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• „Dožinkové vence“ dostali Juraj Moško, generálny riaditeľ UKUSP-u Bra-
tislava, a Štefan Bieľak, primátor nášho mesta.

• Otvorenie jarmoku - hostia a spoluorganizátori jarmoku a náš pán 
kaplán.

10. Spišský zemiakarský jarmok

• V škrabaní zemiakov tento rok súťažili pozvaní hostia - pod dohľadom 
predsedu súťaže Jaroslava Mačáka zo Slovsolanu. • Takto hostia zbierali úrodu zemiakov a celkom im to šlo. 

Dvadsiateho druhého sep-
tembra sa konal v Spišskej Belej 
už 10. ročník známeho poduja-
tia Spišský zemiakarský jarmok. 
Organizátori tohto jarmoku 
boli už tradične Mesto Spišská 
Belá, Zemiakarský zväz SR, 
Regionálna poľnohospodárska 
a potravinová komora Poprad, 
Hlavná odrodová skúšobňa 
ÚKSÚP-u Spišská Belá, AT 
TATRAY, spol. s r. o., Spišská 
Belá, Slovsolanum, družstvo 
Spišská Belá, Poľnohospodár-
ske družstvo Tatry Spišská Belá, 
VŠÚZ, a. s., Veľká Lomnica. Na 
otváracom ceremoniáli sa okrem 
organizátorov zúčastnila aj De-
nisa Bahledová, zástupkyňa 
Ministerstva pôdohospodárstva 
SR, Milan Semančík, predseda 

Slovenskej poľnohospodárskej 
a potravinovej komory Bratisla-
va, Juraj Moško, generálny ria-
diteľ UKSUP Bratislava, Villiam 
Bezák, predseda Zemiakarského 
zväzu SR, a Janka Majorová - 
Garstková, riaditeľka kancelárie 
Združenia región Tatry. 

Pozvanie na jarmok prijala aj 
delegácia z poľského partnerské-
ho mesta Ožarów s primátorom 
Marcinom Majcherom a dele-
gácia nemeckého partnerského 
mesta Bruck vedená Michaelom 
Klenke. Jarmok sa začal tradič-
ným slávnostným otvorením, 
v rámci ktorého bola pozvanými 
hosťami symbolicky pozbieraná 
úroda zemiakov, ktorá bola ná-
sledne posvätená kaplánom 
našej rímskokatolíckej farnosti. 

Zástupca ministerstva pôdohos-
podárstva odovzdal primátorovi 
nášho mesta Pamätnú medailu 
Slovenskej poľnohospodár-
skej a potravinovej komory 
ako poďakovanie za podporu 
poľnohospodárstva a osobitne 
zemiakarstva v našom meste.

Primátor mesta vo svojom 
príhovore uviedol, že zemiak 
sa síce nazýva naším druhým 
chlebom, avšak v praxi to tak 
celkom nie je. Zemiaky sa pre-
stávajú u nás pestovať (výmery 
plôch sú menšie), viac sa dová-
žajú k nám na Slovensko a teda 
cieľom jarmoku je aj snaha po-
ukázať na súčasný nelichotivý 
stav podpory poľnohospodár-
stva a aj takýmto spôsobom 
podporiť poľnohospodárov. 

Následne primátor mesta 
spolu s predsedom Slovenskej 

poľnohospodárskej a potravino-
vej komory odovzdal hlavným 
organizátorom jarmoku a tradič-
ným niektorým vystavovateľom 
ocenenie - plakety za 10 rokov 
prípravy a organizovania tohto 
jarmoku, a to konkrétne: 
VŠÚZ, a. s., Veľká Lomnica 
HOS ÚKSÚP Spišská Belá 
Slovsolanum družstvo Spišská 
Belá 
Poľnohospodárske družstvo 
Tatry Spišská Belá 
AT TATRY, s. r. o., Spišská Belá 
HZPC a APH Slovensko, s. r. o., 
Poprad 
Triana, s. r. o., Bratislava 
Europlant, s. r. o., Poprad 

Okrem uvedených vystavo-
vateľov sa na tomto jarmoku 
predstavili aj TSA, s. r. o., Kež-
marok, Tatrakon, s. r. o., Poprad, 

(Pokračovanie na 2. str.)
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• Novou atrakciou jarmoku bolo 
pečenie býka.

• Aj takéto zemiakové špeciality 
- špirály sa dali vychutnať na 
jarmoku.

• Prezentácia zemiakových odrôd pri stánku UKUSP-u Spišská Belá 
zaujala aj samotné vedenie UKSUP-u.

