesenia:

- schválilo návrh na zmenu 
rozpočtu mesta Spišská Belá na 
rok 2009 a prehodnotenie plánu 
investičných akcií mesta na rok 
2009 (zmena rozpočtu je zverej-
nená na ww.spisskabela.sk - časti 
Dôležité dokumenty) 

- schválilo prijatie prekleňo-
vacieho bankového úveru pre 
Mestský podnik Spišská Belá, 
s.r.o. Továrenská č. 30 Spišská 
Belá - na prefinancovanie schvále-
ného projektu EÚ (na lesné cesty 
a zalesňovanie) 

- Názov projektu: Zachova-
nie lesov Mesta Spišská Belá 
poškodených škodlivými čini-
teľmi a zvýšenie ich ochrany pod 
požiarmi 

- Banka: Všeobecná úverová 
banka, a. s., Bratislava

- Výška úveru: 677 203 eur 
(20,4 mil. Sk)

- Úroková sadzba: 3,2 - 3,7 %
- Doba splatnosti úveru: 1 rok
- Spôsob zabezpečenia úveru: 

zmenka;
- schválilo podanie žiadosti 

o nenávratný finančný príspevok 
z fondov EÚ (operačný program 
životné prostredie) - názov pro-

jektu - Protipovodňová ochrana 
mesta Spišská Belá - ide o do-
končenie regulácie Belianskeho 
potoka a výstavba regulácie po-
toka Čierna voda v Strážkach; 

- schválilo podanie žiadosti 
o nenávratný finančný príspevok 
z fondov EÚ (operačný program 
životné prostredie) - názvov 
projektu - Rekultivácia skládky 
odpadov v meste Spišská Belá 
- ide o uzavretie starej skládky 
odpadov v Spišskej Belej;

- schválilo upravený návrh 
Všeobecne záväzného nariadenia 
mesta Spišská Belá č. 3/2009 
o určení názvu ulice v Strážkach 
- konkrétne dvoch nových ulíc 
- „ulica Nad kaštieľom“ a „ulica 
Margity Czóbelovej“; 

- vzalo na vedomie informáciu 
primátora mesta o možnosti roz-
šírenia a modernizácie Zariadenia 
opatrovateľskej služby v Stráž-
kach prostredníctvom fondov 
EÚ (písomná informácia je zve-
rejnená na www. spisskabela.sk 
- v časti dôležité dokumenty)

- schválilo prenájom neby-
tových priestorov - šatne - vo 
vlastníctve mesta nachádzajúce 
sa v budove bývalej hasičskej 
zbrojnice v Strážkach pre ná-
jomcu - Mestský športový klub 
SLAVOJ Spišská Belá, Petzva-
lova 18, Spišská Belá - občianske 
združenie. 

- vzalo na vedomie vznik 
nového občianskeho združenia 
Mestský športový klub SLAVOJ 
Spišská Belá, ktorý vznikol ako 
právny zástupca dvoch občian-
skych združení TJ SLAVOJ a TJ 
Strážky a schválilo: 

1. mimoriadnu dotáciu z roz-
počtu mesta na rok 2009 - pre 
Mestský športový klub SLAVOJ 
Spišská Belá na reprezentáciu 

• Nová kvetinová výzdoba okolo stromov pri cintoríne.

(Pokračovanie na 3. strane)

(Pokračovanie z 1. strany)

mesta v ligových futbalových 
súťažiach vo výške 5100 € 
(153 642,60 Sk),

2. použitie zvyšnej časti do-
tácie poskytnutej TJ SLAVOJ 
Spišská Belá a TJ Strážky na rok 
2009 z rozpočtu mesta ich právne-
mu nástupcovi Mestský športový 
klub SLAVOJ Spišská Belá na 
jeho činnosť v roku 2009;

- schválilo poskytnutie mimo-
riadnej dotácie z rozpočtu mesta 
pre rok 2009 pre občianske zdru-
ženie ZRPŠ pri ZŠ J. M. Petzva-
la, Moskovská 20, Spišská Belá 
na účely podpory činností detí 
v školskom stredisku záujmovej 
činnosti pri tejto škole v školskom 
roku 2009/2010 vo výške 2523 € 
(cca 76 007 Sk) za podmienky, že 
činnosť jednotlivých útvarov bude 
zameraná na podporu pohybových 
aktivít detí a zároveň školské 
strediská záujmovej činnosti sa 
spolu so Základnou umeleckou 
školou a Centrom voľného času 
dohodnú na spoločnej koncepcii 
záujmovej činností detí, pričom 
túto koncepciu musí schváliť 
zriaďovateľ(primátor mesta) 
a informovať o výsledku mestské 
zastupiteľstvo; 

- schválilo poskytnutie mimo-
riadnej dotácie z rozpočtu mesta 
pre rok 2009 pre občianske zdru-
ženie ZRPŠ pri ZŠ Štefánikova 
19, Spišská Belá na účely podpory 
činností detí v školskom stredisku 
záujmovej činnosti pri tejto škole 
v školskom roku 2009/2010 vo 
výške 3 652 € (cca 110 020 Sk) 
za podmienky, že činnosť jednot-
livých útvarov bude zameraná na 
podporu pohybových aktivít detí 
a zároveň školské strediská záuj-
movej činnosti sa spolu so Základ-
nou umeleckou školou a Centrom 
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k nižšie uvedeným pozemkov 
v okolí obchodného domu JED-
NOTA COOP v Spišskej Belej 
a predbežne schválilo návrh 
Obvodného úradu v Kežmarku 
na majetkoprávne vysporiadanie 
(kúpu) pozemkov okolo ob-
chodného domu Jednota COOP 
v Spišskej Belej (pozemky pod 
cestou, parkoviskom, zeleňou, 
chodníkmi) za kúpnu cenu 50% 
z ceny určenej znaleckým posud-
kom za predpokladu, že sa nebude 
dať aplikovať bezodplatný prevod 
vlastníctva k uvedeným pozem-
kom na mesto podľa zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí;

- vzalo na vedomie informá-
ciu primátora mesta o rokovaní 
s príslušnými štátnymi orgánmi 
vo veci zmeny dopravného 
riešenia križovatky ciest 1/67 
a 1/77 v centre Spišskej Belej 
a predloženú dopravnoinžinier-
sku štúdiu vypracovanú projek-
tantom Ing. Štefanom Labudom 
a trvá v súčasnosti na zachovaní 
doterajšieho dopravného rieše-
nia križovatky ciest 1/67 a 1/77 
v centre mesta vzhľadom na 
možné riziká nového navrho-
vaného riešenia (zmena hlavnej 
cesty v smere Kežmarok - Stará 
Ľubovňa a zrušenie niektorých 
odbočovacích jazdných pru-
hov). 

Zasadnutia mestského zastupiteľstva

voľného času dohodnú na spoloč-
nej koncepcii záujmovej činností 
detí, pričom túto koncepciu musí 
schváliť zriaďovateľ(primátor 
mesta) a informovať o výsledku 
mestské zastupiteľstvo; 

- schválilo zámer mesta na 
dlhodobý prenájom priestorov 
bývalej kotolne v budove Zdra-
votného strediska v Spišskej 
Belej za podmienok uvedených 
vo verejnej ponuke - verejná 
ponuka je zverejnená na www. 
spisskabela.sk;

- vzalo na vedomie po fyzic-
kej obhliadke súčasný stav majet-
koprávnych vzťahov k pozemkom 
pri trhovisku v Spišskej Belej za 
Hviezdoslavovou ulicou č. 6 - 8 
a schválilo predaj časti pozemku 
parc. č. 1302/1, druh pozemku 
ostatná plocha o výmera určenej 
GP, LV č. 1, v k. ú. Spišská Belá 
(pozemok za rodinným domom 
v Spišskej Belej, Hviezdoslavova 
č. 7) za kúpnu cenu 33,20 €/m2 
(1 000 Sk/m2) pre kupujúceho 
(vlastníka rodinného domu) An-
tona Nálepku, Mierová 5, 059 01 
Spišská Belá za podmienky, 
že kupujúci zabezpečí na svoje 
náklady premiestnenie oplotenia 
vrátane vstupnej brány trhovis-

ka a premiestnenie a opätovné 
uloženie časti dlažby trhoviska 
z predávaného pozemku podľa 
pokynov mesta