(Dokončenie z 1. str.)
Bayer, s. r. o., Bratislava, Arys-
ta, s. r. o., Bratislava, Syngenta 
Bratislava, Norika Slovensko, 
Lupienkári zo Spišskej Novej 
Vsi. Svojimi produktmi sa na 
jarmoku prezentovala aj Tatran-
ská mliekareň Kežmarok a svoj 
stánok s kvalitným vínom mal aj 
Podtatranský vinársky spolok. 
Výborne sa prezentovala najmä 
domáca firma AT TATRY, spol. 
s r. o., ktorá predstavila početnú 
najmodernejšiu poľnohospo-
dársku techniku, ktorú nielen 
využíva, ale je aj jej predajcom. 
A popri tom predstavila aj starú, 
už historickú poľnohospodársku 
techniku spolu so salašom a zá-
roveň poskytla bezplatne býka 
na pečenie zo svojho chovu. 

Na jarmoku mohli návštev-
níci vidieť viac ako 100 odrôd 
zemiakov, historickú i súčasnú 
poľnohospodársku techniku na 
pestovanie zemiakov, tradičný 
salaš s ovcami, potešiť sa výsta-
vou zvierat drobnochovateľov 
zo Spišskej Belej v záhrade 
mestskej knižnice a ochutnať 
zemiaky a zemiakové špecia-
lity, ktorých bolo viac ako po 
minulé roky. Novou atrakciou 
bolo pečenie býka priamo na 
námestí. Zemiakové špeciality 
rozvoniavali po celom námes-
tí. Zemiakové špirály, pirohy, 
placky, halušky, zemiaky plne-
né, opekané, zemiakové klobásy, 
tiež tradičné zemiaky pečené 
v šupke, ktoré počas celého dňa 
pripravovali členovia Klubu dô-
chodcov zo Spišskej Belej. 

Ako zemiaky jesť, to vie kaž-
dý, ale ako ich správne pestovať, 
iba tí kompetentní. So svojimi 
vedomosťami a skúsenosťami 

sa preto podelili v rámci semi-
nára určeného širokej verejnosti, 
ktorý sa uskutočnil v kinosále 
mesta pod záštitou ÚKSUP-u, 
pobočka Košice. Preberali sa 
tieto témy: Zdravie ukryté v ze-
miaku, Zdravé sadivo - základ 
dobrej úrody, ďalšia téma bola 
z trochu iného súdka a mala ná-
zov Ovocinárstvo pod Tatrami.

Kultúrny program jarmoku 
sa niesol najmä v znamení 
folklóru. Svojimi vystúpenia-
mi potešili oči i uši divákov: 
Spišskobelianska dychovka, 
spevácka skupina Belan s ľu-
dovou hudbou Olekšanka, FS 
Osturňanka, Detský folklórny 
súbor z poľského Jurgówa, 
FS Frankovčan. Muzikálový 
recitál najkrajších piesní z le-
gendárneho predstavenia Na 
skle maľované malo pripravené 
Kočovné divadlo DRaK a world 
music skupina z Bratislavy 
„Banda“ predviedla ľudové 
piesne v modernom spraco-
vaní. Do neskorých večerných 
hodín pokračovala zábava s DJ 
Marošom. Pre mnohých bolo 
najatraktívnejším programom 
vyhlásenie tomboly, tohto roku 
bolo zakúpených 1 858 tombolo-
vých lístkov, veď 43 cien, ktoré 
sponzori do tomboly venovali, 
za to skutočne stálo.

K tomuto jarmoku patria už 
aj tradičné súťaže. A tu sú ich 
výsledky: 

Súťaž v šúpaní zemiakov - 
tento rok súťažili hostia pozvaní 
na jarmok, pričom najrýchlejšia 
a teda najšikovnejšia bola De-
nisa Bahledová (z Ministerstva 
pôdohospodárstva SR).

Súťaž v jedení zemiakov 
vyhral Maroš Mišalko, druhá 

sa umiestnila Terézia Hangur-
badžová a tretie miesto získal 
Peter Kolodzej.

Vedomostná súťaž pre 
študentov „Zemiak, náš druhý 
chlieb“ dopadla takto:

1. miesto: Svetlana Čonková, 
Anna Paugschová

2. miesto: Janka Horváthová, 
Simona Buxárová

3. miesto: Kristína Doľáková, 
Ľudmila Mojcherová

Súťaž o najväčší zemiak:
1. miesto: Oliver Želonka 

(Spišská Belá) - 1 249 g
2. miesto: Jozef Zoričák (Slo-

venská Ves) - 986 g
3. miesto: Ing. Jaroslav Miku-

la (Spišská Belá) - 983 g
Súťaž MISS ODRODA - naj-

krajší zemiak: 
1. miesto: VIVALDI, zástup-

ca odrody na Slovensku, HZPC 
a APH, Poprad

2. miesto: MALVINA, zástup-
ca odrody na Slovensku, VŠUZ, 
Veľká Lomnica

3. miesto: ELFE, zástupca 
odrody na Slovensku, EURO-
PLANT, Poprad

Súťaž o najchutnejší ze-
miak:

1. Odroda TERKA, zástupca 
SLOVSOLANUM, Spišská Belá. 
Odroda bola vypestovaná na PD 
TATRY v Spišskej Belej

2. odroda GALA, zástupca 
NORIKA Slovensko, Valaliky. 
Pestovateľ - pán Komár, loka-
lita Šalgovik

3. odroda BACCARA, zá-
stupca EUROPLANT, Poprad. 
Pestovateľ - PD Družba Poprad

V tento deň boli tiež vy-
hlásené výsledky mestom 
vyhlásenej súťaže o najkrajšiu 

predzáhradku a najkrajší kve-
tinový balkón:

Najkrajšia predzáhradka:
1. miesto - Peter Maček 

(Nová 27)
2. miesto - Jana Kuchtová 

(Osloboditeľov 47)
3. miesto - p. Kubíková 

(1. mája 47)
Najkrajší balkón:
1. miesto - p. Kubíková 

(1. mája 47)
2. miesto - Jozef Jezerčák 

(Družstevná 56)
3. miesto - Pavol Marek 

(Družstevná 64)

Tento jarmok finančne pod-
porilo aj Ministerstvo výstavby, 
dopravy a regionálneho rozvoja 
SR dotáciou zo štátneho rozpoč-
tu na podporu euroregionálnych 
aktivít (v tomto prípade v rámci 
Euroregiónu Tatry).

Poďakovanie patrí všetkým, 
ktorí sa organizačne podieľali 
na príprave a priebehu tohto-
ročného jarmoku (najmä vyššie 
uvedeným poľnohospodárskym 
subjektom, ich zamestnancom 
i zamestnancom mesta), žiakom 
a odborným pedagógom Stred-
nej odbornej školy v Kežmarku 
(z Kušnierskej brány), podnika-
teľom poskytujúcim služby ob-
čerstvenia, stravovania a podob-
né služby, podnikateľom, ktorí 
prispeli cenami do tomboly, ako 
aj vám všetkým, ktorí ste prišli 
na jarmok pozrieť, či sa zabaviť. 
ĎAKUJEM.  Primátor mesta

Poďakovanie 
za prípravu 
jarmoku
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• Na jarmoku sa predstavil aj Folklórny súbor Osturňanka z Osturne.
• Aj naši seniori počas jarmoku ponúkali vynikajúce pečené zemiaky 
s maslom a bryndzou a ďalšie chutné dobroty.

• Na jarmoku sa predstavili aj deti zo začínajúceho speváckeho súboru pri 
ZUŠ Spišská Belá pod vedením Fera Gricha.

• Na jarmoku sa nám predstavila aj domáca spevácka skupina Belan 
s hudobným doprovodom Olekšankou.

• Počas jarmoku sa tento rok uskutočnil aj tradičný Plenér fotografov pod 
názvom Petzvalova fotografia.

• Výstava zvierat miestnych drobnochovateľov je už tradičnou súčasťou 
jarmoku.• Aj takíto „deduškovia“ sú ešte medzi nami a funkční...

• Každoročne k jarmoku patrí aj seminár o pestovaní zemiakov pre širokú 
verejnosť (v kinosále mesta).



OKTÓBER 2012Spišskobeliansky spravodajSTRANA 4 OKTÓBER 2012STRANA 5 Spišskobeliansky spravodaj

PRERUŠENIE DODÁVKY 
ELEKTRINY
VSD, a. s., Košice oznamuje 
obyvateľom mestskej časti 
Strážky, že dňa 25. 10. 2012 
v čase od 8.00 do 15.00 hod. 
bude prerušená distribúcia 
elektriny na ul. Popradská od 
č. 1 až po č. 68 a Medňanské-
ho 2 z dôvodu plánovaných 
prác na zariadení vysokého 
napätia. 

NOVÁ WEBOVÁ 
STRÁNKA HASIČOV
Mesto Spišská Belá v spolu-
práci s Dobrovoľným hasič-
ským zborom Spišská Belá 
(ďalej len DHZ ) pripravilo 
prvú samostatnú webovú 
(internetovú) stránku pre 
belianskych hasičov. Na 
tejto novej webstránke sa 
dozviete veľmi zaujímavé 
a cenné informácie o čin-
nosti DHZ. Takže kliknite na 
www.dhz.spisskabela.sk.

FREE WIFI ZÓNA
Mesto na ploche pri mest-
skom úrade zriadilo tzv. 
free wifi zónu alebo free wifi 
spot, čiže bezplatný internet. 
Stačí sa posadiť na jednu 
z nových lavičiek umiestne-
ných na tejto ploche a bez 
použitia prístupového hesla 
sa môžete bezplatne pripojiť 
na internet.

MIMORIADNE ROKOVA-
NIE RADY ZMOS-U
Vo štvrtok 27. 9. 2012 sa 
uskutočnilo mimoriadne za-
sadnutie Rady ZMOS-u z dô-
vodu prerokovania návrhu 
štátneho rozpočtu SR na rok 
2013 - 2015. Situácia je veľmi 
vážna, nakoľko východiská 
štátneho rozpočtu pre rok 
2013 sú veľmi zlé a odhado-
vaný rast HDP nebude taký, 
aký sa plánoval, čo sa prejaví 
aj v zhoršenom výbere daní 
z príjmov. Takže bude väčší 
tlak na zvyšovanie deficitu 
verejných financií a zároveň 
tlak na znižovanie výdavkov 
vo verejnej správe. Požiadav-
ka ministerstva financií je, aby 
sa aj samospráva podieľala na 
konsolidácii verejných finan-
cií v roku 2013 tak, že zníži 
svoje bežné výdavky o 10 % 
na tovaroch a službách a o 5% 
v mzdových nákladoch. 