- schválilo mimoriadnu dotá-
ciu z rozpočtu mesta na rok 2009 
- pre Rímskokatolícku cirkev, far-
nosť Lechnica na opravu interiéru 
kostola poškodeného požiarom vo 
výške 300 € (9 037,80 Sk);

- vzalo na vedomie informáciu 
primátora mesta o prebiehajúcich 
investičných akciách v meste:

- výstavba multifunkčného 
športového ihriska na tatranskej 
ulici,

- ukončenie výstavby miestnej 
komunikácie IBV Strážky, 

- výstavba lesných ciest 
v mestských lesoch,

- výstavba nájomných bytov 
nižšieho štandardu - bývalá so-
dovkáreň, 

- výstavba 20 nájomných 
bytov bežného štandardu nad 
zdravotným strediskom,

- výstavba dažďovej kanalizá-
cie na Športovej ulici,

- výstavba vodovodu na Špor-
tovej ulici,

- úprava okolia kostola a zvo-
nice v Strážkach;

- schválilo nájom stavby 
„Most na regulovanom kanáli“ pri 

čistiarni odpadových vôd (ČOV) 
v meste Spišská Belá ako súčasť 
prístupovej cesty k uvedenej ČOV 
od prenajímateľa Slovenský vodo-
hospodársky podnik, š. p., Žilina 
na dobu 4 rokov za ročné nájomné 
vo výške 1 €;

- schválilo spoločnosti IN-
TERMEDEA, s. r. o., Tatranská 
Kotlina č. 68 (Eman Danielčák) 
predĺženie prevádzkovej doby 
v dňoch piatok až nedeľa do 23.00 
h v prevádzke Rybársky cech 
v Spišskej Belej na Belianskom 
rybníku na dobu do 31. 12. 2009 
za podmienky úhrady záväzkov 
voči Mestskému podniku Spišská 
Belá, s. r. o.; 

- schválilo nájom drobných 
vodných tokov v meste Spišská 
Belá - Beliansky potok (horný 
úsek a dolný úsek) a potok Čierna 
voda v Strážkach od prenajímate-
ľa Slovenský vodohospodársky 
podnik, š. p., Žilina na dobu určitú 
do 31. 12. 2017 za ročné nájomné 
1€ za účelom plánovanej výstav-
by regulácie uvedených úsekov 
vodných tokov v rámci projektu 
- Protipovodňová ochrana mesta 
Spišská Belá vrámci projektu 
financovaného z EÚ);

- vzalo na vedomie informáciu 
primátora mesta o rokovaní s Ob-
vodným úradom v Kežmarok vo 
veci vysporiadania vlastníctva 

• Poslanci schválili názvy dvoch nových ulíc v mestskej časti Strážky - v časti, kde sa realizuje výstavba nových rodinných domov: Ulica Nad 
kaštieľom a Ulica Margity Czóbelovej (poslednej grófky žijúcej v kaštieli v Strážkach).

(Dokončenie z 2. strany)
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V stredu 8. júla 2009 sa vo 
večerných hodinách konala v po-
radí 10. súčinnostná bezpečno 
- preventívna akcia príslušníkov 
MsP s príslušníkmi OOPZ v Spiš-
skej Belej. Tento krát bola akcia 
zameraná na kontrolu používania 
reflexných prvkov cyklistov na 
území mesta Spišská Belá. Na 
križovatke ulíc kpt. Nálepku 
a Zimnej boli kontrolovaný 7 
cyklisti, na ulici 1.mája 2 cyklisti 
a na ulici Tatranskej pri kolkárni 
1 cyklista. Z celkového počtu 
boli 9 cyklisti riešený na mieste 
napomenutím a 1 cyklistke bola 
udelená pochvala. 

V zmysle zákona NR SR č. 
8/2009 Z. z. o cestnej premávke 
upozorňujeme cyklistov na usta-
novenie § 55 „Za zníženej viditeľ-
nosti musí mať cyklista jazdiaci po 
krajnici alebo po okraji vozovky 
na sebe viditeľne umiestnené 

Preventívno-bezpečnostná akcia
reflexné prvky alebo oblečený 
reflexný bezpečnostný odev.“ 
A zároveň „cyklista je povinný 
počas jazdy na bicykli mimo obce 
chrániť si hlavu riadne upevnenou 
ochrannou prilbou. Ak je cyklis-
tom osoba mladšia ako 15 rokov, 
táto povinnosť sa vzťahuje aj na 
jazdu v obci.“ Taktiež aj cyklista 
je účastníkom cestnej premávky. 
Má tak práva a povinnosti vodiča 
obsiahnuté v ostatných ustanove-
niach pravidiel cestnej premávky. 
(napr. jazda pod vplyvom alko-
holu, resp. jazda bicyklom po 
chodníku pre chodcov). 

Táto kontrolná akcia však 
nebola poslednou. Pri ďalších 
kontrolách však už budeme po-
stupovať v zmysle zákona a prie-
stupcov budeme riešiť blokovými 
pokutami. 

Ing. Ján Majerčák, 
náčelník MsP 

Dňa 23. júna sa na pozvanie 
primátora nášho mesta uskutoč-
nilo slávnostné prijatie novo-
narodených detí a ich rodičov 
- obyvateľov nášho mesta. Prijatie 
sa uskutočnilo v obradnej sále 
mestského úradu. Jubilantom ako 
aj rodičom detí bola odovzdaná ky-
tička kvetov, pamätné blahoželanie 

Prijatie jubilantov a novonarodených 
obyvateľov mesta

mesta a finančný dar. Vitajte noví 
obyvatelia nášho mesta! O deň 
neskôr sa na pozvanie primátora 
nášho mesta uskutočnilo slávnost-
né prijatie obyvateľov nášho mesta, 
ktorí v tomto roku (v uplynulých 3 
mesiacoch) oslávili svoje okrúhle 
životné jubileum - narodeniny (70, 
75, 80, 85, 90 a viac rokov). 

• Dňa 23. júna 2009 mali svoju rozlúčku s materskou školou jej pred-
školáci, ktorí od septembra budú žiakmi základných škôl. V kinosále 
mesta sa predstavili krátkym program a boli ocenení riaditeľkou školy 
a primátorom mesta. 

Vzhľadom na finančné dopady 
hospodárskej krízy, ktoré postihli 
aj rozpočty miest a obcí a týkajú 
sa aj zníženia príjmov rozpočtu 
nášho mesta, do konca tohto roka 
mesto bude realizovať len nižšie 
uvedené investičné aktivity: 

• Dokončenie výstavby - 
Dažďová kanalizácia a vodovod 
- Športová ulica

• IBV ulica Samuela Webera 
- výstavba trafostanice a NN-
-rozvodov

• Výstavba dažďovej kana-
lizácie na Partizánskej ulici za 
vlakovou stanicou

• MŠ Mierová - vydlaždenie 
prístupového chodníka v areáli 
škôlky 

• Výstavba nového malého 
viacúčelového športového ihris-
ka s umelou trávou (na Tatran-
skej ulici pri bývalej kolkárni) 
- financované aj z dotácie zo 

Zmena v investičných aktivitách 
mesta do konca roka 2009

štátneho rozpočtu
• Výstavba 20 nájomných by-

tov (bežného štandardu) nadstav-
bou nad budovou zdravotného 
strediska

• Výstavba 11 nájomných 
bytov nižšieho štandardu rekon-
štrukciou budovy bývalej sodov-
kárne na Slnečnej ulici

• Úprava vstupu do budovy 
Zariadenia opatrovateľskej služby 
v Strážkach (financované z dotá-
cie zo štátneho rozpočtu) 

• Projekt „Belianske Tatry - 
spolu a lepšie“ - v rámci neho aj 
výstavba cyklotrasy Spišská Belá 
- Tatranská Kotlina - realizácia po 
skončení verejného obstarávania 
asi až začiatkom budúceho roka 
- projekt financovaný z EÚ

• Projekt „Dobudovanie sepa-
rácie odpadov v meste Spišská 
Belá“ - projekt financovaný 
z EÚ 

V mesiaci jún začala výstav-
ba 11 nájomných bytov nižšieho 
štandardu na Slnečnej ulici. Ide 
o prestavbu objektu bývalej „so-
dovkárne“, kde sa vytvoria byty 
pre sociálne slabých (odkázaných) 
občanov nášho mesta (1-izbové 
byty a garsónky). 

Výstavba bytov nižšieho štandardu
Celkové predbežné náklady sú 

určené na sumu 168 tis. eur (5,1 
mil. Sk), pričom 80 % nákladov 
bezplatne poskytne štát formou 
dotácie a 20 % je úver zo Štátneho 
fondu rozvoja bývania. 