V súčasnosti prebieha v rám-
ci katastrálneho územia Spišská 
Belá proces pozemkových úprav. 
Cieľom pozemkových úprav je 
sceľovanie pozemkov a ich čas-
tí a nové rozdelenie pozemkov 
v riešenom území. Pozemkové 
úpravy vykonáva štát na zákla-
de zákona č. 330/1991 Zb. o po-
zemkových úpravách v znení 
neskorších predpisoch. Bližšie 
informácie o pozemkových 
úpravách sa dočítate aj na http:

Projekt pozemkových úprav Spišská Belá
//www.spisskabela.sk/sources/
dokumenty/309.doc

Obvodný pozemkový úrad 
v Kežmarku ako príslušný 
orgán v zmysle zákona č. 330/
1991 Zb. v znení neskorších 
predpisov zverejnil (verejnou 
vyhláškou) výzvu na vyjadrenie 
sa k návrhu všeobecných zásad 
funkčného usporiadania územia 
v obvode pozemkových v k. ú. 
Spišská Belá. Tento návrh je 
k dispozícii na nahliadnutie na 
Obvodnom pozemkovom úra-

de v Kežmarku a na Mestskom 
úrade v Spišskej Belej (u Ing. 
Kleinovej) v úradných hodinách. 
Uvedená výzva je zverejnená aj 
na http://www.spisskabela.sk/
sources/tabula/495.pdf.

Všetci účastníci pozemko-
vých úprav (vlastníci pozemkov) 
majú možnosť sa k uvedenému 
návrhu vyjadriť do 30 dní od 
zverejnenia výzvy. Výzva bola 
zverejnená na úradnej tabuli 
mestského úradu v Spišskej 
Belej 8. októbra 2012.

Obyvatelia nášho mesta 
sa môžu celoročne bezplatne 
zbavovať veľkoobjemového 
(nadrozmerného) odpadu v areá-
li skládky odpadov v Spišskej 
Belej (v rámci jej prevádzkovej 
doby) alebo v zbernom dvore 
v Mestskom podniku Spišská 
Belá na Továrenskej ulici a okrem 
toho tiež v rámci jesenného upra-
tovania v našom meste, ktoré 
bude tento rok počas jedného 
víkendu v piatok 19. októbra 
a sobotu 20. októbra 2012. 

Zber veľkoobjemového odpadu
Na tento účel budú prista-

vené veľkoobjemové kontaj-
nery (VOK-ky) na obvyklých 
miestach v meste. Bude tu 
možné uložiť veľkoobjemový 
komunálny odpad - vyradené 
predmety z domácností, ktoré 
pre ich rozmery nie je možné 
umiestniť do odpadkových ná-
dob. Žiadame obyvateľov mesta 
o dodržiavanie jednoduchých 
pravidiel pri tomto zbere:

- je zakázané do pristavených 
kontajnerov ukladať nebezpeč-

ný odpad, bielu techniku, 
elektronický odpad a stavebnú 
suť v akomkoľvek množstve, na 
takýto odpad je určený zberný 
dvor v Mestskom podniku na 
Továrenskej ulici (tam to môžete 
bezplatne umiestniť),

- biologický - tzv. zelený 
odpad (konáre, kríky, lístie...) 
dávajte vedľa kontajnerov,

- do týchto kontajnerov 
nepatrí bežný domový (komu-
nálny) odpad,

- kontajnery nie sú určené 
pre podnikateľov na zbavenie 
sa odpadu z ich prevádzok!

Ďakujeme za pochopenie.

V súčasnosti Mestský pod-
nik Spišská Belá, s. r. o., reali-
zuje opravu chodníka medzi 
Záhradnou a Kúpeľnou ulicou. 
Ide o úsek, ktorý nebol oprave-
ný v čase opravy chodníkov na 
Záhradnej ulici, hoci bol vtedy 
plánovaný (ale z časových dô-
vodov sa nezrealizoval v tom 
čase). V súčasnosti je už chodník 
opravený.

Oprava 
chodníka 

V súčasnosti sa už finišujú 
práce na výmene strešnej kryti-
ny - šindľov na streche rímsko-
katolíckeho kostola sv. Anny 
v Strážkach. Na opravu tejto 
strechy Ministerstvo kultúry 
SR poskytlo dotáciu vo výške 
14 900 eur na základe projektu, 
ktorý pripravilo mesto Spišská 
Belá. V rámci tejto opravy sa 
vymenili všetky drevené šindle 
na streche. Takže už len zostáva 
v najbližších rokoch nájsť finan-
cie na opravu vonkajšej fasády 
kostola.

Výmena 
šindľov 
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• Mesto realizuje výstavbu novej splaškovej kanalizácie v rámci projektu 
EÚ za Slnečnou ulicou smerom k Ulici Osloboditeľov, aby splaškové 
vody z tejto a Tatranskej ulice nekončili v potoku, ako je tomu dnes, ale 
v čistiarni odpadových vôd. Pôvodná kanalizácia, ktorou splaškové vody 
z domov z týchto ulíc tiekli do potoka, sa využije ako dažďová kanalizácia 
na odvedenie dažďových vôd (najmä z polí za Ul. Osloboditeľov).

Dňa 20. 9. 2012 sa uskutočnilo 
zasadnutie Regionálneho zdru-
ženia tatranských a podtatran-
ských miest a obcí vo Veľkej 
Lomnici. Predmetom rokovania 
boli informácie o legislatívnych 
zmenách, ktoré nastali v po-
sledných mesiacoch. Ako sa 
na tomto rokovaní ukázalo, pre 
samosprávy bolo medzi nimi 
málo dobrých správ.

Mestských a obecných roz-
počtov sa už od januára 2013 
dotknú zmeny v Zákonníku prá-
ce, najmä forma zamestnávania 
na dohodu. Ak obce doteraz za 
dohodárov neplatili odvody, od 
januára ich platiť budú. Od ok-
tóbra sa mení aj zákon o správ-
nych poplatkoch. Viac zaplatia 
občania pri vybavovaní svojich 
formalít aj na mestských a obec-
ných úradoch. Keďže aj samo-
správa platí správne poplatky 
za vybavovanie svojej agendy na 
štátnych úradoch, viac to vylep-
ší aj štátny rozpočet. Predseda 
združenia Štefan Bieľak, ktorý 
rokovanie viedol, informoval 
o návrhu vlády zaviesť na byty 
a domy daň z luxusu, ktorú by 
mali za štát vyberať mestá a ob-
ce. Malo by ísť o nadrozmerné 
rodinné domy a byty, do čoho 
by sa nezarátavala len zasta-
vaná plocha, ale aj podlažia. 
ZMOS nesúhlasí, aby túto daň 
vyberali pre štát mestá a obce. 
Mestských a obecných poklad-
níc sa dotkne aj zrušenie rovnej 
dane z príjmov, ktorá by mala 
vzrásť u právnických osôb na 
23 percent a u fyzických osôb 

Starostovia a primátori rokovali
na 25 percent. Zo všetkých 
platov zamestnancov v sa-
mospráve by potom vzrástla 
daň o 6 percent, ktoré si budú 
musieť mestá a obce pripočítať 
k mzdovým nákladom. Staros-
tovia a primátori hovorili aj 
o štátnom rozpočte na budúci 
rok. Keďže otázka prípravy 
rozpočtov na budúci rok začína 
byť v tomto období aktuálna aj 
v samosprávach, mestá a obce 
sledujú prípravu štátneho roz-
počtu, ktorý sa dotkne aj ich. 
Ako povedal Michal Sýkora, 
prvý podpredseda ZMOS, sta-
novisko k návrhu štátneho roz-
počtu je zatiaľ odmietavé. Štefan 
Bieľak sa potom dotkol čerstvo 
odsúhlaseného zákona o finan-
covaní školstva a CVČ. Podľa 
schváleného zákona všetky 
mestá a obce budú dostávať fi-
nancie na záujmovú činnosť detí 
vo veku 5 - 15 rokov s trvalým 
pobytom v danom meste alebo 
obci. Peniaze, ktoré prídu za-
hrnuté v podielových daniach, 
dostane bez rozdielu každá 
obec alebo mesto. Informoval 
tiež o reforme verejnej správy, 
ktorú vláda prezentuje pod 
názvom vládny program ESO 
- efektívna, spoľahlivá a otvo-
rená štátna správa. Jej cieľom 
je zjednodušiť kontakt občana 
so štátnou správou a zároveň 
zvýšiť transparentnosť a efek-
tívnosť vynakladania verejných 
prostriedkov na štátnu správu. 
V prvom kole pôjde o zrušenie 
krajských úradov štátnej správy 
a presun ich agendy najmä pod 

obvodné úrady v sídle krajských 
miest a zároveň integráciu nie-
koľkých špecializovaných ob-
vodných úradov pod obvodný 
úrad v sídle okresu. 