Byty by sa mali kolaudovať 
v júni 2010. 
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Oznam ZUŠ Spišská Belá
Riaditeľstvo Základnej umeleckej školy v Spišskej Belej a na alo-

kovaných pracoviskách v Slovenskej Vsi, Spišských Hanušovciach 
a v Spišskej Starej Vsi oznamuje žiakom, že nový školský rok na 
našej škole sa začína 2. 9. 2009. Tešíme sa na Vás.

Ocenenie žiakov základnej 
umeleckej školy

Dňa 24. júna rovnako boli cenení najúspešnejší žiaci Základnej 
umeleckej školy v našom meste. A bolo ich neúrekom. Každý 
z ocenených získal významné ocenenie na rôznych domácich 
i medzinárodných súťažiach, na ktorých reprezentoval nielen svoju 
školu ale robil tú najlepšiu reklamu aj nášmu mestu. Gratulujeme 
a ďakujeme... 

Na sviatok sv. Anny (na odpust 
v Strážkach) sa v parku kaštieľa 
v Strážkach konal tradičný An-
nabál. Nedeľné popoludnie plné 
hudby a zábavy začala svojím 
vystúpením Katka Koščová, 
následne sa predstavila Spiš-
skobeliansky dychovka. A až do 
neskorého večera hrala hudobná 
skupina Family z Kežmarku. 
Zaujímavá bola tombola i súťaže 

Annabál v Strážkach
v jedení pirohov a šišiek na čas. 
A samozrejme množstvo detských 
atrakcií, tvorivé dielne... Výťažok 
zo vstupného vo výške …... eur 
bol určený na obnovu kultúrnych 
pamiatok v Strážkach. Primátor 
mesta vyjadruje poďakovanie Má-
rii Šelepovej (správkyni kaštieľa) 
za pomoc a ústretovosť pri orga-
nizovaní tohto ale aj ostatných 
podujatí v kaštieli v Strážkach. 

Ako každý rok, posledný 
júnový víkend patril v našom 
meste, v kaštieli v Strážkach 
najmä divadlu v rámci Kaštieľ-
ných hier 2009. V sobotu sa 
v úžasnej divadelnej atmosfére 
spolu predstavilo divadlo Co-
media z Popradu a a Levočská 
divadelná spoločnosť v dvoch 
hrách - v komédii Statky-zmätky 

Kaštielne hry 2009
alebo ako sa Giani Schicchi cez 
posteľ dostal k majetku a násled-
ne v monodráme Pastier (v podaní 
Vlada Benka).

Nedeľa bola najmä pre naj-
menších, ktorým sa predstavilo 
divadlo ELÁ HOP z Pezinka 
a detské Divadlo bez opony 
z Banskej Bystrice. A samozrej-
me množstvo detských atrakcií.

Vedenie materskej školy ďakuje sponzorom:
SINTRA, s. r. o., Poprad,
Maroš Mešár Spišská Belá - veľkosklad ovocia a zeleniny,
Peter Bartkovský - pekáreň MBM Podolínec,
KUPO Ing. František Pospíšil Ľubica,
Wellington - J. Kozár Spišská Belá,
NEXT TRADE Nové Mesto nad Váhom,
Spoločnosti pre predškolskú výchovu okresu Kežmarok
za pomoc pri realizácii VI. ročníka detského folklórneho festivalu 
„Beliansky škovránok“.

Zároveň riaditeľka MŠ ďakuje svojim zamestnancom za aktívnu 
účasť pri realizácii tohto podujatia.

•
Riaditeľka materskej školy ďakuje majiteľom V Penziónu v Spišskej 

Belej - Ing. Vierke Pitoňákovej a Františkovi Pitoňákovi za nezištnú 
pomoc pri rozvoze stravy pre deti v alokovanej triede v Centre voľ-
ného času v Spišskej Belej. Bola to celoročná pomoc bez nároku na 
finančnú náhradu. 

Poďakovania
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Filozofia 
separovaného zberu 

Separovaný zber komunálneho 
odpadu je jediným riešením zníže-
nia množstva komunálneho odpa-
du, a preto sa separácia stáva stále 
aktuálnejšou témou zástupcov sa-
mospráv. Pri separovanom zbere 
sa nepotrebná vec nepovažuje 
za odpad, ale za surovinu, ktorá 
môže znova vstúpiť do výrobné-
ho procesu. Šetrí sa tým množ-
stvo prírodných zdrojov, znižujú 
sa negatívne vplyvy na zdravie 
ľudí a životné prostredie, a to 
nielen vo výrobných procesoch, 
ale aj na skládkach komunálnych 
odpadov, kde neseparovaný ko-
munálny odpad môže vytvárať 
nekontrolovateľné procesy. 

Pokiaľ sa občan rozhodne 
zodpovedne separovať komunál-
ny odpad, mal by na to myslieť 
nielen pri kúpe výrobkov, ale 
aj počas spotreby. Mal by si 
uvedomiť, či po kúpe výrobku 
bude môcť nepotrebné časti (vo 
väčšine prípadov sa jedná o obal) 
dôkladne vyseparovať.

Pri používaní by mal tak isto 
myslieť na to, aby činnosťou 
nespôsobil nemožnosť separo-
vania daného materiálu, keď sa 
stane nepotrebným, pretože se-

Separovaný zber odpadov 
parovať odpad je možné len čistý 
a zbavený iných materiálov 
(napr. zvyškov potravín, odde-
ľovanie skla od kovov a pod.). 
Vyseparovaný komunálny odpad 
sa umiestňuje do zberných nádob 
a zberných vriec. Sú farebne 
odlíšené a zabezpečuje ich 
samospráva, alebo zod-
povedná firma, s ktorou 
má samospráva pod-
písanú zmluvu. Firma 
zabezpečuje zberné 
nádoby a takisto aj zvoz 
plných zberných nádob. 

Z pohľadu občana nie je správ-
ne, keď neumiestňuje separované 
zložky komunálneho odpadu do 
zodpovedajúcich zberných nádob, 
pretože sa tým stráca zmysel sepa-
rácie komunálneho odpadu. 

História 
triedenia odpadov

V prírode to, čo človek po-
menoval odpadom, neexistuje. 
Všetko v nej má svoj cieľ, zmysel, 
funkciu, a to nielen počas života, 
ale i po odumretí. Mŕtve rastlinné 
a živočíšne telá vytvárajú pôdu, 
rovnako ako výkaly či výlučky 
rastlín a zvierat. Biologický 
- prírodný systém sa zakladá na 
princípe kolobehu - to, čo zaniká, 

je základom niečoho nového, 
vznikajúceho. S odpadmi sa člo-
vek stretáva odjakživa. V dobách 
lovcov - zberačov to boli kosti 
z ulovených zvierat či zvyšky 
jedál, príroda si s tým vedela po-
radiť. Postupne, ako sa vyvíjala 
ľudská spoločnosť, narastalo aj 
množstvo odpadov. 

V 60. rokoch 20. storočia 
nastal nekontrolovateľný 
nárast odpadov. Jedným 

z dôvodov bol za-
čiatok veľkovýroby 
a používania plastov. 

V súčasnosti sa hovorí 
o konzumnej spoločnosti 

- kupujeme aj to, čo nepo-
trebujeme, a to, čo nepotrebu-
jeme, skôr či neskôr vyhodíme. 

Vzťah odpad - človek sa končí 
odhodením nepotrebnej veci do 
koša. Všetky odpady majú dnes 
viaceré škodlivé účinky na životné 
prostredie, zdravie ľudí i na našu 
ekonomiku.

•
Slovensko ako člen Európ-

skej únie je povinné plniť právne 
predpisy, ktoré vyplývajú z jeho 
členstva v nej.  To znamená, že 
tieto predpisy sú povinné plniť 
aj mestá a obce v rámci celej 
Slovenskej republiky. Jedným 
z dôvodov,  prečo sme sa začali 
zaoberať touto problematikou 
je, že mestá a obce od roku 2010 
budú povinné separovať papier, 
sklo, plasty, kovy a biologický 
rozložiteľný komunálny odpad.