Z ďalších tém, ktoré rezo-
novali na rokovaniach medzi 
vládou a ZMOS, Štefan Bieľak 
informoval o novelizácii zákona 
o verejnom obstarávaní, novele 
zákona o ochrane poľnohospo-
dárskej pôdy, problémoch pri 
čerpaní eurofondov a regulácii 
bilboardov v extravilánoch 
a intravilánoch miest a obcí, 
kde samospráva nesúhlasí s bil-
boardmi okolo ciest v extravi-

lánoch miest a obcí a s umiest-
nením v intravilánoch iba so 
súhlasom samosprávy. Rovnako 
zaznela aj informácia o príprave 
nového programovacieho obdo-
bia na čerpanie fondov EÚ pre 
obdobie 2014 - 2020, ktoré je 
dosť v omeškaní. Novela zákona 
o odpadoch, ku ktorej prišlo na 
Ministerstvo životného prostre-
dia SR množstvo pripomienok 
bola napokon z legislatívneho 
procesu stiahnutá. Na záver 
obrátil pozornosť na materiál 
ZMOS vypracovaný k riešeniu 
rómskej problematiky na Slo-
vensku.

• Mesto v súčasnosti realizuje výstavbu novej splaškovej kanalizácie 
v rámci projektu EÚ aj na Letnej ulici pri Belianskom potoku (v lokalite 
Medzijarky), aby splašky z tejto lokality nekončili v potoku, ako je tomu 
dnes, ale v čistiarni odpadových vôd. Pôvodná kanalizácia, ktorou splaš-
kové vody z domov z týchto ulíc tiekli do potoka, sa využije ako dažďová 
kanalizácia na odvedenie dažďových vôd.

Dňa 12. septembra 2012 
primátor mesta Štefan Bieľak 
prijal v obradnej sieni mest-
ského úradu na slávnostnom 
obrade jubilantov, ktorí sa do-
žili v posledných 3 mesiacoch 
okrúhleho alebo vysokého život-
ného jubilea. Pri tejto príležitosti 
každému z nich odovzdal kyticu 
kvetov a malý finančný dar. 

Slávnostné prijatie
V popoludňajších hodinách 
privítal na slávnostnom obrade 
16 novorodencov, ktorí pribudli 
do radov občanov nášho mesta 
za posledné 3 mesiace. Primátor 
mesta odovzdal rodičom malý 
finančný dar a kyticu kvetov 
a poprial im veľa trpezlivosti 
a lásky pri výchove ich rato-
lestí.
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Na zasadnutí 13. septembra 
2012 Mestské zastupiteľstvo 
v Spišskej Belej prijalo 33 
rozhodnutí a medzi nimi aj 
nasledovné: 

 
Zrušenie uznesení

MsZ zrušilo niekoľko svo-
jich už neaktuálnych uznesení 
na základe kontroly plnenia 
uznesení vykonanej hlavným 
kontrolórom mesta. 

Monitorovacia správa 
rozpočtu mesta

MsZ prerokovalo a vzalo na 
vedomie monitorovaciu správu 
programového rozpočtu mesta 
Spišská Belá za 1. polrok 2012 
a plnenie rozpočtu mesta k 30. 6. 
2012 (monitorovacia správa je 
zverejnená na webovej stránke 
mesta).

Zmena rozpočtu mesta
MsZ schválilo zmenu roz-

počtu Mesta Spišská Belá na 
rok 2012 rozpočtovým opatre-
ním č. 5. Išlo o menšie zmeny 
týkajúce sa tak príjmovej, ako aj 
výdavkovej časti rozpočtu. 

Prenájom poľnohospodárskej 
pôdy

MsZ vzalo na vedomie vy-
hodnotenie verejnej obchodnej 
súťaže na prenájom poľnohos-
podárskej pôdy v k.ú. Strážky.

MsZ schválilo na základe 
vyhlásenej obchodnej verejnej 
súťaže prenájom pozemku KN 
„C“ 1322 - orná pôda o výmere 
10 206 m2 v k. ú. Strážky na poľ-
nohospodárske účely Jozefovi 
Kromkovi, L. Medňanského 64, 
Spišská Belá za nájomné 85 eur/ 
ha ročne na dobu 5 rokov.

MsZ schválilo na základe vy-
hlásenej obchodnej verejnej sú-
ťaže prenájom nižšie uvedených 
pozemkov (poľnohospodárskej 
pôdy) v k. ú. Strážky na poľno-
hospodárske účely na dobu 5 
rokov spoločnosti AGRO KMK, 
s. r. o., Školská 1055/9, 059 71 
Ľubica za nižšie uvedené ročné 
nájomné:

Zo zasadnutia mestského zastupiteľstva
Predaj budovy bývalej sály 

v Strážkach 
MsZ vzalo na vedomie vy-

hodnotenie verejnej obchodnej 
súťaži na predaj budovy bý-
valej spoločenskej sály v Stráž-
kach (o dôvodoch sme už skôr 
informovali). V určenej lehote 
nebola mestu predložená žiadna 
ponuka (min. cena bola určená 
na 25 tis. eur). Keďže ide o druhý 
neúspešný predaj tejto budovy, 
mesto osloví realitnú kanceláriu 
s požiadavkou na jej predaj. 

Prevádzka opravy obuvi 
MsZ schválilo prenájom 

nebytového priestoru vo vlast-
níctve mesta na ulici Petzvalova 
č. 17 v Spišskej Belej (pri budove 
kina - pod schodmi infocentra 
- predtým Trafika - predaj no-
vín) o celkovej ploche 14,26 m2 
nájomcovi Petrovi Strápekovi, 
bytom Slovenská Ves 310 na 
prevádzkovanie opravne obuvi 
(zberňa obuvi na opravu) za 
podmienok určených vo VZN 
mesta č. 3/2011. 

Pridelenie uvoľneného bytu
MsZ schválilo pridelenie 

uvoľneného 2-izbového mest-
ského nájomného bytu na 
2. poschodí bytového domu na 
ulici Štefánikovej č. 42 v Spišskej 
Belej do nájmu Michaele Bachle-
dovej, trvale bytom Spišská Belá, 
Mierová č. 4 na dobu 3 rokov. 
O výbere nájomcu sa rozhodlo 
losovaním.

Vyhradené parkovanie
MsZ vzalo na vedomie infor-

máciu primátora mesta o požia-
davke na vyhradené parkovanie 
v Spišskej Belej. Táto požiadavka 
bola vznesená zo strany niekto-
rých podnikateľov, ktorí pred 
svojimi prevádzkami, resp. 
v ich blízkosti si chceli prenajať 
konkrétne parkovacie miesta 
z dôvodu nedostatku týchto 
miest pre potrebu ich prevádz-
ky. MsZ po prerokovaní tejto 
veci skonštatovalo, že trvá na 
doterajšom stave parkovania na 

verejných parkoviskách v celom 
meste, t. j. bez vyhradeného par-
kovania pre konkrétne podnika-
teľské prevádzky, či iné subjekty. 
Snahou podnikateľov má byť si 
zabezpečiť parkovanie pre seba, 
pre svojich zamestnancov a pre 
svojich klientov na svojom 
pozemku (na svojich parkovis-
kách), v opačnom prípade musia 
rešpektovať kapacitu existu-
júcich mestských parkovísk 
v ich blízkosti, ale tiež by mali 
využívať možnosti parkovania 
v širšom okolí (nielen pred ich 
prevádzkou). 

Pozemky pod miestnou 
komunikáciou na Popradskej 

ulici
MsZ schválilo majetkopráv-

ne vysporiadanie pozemkov 
pod miestnou komunikáciou 
na Popradskej ulici o celkovej 
výmere 649 m2 od vlastníkov 
MUDr. Pavla Slovika a manžel-
ky Mgr. Ivety Slovíkovej, rod. 
Džadoňovej, bytom Spišská 
Belá, Popradská 64.

Predaj pozemkov
1. MsZ schválilo zámer na 

predaj časti pozemku Ľudmile 
Garstkovej, rod. Kuchtovej, by-
tom Gen. L. Svobodu 1, Spišská 
Belá, za kúpnu cenu 10 eur/m2 
vedľa rodinného domu (presná 
výmera bude určená geometric-
kým plánom).

2. MsZ schválilo zámer na 
predaj časti pozemkov Ing. Já-
novi Poliakovi s manž., bytom 
Krátka 17, Spišská Belá, Jánovi 
Galantymu s manž., bytom 
L. Svobodu 2604/55, Poprad, 
Michalovi Ondráškovi, bytom 
Kukučínova 2195/40, Kežmarok, 
PaedDr. Miroslavovi Varšovi 
s manž., bytom Nad traťou 22, 
Kežmarok pre účely dovyspo-
riadania pozemku v lokalite 
IBV Samuela Webera v Spišskej 
Belej za kúpnu cenu 13,28 eur/m2 
(presná výmera bude určená ge-
ometrickým plánom).

3. MsZ schválilo zámer na 
zámenu pozemkov medzi Mgr. 
Michaelou Dudášovou, bytom 
Kežmarok, Toporcerova 13 
a Mestom Spišská Belá pri jej 
rodinnom dome na Popradskej 
ulici v Strážkach za podmienky 
doplatenia rozdielu kúpnej ceny 
(z dôvodu rozdielnej výmery 
pozemkov) za cenu 7 eur/m2. 

4. MsZ schválilo zámer na 

predaj časti pozemku Pavlovi 
Slovikovi s manž., Popradská ul., 
Spišská Belá za rodinným domom 
(za záhradou) za kúpnu cenu 10 
eur/m2 (presná výmera bude urče-
ná geometrickým plánom).

5. MsZ schválilo predaj po-
zemku o výmere 10 m2 žiadate-
ľovi Mgr. Jaroslavovi Dobešovi 
s manž., bytom 1. mája 702/25, 
Spišská Belá za kúpnu cenu 
7 eur/m2 v rámci majetkovo-
právneho vysporiadania pozem-
ku pod rodinným domom.

6. MsZ schválilo predaj 
pozemkov pred rodinnými 
domami (predzáhradky) na ul. 
Kpt. Nálepku č. 2 - 9 vlastníkom 
týchto domov Slavomírovi 
Blanárovi, Jánovi Venglárovi 
s manž., Rudolfovi Pavličkovi, 
Gabriele Dúbravskej, Milanovi 
Neupauerovi s manž., Marce-
lovi Hlinkovi s manž., Petrovi 
Čikovskému za kúpnu cenu 
7 eur/m2. 