Azda najväčšiu radosť z me-
siaca jún majú žiaci, ktorí rátajú 
dni do prázdnin. Školský rok 
ubehol a pedagógovia spolu so 
žiakmi nechali za sebou obrovský 
kus práce. Niektorí žiaci boli usi-
lovnejší a vynikli nad ostatnými 
spolužiakmi výbornými študijný-
mi výsledkami i mimoškolskými 
aktivitami, čím boli pedagógmi 
navrhnutí na ocenenie primátorom 
mesta. Dňa 24. júna 2008 primátor 

Prijatie najlepších žiakov ZŠ
mesta slávnostne privítal v obrad-
nej sieni na mestskom úrade naj-
lepších žiakov oboch základných 
škôl za prítomnosti ich riaditeľov 
a niektorých pedagógov. Na tom-
to prijatí primátor mesta verejne 
poďakoval všetkým pedagógom 
za ich námahu a trpezlivosť pri 
plnení ich poslania, ako aj ostat-
ným zamestnancom škôl. Želáme 
krásne prázdniny a veľa úspechov 
v nasledujúcom školskom roku.

Spoločenská kronika - jún 2009
Narodili sa: 
Tomáš Šelep, Nina Kučerová, Radoslava Šperková, Viktor Pompa, 
Michal Oravec, Alex Bodjanský, Sofia Pisarčíková, Dominik Rojko, 
Dominik Rezničák, Nikolas Oračko
Životného jubilea sa dožívajú: 
Anna Halčinová 92 rokov, Ján Britaňák, Ján Štefaniak, Anna Kri-
govská, Mária Gurniková - 85 rokov, Alojz Zibura 75 rokov
Navždy nás opustili: 
Albína Jurašková vo veku 74 rokov, Justína Neupauerová vo veku 
65 rokov, Ladislav Fudaly vo veku 63 rokov, Ladislav Hozza vo 
veku 62 rokov, Ľubomíra Dobrá vo veku 57 rokov

V mesiaci júl začala výstavba 
20 nájomných bytov bežného 
štandardu. Ide o nadstavbu 
objektu zdravotného strediska. 
V rámci tejto akcie sa zároveň 
vyrieši problém so zatekajúcou 
strechou zdravotného strediska. 
Pôjde o 1-izbové - 1 byt, 1-iz-
bové (bezbariérové) - 1 byt, 
2-izbové -12 bytov, 3-izbové - 2 
byty a 3-izbové (mezonetové) - 4 
byty. Presná špecifikácia bytov 

Výstavba bytov 
nad zdravotným strediskom

s výmerami a s pôdorysmi bytov 
sú zverejnené na www.spisska-
bela.sk (pre verejnosť/projekty 
mesta). 

Celkové predbežné náklady 
sú určené na sumu 838,5 tis. 
eur (25,2 mil. Sk), pričom 30 % 
nákladov bezplatne poskytne štát 
formou dotácie a 70 % je úver zo 
Štátneho fondu rozvoja bývania. 
Byty by sa mali kolaudovať v no-
vembri 2010. 

V zmysle zákona NR SR č. 
8/2009 Z. z. o cestnej premávke 
upozorňujeme vodičov vozidiel na 
ustanovenie § 25 ods.1 písmeno q) 
s) a u). V poslednej dobe v našom 
meste pribúda áut ako húb po daž-
di, ale počet parkovacích miest je 
stále rovnaký. Evidujeme zvýšený 
počet sťažností na majiteľov áut 
parkujúcich na verejnej zeleni, 
resp. vodičov vozidiel parkujú-
cich svoje auto pred vjazdom na 
svoj pozemok tak, že znemožňujú 

Mestská polícia upozorňuje 
chodcom a mamičkám s kočíkmi 
naplno využívať chodníky. Páni 
vodiči buďte ohľaduplný k iným. 
Možno aj vy raz budete v „koži“ 
chodca a budete chcieť prejsť po 
chodníku! Ak sa situácia nezmení 
a sťažností bude pribúdať je mož-
né, že aj budete predvolaný na po-
danie vysvetlenia k dopravnému 
priestupku, alebo si nájdete svoje 
vozidlo uzamknuté „papučou“.

Ing. Ján Majerčák,
náčelník MsP 
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Rímsko-katolícky kostol sv. 
Antona Pustovníka v Spišskej 
Belej bol postavený v ranogotic-
kom slohu v období medzi rokmi 
1250-1270, tak ako aj iné spišské 
kostoly tohto typu po príchode ne-
meckých kolonistov na Spiš v 13. 
storočí. Z ranogotické stavebného 
obdobia pochádza spodná časť 
veže kostola, obvodové múry 
lode so západným portálom 
a štvorcové presbytérium (svä-
tyňa) s ťažkou krížovou klenbou, 
z tohto obdobia je i sakristia.

Polygonálny uzáver k staršej 
časti presbytéria bol pristavaný 
v štyridsiatych rokoch 14. storo-
čia, pôvodne rovný drevený strop 
lode bol okolo r. 1360 zaklenutý 
klenbou podopretou dvoma pilier-
mi, čím vzniklo charakteristické 
dvojlodie. V 15. storočí pristavili 
severnú kaplnku sv. Kataríny, kto-
rá bola v 18. storočí premenovaná 
a zasvätená sv. Valentínovi.

Druhý beliansky kostol sv. 
Valentína, ktorý mal byť podľa 
kronikárskych záznamov posta-
vený v roku 1208, bol umiestnený 
za terajšou požiarnou zbrojnicou. 
Podľa opisov z neskorších ka-
nonických vizitácií išlo o menší 
kostol, ktorý bol bez veže. Keď-
že mu chýbal cintorín, nebol to 
farský kostol, ale pravdepodobne 
slúžil ako menší provizórny kostol 
do postavenia veľkého kostola sv. 
Antona Pustovníka. Podobné po-
mery sú v Ľubici, kde je doteraz 
malý kostol bez veže sv. Ducha 
a veľký farský kostol Nanebovstú-
penia Panny Márie. V roku 1707 
po predchádzajúcom zničujúcom 
požiari v Spišskej Belej, došlo 
k zrúteniu časti múrov vyho-
reného kostola dlhodobo pod-
máčaných vodou z mlynského 
náhonu, ktorý bol od roku 1650 
vedený tesne pri severnej stene 
kostola. Ostali len ruiny, z ka-
meňov ktorých bol v roku 1774 
postavený dnes už zbúraný špitál 
pod múrom ohrady kostola sv. 
Antona pod zvonicou.

Toľko z histórie belianskych 
kostolov, ktorú dopĺňa záznam 
na stene v predsieni pod vežou 
kostola sv. Antona Pustovníka, 
kde sa dočítame, že v roku 1971 
pri kladení kamennej trachytovej 
podlahy sa našli základy ešte 
staršieho menšieho kostola, ktorý 
bol v lodi a siahal od západného 
vstupu až po víťazný oblúk. Ne-
previedol sa však ani základný 
archeologický prieskum, nemáme 

Georadarový prieskum kostolov v Spišskej Belej
žiadnu fotodokumentáciu týchto 
základov. Keďže v interiéri už nie 
je možný klasický archeologický 
prieskum sondami, tajomstvo 
existencie staršieho kostola ostalo 
zdanlivo navždy pochované pod 
betonovo-kamennou podlahou.

Z iniciatívy autora a v spolu-
práci s Archeologickým ústavom 
SAV v Nitre - pracoviska v Spiš-
skej Novej Vsi v zastúpení PhDr. 
Mariánom Sojákom, PhD., bol 
dňa 17. 4. 2009 prevedený geo-
radarový prieskum zaniknutého 
kostola sv. Valentína a kostola 
sv. Antona Pustovníka v Spiš-
skej Belej. Prieskum bol vyko-
naný Ing. Miroslavom Terrayom 
z firmy TERRA, s.r.o. Košice. 
Pri výskume bol použitý švédsky 
georadar Easy locator s 500 MHz 
anténou a hĺbkovým dosahom 2,5 
m. Z výskumu bola vypracovaná 
podrobná správa, ktorá je uložená 
aj na Mestskom úrade v Spišskej 
Belej. Z jej výsledkov možno 
uviesť: Lokalizácia základov kos-
tola sv. Valentína bola ohraničená 
len voľnou plochou za bývalým 
hotelom HP, pretože pri požiar-
nej zbrojnici je asfaltovaná plocha 
s valcovaným podsypom a ďalšie 
navážky ktoré znemožňujú použi-
tie georadaru. Na voľnom priesto-
re za budovou hotela HP sa zistilo 
základové murivo vzdialené 9,6 m 
od vstupu do hotela a paralelne 
od neho ďalšie základové murivo 
vzdialené od prvého 6,5 m. Obi-
dva základy majú dĺžku 6 m. Chý-
ba však predné a zadné základové 
murivo, ktoré nebolo možné zistiť 
pre asfaltovú plochu pri požiarnej 
zbrojnici a navážku pod parkovis-
kom na opačnej strane, orientácia 
objektov je SV-JZ. Na overenie, 
či ide o skutočné základy zanik-
nutého kostola, bolo by vhodné 
previesť klasický archeologický 
prieskum sondami.

V kostole sv. Antona Pustov-
níka bol georadarový prieskum 
možný len na voľných plochách 
mimo lavíc a iných prekážok. Pri 
prieskume sa zistilo pod podlahou 
niekoľko hrobových miest, dve 
veľké zasypané krypty po stra-
nách pred hlavným oltárom, ďal-
šia zasypaná krypta je v kaplnke 
sv. Valentína pri vchode na chór. 
V strede staršej časti svätyne je 
pod podlahou v hĺbke 0,3 - 0,4 m 
neznámy veľký železný predmet 
ako bodová anomália. Pod vý-
chodným oblúkom podchodu do 
kaplnky sv. Valentína je hrubé 

základové murivo, ktoré ale chý-
ba pod západným podchodom, 
z čoho vyplýva, že východný 
podchod bol vybúraný dodatočne 
v neskoršom období, nasvedčuje 
tomu aj nerovnomerné osekanie 
stredovekej omietky po okrajoch 
oblúka podchodu. Pri prieskume 
sa nezachytilo predpokladané zá-
kladové murivo, ktorým kolmo 
končila staršia časť svätyne pri 
dverách sakristie pred prestavbou 
v 14. storočí.

Pri južnom vchode do kos-
tola za potvrdilo typické hrubé 
základové murivo o hrúbke 
120 cm a siahajúce do hĺbky 180-
200 cm, od južnej steny kostola ho 
delí len 16-20 cm medzera. Toto 
základové murivo pokračovalo 
paralelne s južnou stenou kostola 
i pod lavice východným i západ-
ným smerom, kde ho však nebolo 
možné pre lavice ďalej sledovať, 
vo voľnom priestore pri západnej 
stene lode ale už nebolo zachy-
tené. Pokiaľ je záznam o náleze 
základového muriva pri kladení 
podlahy v roku 1971 pravdivý, tak 
tento múr pokračuje východným 
smerom popod oltár Najsvätej-
šieho Srdca Ježišovho presne 
v osi južného múra staršej časti 
svätyne, ktorý je pravdepodobne 
v dĺžke asi 8 m postavený na tom-
to základovom murive.

Interpretácia tohto zákla-
dového muriva o predpoklada-
nej dĺžke okolo 23 m (15 m pod 
dlážkou v lodi a 8 m pod južnou 
stenou svätyne) je však i naďalej 
problematická. Vylúčila sa však 

prítomnosť základov staršieho 
kostola v priestore lode, pretože 
chýbajú tri steny predpokladané-
ho kostola, ktoré sa georadarovým 
prieskumom nezachytili. Nájdené 
základové murivo pri južnej stene 
lode svojím charakterom - šírkou 
a hĺbkou je podobné ako zákla-
dové murivo južnej steny lode, 
možno to vysvetliť tým, že počas 
výstavby ranogotických základov 
kostola došlo k zmene pôdorysu 
kostola, na časti základov sa 
postavila južná stena svätyne 
a zvyšná časť základov sa dostala 
pod dlážku lode, tu sa však tieto 
základy ponechali a nevyberali 
kvôli statike posunutej južnej 
steny lode, ktorá bola postavená 
v tesnej blízkosti týchto zákla-
dov. Nie však vylúčené, že pri 
stavbe kostola sa použili základy 
neznámej líniovej stavby, čo by 
vysvetľovalo odchýlku osi kosto-
la o 20º od smeru západ-východ. 
Ako zaujímavosť možno uviesť, 
že Dr. Greisiger, keď staval svoj 
dom koncom 19.st. oproti kosto-
lu, narazil pri prekopávaní pivnice 
na „hrubý“ základový múr, ktorý 
smeroval paralelne s terajšou 
Hviezdoslavovou ulicou, čo 
interpretoval ako hradobný múr 
starej osady.

Záverom autor ďakuje správ-
covi farnosti vdp. ThLic. Petrovi 
Petrekovi za umožnenie vstupu 
do interiéru kostola a primáto-
rovi mesta p. JUDr. Štefanovi 
Bieľakovi za materiálnu pomoc 
pre uskutočnenie georadarového 
prieskumu.

Dr. Andrej Novák, 
Spišský dejepisný spolok
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Na mestskom úrade v Spišskej 
Belej sa dňa 9. 7. 2009 na podnet 
primátora mesta uskutočnilo roko-
vanie k návrhu zmeny dopravného 
riešenia križovatky v centre mesta 
(ciest 1/67 a 1/77). Za účasti Slo-
venskej správy ciest Košice, ODI 
v Poprade, Krajského úradu cestnej 
dopravy v Prešove. Na tomto stret-
nutí sa skonštatovalo, že okružná 
križovatky nie je z priestorových 
dôvodov možná na tomto mieste. 
Iné navrhované riešenie malo spo-
čívať v zmene hlavnej a vedľajšej 
cesty a tzv. kanalizácia križovat-
ky - jednoznačné vymedzenie 
jazdných pruhov. Navrhované 
riešenie predstavuje tieto zmeny 
oproti súčasnému stavu: 

- zmena hlavnej cesty na smer 
Kežmarok - Stará Ľubovňa (ved-
ľajšia cesty bude smer od Tatier), 

- zrušenie dvoch jazdných 
pruhov a ponechanie len jedného 
jazdného pruhu zo smeru od Ta-
tier s vytvorením ostrovčeka pre 
vymedzenie jazdných pruhov,

- zrušenie dvoch jazdných 
pruhov a len jeden jazdný pruh od 
St. Ľubovne pre odbočenie na KK 
ako aj na Tatry avšak ponechá sa 
odbočovací pruh od St. Ľubovne 
pre odbočenie na námestie - na 
Hviezdoslavovu ulicu (viď - do-
pravnoinžinierska štúdia). 

Križovatka v centre mesta 
Prítomní síce poukázali na to, 

že navrhované riešenie je lepšie 
ako súčasný stav, ale má aj svo-
je riziká - čakanie vozidiel v 2 
smeroch - v jazdnom pruhu na ul. 
SNP od Kežmarku pre odboče-
nie v smere na Tatry/Zamagurie 
a zároveň budú čakať v jazdnom 
pruhu na ul. Zimnej od Tatier pre 
odbočenie na Kežmarok a na St. 
Ľubovňu (negatívum - blízkosť au-
tobusovej zastávky a státie vozidiel 
v jazdnom pruhu pod.). 

Napriek záverom z tohto ro-
kovania (dopracovať projektovú 
dokumentáciu na zmenu hlavnej 
a vedľajšej cesty a požiadať o po-
volenie na zmenu dopravného zna-
čenia na tejto križovatke) poslanci 
mestského zastupiteľstva a vedenie 
mesta sa zhodli na tom, že vzhľa-
dom na možné negatíva navrhova-
ného riešenia je za danej situácie 
v danom čase vhodnejšie ponechať 
a nemeniť súčasný stav. V prípade 
narastajúceho zhoršovania sa tohto 
stavu je potrebné hľadať iné, aj keď 
finančne náročnejšie riešenia, napr. 
svetelná križovatka. Podľa vyjad-
renia Slovenskej správy ciest by 
však svetelnú križovatku muselo 
financovať a následne spravovať 
mesto z vlastného rozpočtu. Takže 
problém križovatky v centre mesta 
zostáva naďalej otvorený.
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Mesto Spišská Belá 
Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá

Verejná ponuka 
na odpredaj pozemkov v k. ú. Lendak 

- lokalita „ Pri kovovýrobe“ 

Na základe schváleného uznesenia Mestského zastupiteľstva v Spiš-
skej Belej č. 156/2008 zo dňa 25. 9. 2008 Mesto Spišská Belá 

vyhlasuje verejnú ponuku 
na odkúpenie pozemku pre výstavbu rodinného domu 

v obci Lendak v lokalite „Pri kovovýrobe“, k. ú. Lendak. 

1. Jednotlivé pozemky a ich výmery sú určené podľa parcelných 
čísel (v zmysle geometrického plánu č. 12/2009).

2. Minimálna kúpna cena pozemku je určená na sumu 21,58 eur/m2 
(650 Sk/m2). Táto cena pozemku je bez inžinierskych sietí. 

3. Cenová ponuka musí obsahovať:
a) meno, priezvisko a adresa záujemcu
b) parcelné číslo pozemku (podľa geometrického plánu), ktorý chce 
záujemca kúpiť
c) záujemcom ponúknutá kúpna cenu za 1 m2 pozemku.

4. Jednotlivé pozemky budú odpredané tým záujemcom, ktorý 
ponúknu najvyššiu cenu.

5. Cenové ponuky zasielajte na Mestský úrad v Spišskej Belej v le-
hote do 5. septembra 2009 v zalepenej obálke s uvedením hesla 
„Neotvárať - pozemky - Lendak“. 

6. Geometrický plán s jednotlivými pozemkami je k dispozícii u Ing. 
Kleinovej, tel. 468 05 12, kleinova@spisskabela.sk (mestský úrad 
v Spišskej Belej - oddelenie pozemkov, kanc. č. 4, prízemie), ktorá 
poskytne viac informácií. 

Mesto Spišská Belá
Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá 

Verejná ponuka
predaj pozemkov na výstavbu 

menších priemyselných prevádzok

Mesto Spišská Belá v zmysle § 9a ods. 5 zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov a na základe uznese-

nia Mestského zastupiteľstva č. 91/2009 zo dňa 2. júla 2009 

zverejňuje 

verejnú ponuku (zámer) mesta na predaj pozemkov v k. ú. Spiš-
ská Belá, lokalita „priemyselná zóna Sever“ - nad Továrenskou 
ulicou, parc. č. KN „E“: č. 1214/1 - orná pôda o výmere 1 985 m2, 
č. 1209/1 - orná pôda o výmere 2 301 m2, č. 1208/1 - orná pôda 
o výmere 2 134 m2, č. 1202/1 - orná pôda o výmere 1 929 m2, č. 
1197/1 - orná pôda o výmere 1 749 m2, t. j. o celkovej výmere 
10 098,00 m2, LV č. 1 pre účely zriadenia menších priemyselných 
(podnikateľských) prevádzok za týchto podmienok: 

1.   Kúpna cena - 11,62 EUR za 1 m2 (t. j. 350 Sk/m2 - cena bez 
inžinierskych sietí)

2.   Potrebné inžinierske siete a prístupové cesty si vybudujú žia-
datelia na svoje náklady.

3.   Predpokladaná výmera pozemku pre 1 prevádzku - max. do 
3 200 m2.

4.   Žiadateľom o kúpu tohto pozemku môže by fyzická osoba 
s trvalým pobytom alebo miestom podnikania v Spišskej Belej 
alebo právnická osoba so sídlom v Spišskej Belej.

5.   Zákaz prevodu vlastníctva k uvedenému pozemku na inú osobu 
po dobu 10 rokov od nadobudnutia vlastníckeho práva k tomuto 
pozemku od mesta. 

6.   Spôsob predaja - priamy predaj záujemcom, o ktorých výbere 
rozhodne mestské zastupiteľstvo.

 
Žiadosti o odkúpenie pozemku s uvedením druhu prevádzky 
a približnej (predpokladanej) výmery môžete v lehote do 31. au-
gusta 2009 písomne podať na adresu mestského úradu, prípadne 
pripomienky zasielať v uvedenej lehote na adresu: kleinova@spis-
skabela.sk.

Uvedená ponuka - zámer je zverejnený na úradnej tabuli mesta a na 
www.spisskabela.sk.

• Nové verejné osvetlenie - mesto podľa plánu schválených investič-
ných aktivít do konca júna zrealizovalo výstavbu nového verejného 
osvetlenia k za cintorínom okolo nákladnej železničnej stanice smerom 
k stavebninám. 
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Dňa 18. júla 2008 sa na 
futbalovom ihrisku v Strážkach 
uskutočnil 11. ročník volejbalo-
vého turnaja zmiešaných druž-
stiev Bela Mix volley cup 2009 
organizovaný Mestom Spišská 
Belá a volejbalistami z MŠK 
SLAVOJ Spišská Belá. Turnaja 
sa zúčastnilo 20 družstiev, hralo 
sa v 4 skupinách na 4 volejba-

Bela Mix volley cup 2009
lových trávnatých ihriskách. Po 
celodennom turnaji bolo konečné 
poradie nasledovné: na 1. mieste 
sa umiestnil tím „Škôlkári“ (Hu-
menné, Prešov), na 2. mieste tím 
„Vegaťáci“ z Kežmarku a na 3. 
mieste tím „Kvietky“ zo Starej 
Ľubovne. Za výbornú organizá-
ciu turnaja ďakujeme belianskym 
volejbalistom. 

Z denníka mestskej polície v Spišskej Belej (jún, júl 2009)
1. jún 
V poobedňajších hodinách pri 

kontrole areálu ZŠ na ulici Šte-
fánikovej objavila hliadka MsP 
Milana B., Jána T. a Ondreja T. 
všetci z ulice Štefánikovej. To, že 
menovaní mali chuť študovať bola 
hneď od začiatku vec nepravdepo-
dobná. Nájdená fľaša vína skonči-
la v rukách polície a priestupcovia 
na oddelení MsP. 

3. jún 
V skorých ranných hodinách 

sa do júnovej kroniky MsP zapísal 
Štefan B. z Lendaku, ktorý svojím 
vozidlom nerešpektoval zvislé 
dopravné značenie B2 - zákaz 
vjazdu všetkých vozidiel a cestu 
svojím vozidlom si chcel skrátiť 
prejazdom z ulice Štefánikovej na 
ulicu Slnečnú. V tej dobe sa však 
pri prechode pre chodcov nachá-
dzal mestský policajt vykonáva-
júci kontrolu v blízkosti prechodu 
pre chodcov. Zápisné do kroniky 
týmto priestupkom ho tak vyšlo 
na niekoľko euro. 

5. jún 
Počas návštevy nášho mesta 

prišla o niekoľko desiatok euro 
štvorica Rumuniek. Nikto ich 
však neokradol - bola to bloková 
pokuta, ktorú im za nedovolený 
podomový predaj udelila hliadka 
mestskej polície. 

8. jún 
V tento deň pribudlo v našej 

evidencii „dlhoprstých“ ďalšie 
meno. Čerstvým členom tohto 
„exkluzívneho“ klubu sa stal Do-
minik M. z Rakús. Hoci páchateľ 
mal len 13 rokov, v ničom sa však 
nedal zahanbiť pred svojimi spo-
luobčanmi z osady. Do príchodu 
hliadky MsP stihol zrúbať 3 ks 
kmeňov a to v dĺžkach 5,65 m, 
3,6 m a 4,7 m. Priamo pri krádeži 
bol prichytený hliadkou MsP a bol 
predvedený na OO PZ v Spišskej 
Belej k ďalšiemu riešeniu. 

9. jún 
To, že v meste platí zákaz kon-

zumovania alkoholických nápojov 
na verejných priestranstvách „pra-
videlne“ nerešpektujú určité typy 
občanov nášho mesta. V tento deň 
hliadka MsP zasahovala 2-krát. 
O 19.15 h našla hliadka Ondrej 
T. v parku pri evanjelickom kos-
tole pri pití lacného vína. Keďže 
menovaný kládol hliadke odpor, 
tak ho následne museli policajti 
predviesť na oddelenie MsP za 
účelom podania vysvetlenia. 
Cestou však hliadka natrafila na 
druhú skupinku „hazardérov“ 

zdržiavajúcu sa na parkovisku 
pri OD. V tomto prípade išlo 
o skupinku 5 „dobre“ známych 
pravidelných „klientov“. Teplo 
a chuť si vypiť fľašu vína a vodky 
malo za následok, že kontraband 
skončil v rukách polície a meno-
vaným boli na mieste udelené 
blokové pokuty. 

12. jún 
Odovzdaním pár kilogramov 

železa z areálu firmy EBA, s. r. o., 
do miestnej výkupne si chceli po 
finančnej stránke prilepšiť Miro-
slav P. a Oskar F. obaja zo Spiš-
skej Belej. Keďže službukonajúca 
hliadka, ktorá ich pri tomto čine 
pristihla, mala poznatok o tom, 
že predmetné železo im nepatrí, 
bol vydarený párik odľahčený 
nielen o tých pár kg šrotu, ale bol 
spracovaný priestupkový spis 
a odoslaný na prejednanie na 
Obvodný úrad v Kežmarku. Ak 
sa niektorý z páchateľov tohto 
skutku opätovne v priebehu na-
sledujúcich 12 mesiacov dopustí 
krádeže, tak páchateľ poputuje 
priamo za „mreže“. 

21. jún 
Človek mieni, pán Boh mení. 

Taký bol osud blokovej pokuty, 
ktorý policajti vystavili mladis-
tvému Jakubovi Ch. z Letnej 
ul. za kopanie do odpadkového 
koša na Zimnej ul. pred predaj-
ňou večierky. Hoci sa páchateľ 
z miesta rýchlo stratil, záznam 
z kamerového systému ho nako-
niec usvedčil a tak nepolepšiteľný 
„Kubko“ už o niekoľko minút se-
del na oddelení MsP, kde sa pod 
ťarchou dôkazov priznal a domov 
odišiel z „mastnou“ pokutou. 

30. jún 
Klesajúcu spotrebu mliečnych 

výrobkov sa svojským spôsobom 
pokúsila riešiť Helena D. z Vý-
bornej. V predajni Milk Agro si 
k svojmu nákupu „pribalila“ 2 ks 
bryndze a 3 ks masla, ale neunú-
vala sa za takýto nákup zaplatiť. 
Medzi bežnými smrteľníkmi sa 
tomu vraví krádež. Za uvedený 
skutok menovaná skončila na 
oddelení MsP a po zaplatení blo-
kovej pokuty sa z uvedeného činu 
poučí a viac kradnúť nebude. 

1. júl 
Série krádeží v predajni Milk 

Agro pokračovali aj tento me-
siac. Manžel p. Gizely asi nebol 
spokojný s pripravenou polievkou 
svojej milovanej. Usudzujeme to 
z toho, že v taške p. Gizely sa 
ocitol slepačí bujón, za ktorý 

sa neunúvala zaplatiť. Keďže aj 
tentokrát páchateľka krádeže bola 
včas spozorovaná predavačkou 
skončila na oddelení MsP, ktoré 
skutok rieši ako priestupok proti 
majetku. 

5. júl 
To, že kombinované hliadky 

fungujú na „100%“ a majú svoje 
opodstatnenie priniesla aj táto 
noc. V spravodajstve TV JOJ bolo 
medializované, že policajtom sa 
podaril husársky kúsok. V prie-
behu niekoľkých hodín dokázali 
usvedčiť páchateľa lúpežného 
prepadnutia v meste Spišská 
Belá. Aj na základe našich infor-
mácií sa podarilo identifikovať 
podozrivého, ktorého policajti 
s pomocníkmi videli v uvedenú 
noc na území mesta. 

8. júl 
Pri kontrole areálu cintorína 

v dopoludňajších hodinách boli 
zistení neželaní návštevníci. Ne-
jednalo sa však o ľudí, ale o potu-
lujúce sa ovečky pána Františka 
B., prechodne bývajúceho v na-
šom meste. Uvedený prípad bol 
riešený ako priestupok a ovečky 
putovali späť do svojej ohrady. 

13. júl 
Netypickú krádež oznámila na 

oddelení MsP nemenovaná osoba. 
To, že aspoň po smrti budeme mať 
pokoj je „asi“ mylná predstava. 
Počas vikendu boli odcudzené 
kvety z hrobu brata oznamova-
teľky a umiestnené na iný hrob. 
Ako sa však dostali na druhý hrob 
je však ešte „záhadou“, ktorú je 
potrebné ešte objasniť. 

27. júl 
Róbertovi Gáborovi a jeho 

manželke Anne, obom z Rumun-
ska, bolo hliadkou MsP klepnuté 
po prstoch pri nedovolenom 
podomovom predaji kobercov, 
ktorého sa obaja dopustili na Tat-
ranskej ulici. Snaha privyrobiť 

si v rozpore so zákonom mala 
za následok udelenie blokových 
pokút a vykázanie z miesta. 

28. júl 
Zvislé dopravné značenia 

umiestnené okolo ciest upozor-
ňujúce na pohybujúcu sa zver 
nie sú umiestňované len tak. Vo 
večerných hodinách sa o tom 
presvedčila aj vodička osobného 
motorového vozidla z Poľskej 
republiky, ktorej mladý srnec 
podbehol pod vozidlo a tá ho na 
mieste usmrtila. Príslušníci MsP 
vykonávajúci kontrolu mestských 
lesov v danom čase o veci vyroz-
umeli kolegov z OOPZ Ždiar 
a člena MPS Poľana, ktorý zabez-
pečil odstránenie srnca z vozovky. 
Podstatné je, že okrem niekoľkých 
škrabancov na aute sa nikomu nič 
nestalo. 

30. júl 
Tento deň sa veľkými čierny-

mi písmenami zapíše do histórie 
nášho mesta. V popoludňajších 
hodinách vyhasol mladý ľudský 
život na Belianskom rybníku a to 
utopením sa mladého chlapca. Ani 
skorý príchod záchranných jedno-
tiek, či jednotlivcov nepomohol 
zachrániť ľudský život. Aj touto 
cestou apelujeme na rodičov, aby 
sa viac zaujímali o svoje ratolesti, 
hlavne kde sú a čo práve robia. 

•
Požívanie alkoholických 

nápojov v našom meste je ako 
boj s veternými mlynmi a vôbec 
neustáva. V priebehu mesiaca júl 
sa nám podarilo prichytiť priamo 
konzumácii alkoholu 15 osôb. Čo 
je však zarážajúce je to, že niek-
torí obyvatelia ani po viac ako 
3-ročnom zákaze konzumácie 
alkoholických nápojov na verej-
ných priestranstvách na území 
mesta o takomto zákaze nevedia. 
Alebo len „blafujú“? 

Spracoval: 
Ing. Ján Majerčák, 

náčelník MsP 

Kontakty na Mestskú políciu v Spišskej Belej:
tel.: 459 15 55 • mobil: 0915 905 638

mail: msp@spisskabela.sk
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• V súčasnosti prebieha výstavba malého multifunkčného športového 
ihriska na pôvodnom tenisovom kurte pri bývalej kolkárni, ktorá je 
financovaná aj z dotácie Úradu vlády SR vo výške 39 832 eur (1,2 mil. 
Sk) a bude ukončená v septembri tohto roka.

Mesto Spišská Belá
Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá

VEREJNÁ PONUKA 
(zámer)

na prenájom nebytových priestorov 
v budove zdravotného strediska v Sp. Belej 

1. Špecifikácia priestorov:
- nebytové priestory v budove Zdravotného strediska v Spišskej 
Belej, Štefánikova 42 o rozlohe 42 m2 - ide priestory bývalej ko-
tolne (na prízemí) 

2. Podmienky nájmu:
- výška nájomného podľa VZN mesta č. 6/2003 
- dlhodobý nájom (vzhľadom na rozsah nevyhnutnej rekonštrukcie 
týchto priestorov) 
- predloženie podnikateľského zámeru
- potreba rekonštrukcie týchto priestorov s možnosťou samostat-
ného vstupu 
- náklady na demontáž zariadenia bývalej kotolne a na rekonštrukciu 
týchto priestorov je možné započítať na nájomnom za tieto priestory 
(podmienky sa určia na základe konkrétnej ponuky a následného 
osobitného rokovania). 

3. Termín a miesto podania žiadosti (ponuky):
Žiadosti s podnikateľkým zámerom zasielajte do 15. septembra 2009 
na adresu: Mestský úrad, Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá.

4. Bližšie informácie: 
Ing. Kušmíreková Mária, Mestský úrad v Spišskej Belej, č. tel.: 
468 05 06, mkusmirekova@spisskabela.sk

5. Ďalšie podmienky:
Možnosť obhliadky objektu v dohodnutom čase.

Historický kalendár mesta 
2. 7. 1964 - Slávnostné otvorenie Múzea J. M. Petzvala v Spiš-
skej Belej.

13. 7. 1701 - Neúspešná a protiprávna akcia Kežmarku proti Spiš-
skej Belej na pripojenie tzv. Spoločných pasienkov v Belianskych 
Tatrách ku Kežmarku, pričom bola do Tatier odoslaná aj expedič-
ná vojenská jednotka kežmarského rodáka kpt. Jakuba Edlera von 
Kray, k boju s belianskymi obrancami však nedošlo, incident riešila 
Spišská Belá právnou cestou.

15. 7. 1251 - Prvá známa písomná zmienka o Strážkach (Eur) 
v donačnej listine uhorského kráľa Belu IV.

16. 7. 1543 - Priateľská dohoda Spišskej Belej a Kežmarku 
o zmene priebehu spoločných chotárnych hraníc v podhorí Tatier 
v prospech Kežmarku, súčasne Spišská Belá povolila pásť Kež-
marku a Rakúsom na svojich pasienkoch (Weidenau) - vznik tzv. 
Spoločných pasienkov.

24. 7. 1872 - Dohoda o rozdelení „Spoločných pasienkov“ v Be-
lianskych Tatrách na tri rovnaké časti medzi Spišskú Belú, Kež-
marok a Rakúsy (územie medzi sedlom Červená hlina a Kopským 
sedlom) s vytýčením nových hraníc a súčasne zmena chotárnych 
hraníc Spišskej Belej v Doline Siedmich prameňov v prospech 
obce Rakúsy.

25. 7. 1892 - Začiatok prevádzky železnice Kežmarok - Spišská 
Belá, Horné nádražie.

26. 7. - Sviatok sv. Anny, patrónky rímskokatolíckeho kostola 
v Strážkach.

29. 7. 1891 - Narodila sa barónka Margita Czóbelová, posledná 
majiteľka kaštieľa v Strážkach.

31. 7. 1910 - Na Nižných lúkach v Spišskej Belej sa odohral prvý 
futbalový zápas medzi Spišskou Belou a Matejovcami.

1. 8. 1558 - Narodil sa Gregor Horváth-Stančič (Stansith), zakla-
dateľ šľachtického gymnázia v Strážkach.

3. 8. - 18. 9. 1772 - Varšavská dohoda Rakúska a Poľska o zru-
šení zálohu spišských miest Poľsku.

5. 8. 1881 - Július Husz a Ján Britz zo Spišskej Belej objavili 
Beliansku jaskyňu.

6. 8. 1882 - Slávnostné sprístupnenie Belianskej jaskyne verej-
nosti.

24. 8. 1921 - Zomrel Augustin Kaltstein, podnikateľ a speleológ, 
ktorý sa podieľal na sprístupňovaní Belianskej jaskyne, výstavbe 
Tatranskej Kotliny, budovaní turistických chodníkov v Belianskych 
Tatrách a finančne prispel aj k prestavbe cesty zo Spišskej Belej do 
Tatranskej Kotliny.

25. 8. 1271 - Získanie mestských práv Spišskej Belej v rámci 
udelenia kolektívnych privilégií nemeckej komunite miest na Spiši 
uhorským kráľom Štefanom V.

25. 8. 1997 - Kolaudácia chaty Plesnivec v Belianskych Tatrách 
po generálnej oprave mestom Spišská Belá. Slávnostné otvorenie 
s omšou a vysvätením chaty uskutočnené 4. 10. 1997.

26. 8. 1859 - Dohoda Spišskej Belej s Panstvom Palocsay o zmene 
chotárnych hraníc v tatranských Zadných Meďodoloch v prospech 
Spišskej Belej - rozšírenie chotára po Jahňací štít a Havran.

28. 8. 1960 - Slávnostné odovzdanie vybudovanej novej základnej 
školy na Moskovskej ulici v Spišskej Belej do užívania.
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Dňa 26. júla sa na futbalovom 
ihrisku v Strážkach uskutočnil 
futbalový turnaj o pohár primátora 
mesta za účasti 4 družstiev. Hralo 
sa 2 x 40 min. za účasti ligových 
rozhodcov. Výsledky: Spišská 
Belá „B“ - Podolínec 4:0, Spišská 
Belá „A“- Slovenská Ves 3:0, o 3. 

Futbalový turnaj o pohár primátora mesta 

• Družstvo Spišská Belá „B“ (predtým Strážky) obsadilo  2. miesto na 
futbalovom turnaji O pohár primátora mesta.

miesto: Slovenská Ves - Podolínec 
9:1, o 1. miesto: Spišská Belá „A“ 
- Spišská Belá „B“ 4:2. 

Konečné poradie: 
1. Spišská Belá „A“
2. Spišská Belá „B“
3. Slovenská Ves
4. Podolínec

Už 2. augusta začal nový roč-
ník futbalových súťaží. Prvé zápa-
sy odohrali muži MŠK SLAVOJ 
Spišská Belá. 
Výsledky dospelých:
V. Slavkov - Sp. Belá „A“  2:1 
Sp. Belá „B“ - Toporec  1:1
Najbližšie zápasy - muži:
9. 8. 2009 o 16.30 h 
Spišská Belá „A“ - Batizovce 

Futbalové súťaže 9. 8. 2009 
Mengusovce - Spišská Belá „B“ 
Dorast: 
8. 8. 2009 sobota o 14.00 h 
Spišská Belá - Nižná Šebastová 
(4. liga VsFZ - skupina sever)

Starší a mladší žiaci začínajú 
svoje zápasy až poslednú augus-
tovú sobotu. 

Viac informácií získate na no-
vej stránke belianskeho futbalu 
www.msk.spisskabela.sk Prvý júlový víkend patril 

v našom meste športu. O 9.00 h 
ráno sa na viacúčelovom ihrisku 
na Tatranskej ulici zišli hokejba-
loví nadšenci do 19 rokov, aby 
si v tomto čoraz populárnejšom 
športe zmerali sily. 

Turnaja sa zúčastnilo sedem 
družstiev: FIGHTERS JUNI-
ORS zo Spišskej Belej, LAMY 
a POWERS z Kežmarku, GA-
LAKTICOS zo Slovenskej Vsi, 
družstvo VOJŇANY, SOKOL 
z Nižných Ružbách a družstvo 
ANGELS z Huncoviec. 

V sobotu 4. júla sa hralo 
systémom každý s každým až do 

Hokejbalový turnaj juniorov
neskorých večerných hodín. 

Nedeľa 5. júla patrila semifi-
nálovým zápasom a finálovému 
zápasu, ktorý určil víťaza. Stalo 
sa ním družstvo LAMY z Kež-
marku. Kežmarčania v družstve 
POWERS si vydobyli 2. miesto 
a na treťom mieste sa umiestnilo 
družstvo FIGHTERS JUNIORS 
zo Spišskej Belej.

Na dodržiavanie pravidiel do-
zerali rozhodcovia Jozef Vaško 
a Richard Leščák.

Poďakovanie za zorganizo-
vanie tohto už 4. ročníka hokej-
balového turnaja patrí Marekovi 
Siskovi.

Dňa 19. 7. 2009 sa na futbalo-
vom ihrisku v Strážkach konala 
regionálny súťaž v kopaní futba-
lových jedenástok. 

V kategórii deti (do 15 rokov) 
sa súťaže zúčastnilo 172 súťažia-
cich s nasledovným poradím: 
1. miesto: Rastislav Zemčák 
2. miesto: Patrik Susa
3. miesto: Marek Maček

 V kategórii ženy sa súťaže 
zúčastnilo 25 žien s nasledovným 
poradím: 
1. miesto: Michaela Gracová

Belianske jedenástky 2009
2. miesto: Martina Trochanová
3. miesto: Adriana Simonisová

 V kategórii mužov sa súťaže 
zúčastnilo 156 súťažiacich s na-
sledovným poradím: 
1. miesto: Jakub Korenko
2. miesto: Maroš Klokoč (Sp. Belá)
3. miesto: Peter Tomas  (Sp. Belá)

O kvalite tejto súťaže najmä 
v kategórii mužov svedčí aj to, že 
o víťazovi sa rozhodlo až po 15. 
kolách. Víťazom boli odovzdané 
zaujímavé finančné ceny a špor-
tové poháre. Gratulujeme. 

• Družstvo spišskobelianskych dorastencov - ktoré v uplynulom futba-
lovom ročníku obsadilo 1. miesto v 5. futbalovej lige VsFZ (skupina 
severozápad) a už 8. augusta sa predstavia v 4. futbalovej lige (skupina 
sever) -  hráči i realizačný tím bol ocenení primátorom mesta.

Hokejbalový turnaj 
Dňa 25. a 26. júla sa na hokejovom ihrisku na Tatranskej ulici 

uskutočnil hokejbalový turnaj mužov. Bližšie informácie prinesieme 
dodatočne.