7. MsZ schválilo zámer na 
predaj časti pozemku Ing. Mar-
tinovi Čarnogurskému s manž, 
bytom Železničná 19, Veľká 
Lomnica z dôvodu vybudovania 
oporného múru proti zosuvom 
a povrchovým záplavám pri 
rodinnom dome za kúpnu cenu 
10 eur/m2 (presná výmera bude 
určená geometrickým plánom).

8. MsZ schválilo zámer na 
predaj časti pozemku za ro-
dinnými domami na Kúpeľnej 
ulici č. 32 - 42 v Spišskej Belej 
vlastníkom týchto domov za 
kúpnu cenu 10 eur/m2 (presná 
výmera bude určená geometric-
kým plánom).

Prenájom pozemku 
v T. Kotline

MsZ schválilo prenájom časti 
pozemku o výmere 62,5 m2 pre 
účely zriadenia odstavnej plochy 
pre 5 osobných automobilov pre 
prevádzku Reštaurácie „U fur-
mana“ v Tatranskej Kotline pre 
žiadateľa Rudolfa Kramarčíka, 
Stará Lesná (vlastníka tejto pre-
vádzky) za ročné nájomné 9 eur/
m2 na dobu 5 rokov.

Priestory pre Základnú 
umeleckú školu

MsZ vzalo na vedomie ná-
vrh na riešenie priestorových 
problémov ZUŠ Spišská Belá 
formou prenájmu priestorov 
na prízemí v budove AT TAT-
RY, s. r. o., na Petzvalovej č. 37 
v Spišskej Belej.

Záujmové vzdelávanie

Pozemok KN 
„C“ Druh pozemku Výmera v m2 Nájomné

eur/ha/rok
1243 orná pôda 11 043 75
1322 orná pôda 10 206 80
1326 orná pôda 5 962 75
1337 orná pôda 2 585 75
1218 TTP 49 112 50
1772 TTP 2 450 50
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MsZ vzalo na vedomie infor-
máciu primátora mesta o zme-
nách v oblasti záujmového vzde-
lávania v Spišskej Belej (centrum 
voľného času, školské strediská 
záujmovej činnosti) vyvolanej 
zmenou systému financovania 
záujmového vzdelávania na 
Slovensku. 

Polyfunkčné objekty 
na Mierovej ulici

MsZ vzalo na vedomie 
informáciu primátora mesta 
o upravenom architektonic-
kom riešení pre výstavbu 7 
polyfunkčných objektov na 
Mierovej ulici v Spišskej Belej 
(za obchodným domom) a o pri-
pomienkach k zámeru tejto vý-
stavby a o potrebe doriešenia 
nedostatočného parkovania na 
Mierovej ulici. O tomto záme-
re sme už informovali. MsZ 
schválilo túto výstavbu a určilo 
predbežné podmienky na predaj 
pozemkov a podmienky pre túto 
výstavby: 

- Pozemky budú predávané 
formou obchodnej verejnej súťa-
že. Rozhodujúcim kritériom pri 
vyhodnotení súťaže bude výška 
ponúknutej kúpnej ceny a druh 
(charakter) prevádzky. Prednosť 
budú mať záujemcovia s trvalým 
pobytom v Spišskej Belej.

- Presná výmera jednotlivých 
prevádzok bude určená geo-
metrickým plánom na základe 
mestom schválenej projektovej 
štúdie.

- Minimálna kúpna cena 
je 50 €/m2. V uvedenej kúpnej 
cene sú zohľadnené výdavky 
súvisiace s vypracovaním 
projektovej dokumentácie, geo-
metrického plánu vrátane vytý-
čenia pozemkov, vybudovaním 
spevnených a zatrávnených 
plôch a asanáciou existujúceho 

múra nachádzajúceho sa za 
obchodným domom, zabezpe-
čením možností napojenia sa 
na inžinierske siete - prípojky si 
však zabezpečí každý kupujúci 
na svoje náklady.

- Zákaz ďalšieho predaja po-
zemku na dobu 10 rokov. 

- Účel výstavby: vybudova-
nie polyfunkčných priestorov 
- zriadenie prevádzok na po-
skytovanie služieb obyvateľom 
a obchodno-prevádzkových 
priestorov s možnosťou vytvo-
renia bytových jednotiek (na 
poschodí). Takže na prízemí 
budú umiestnené podnikateľ-
ské prevádzky a na poschodí 
buď podnikateľská prevádzka 
(tá istá alebo iná) alebo byt. 

- Vylúčené sú prevádzky 
reštauračných, pohostinských 
a obdobných služieb, prevádz-
ky hazardných hier a obdobné 
prevádzky narúšajúce verejný 
poriadok. Všetky prevádzky 
bude možné prevádzkovať len 
do 22.00 h. O výbere konkrét-
neho druhu prevádzok roz-
hodne mestské zastupiteľstvo. 
Rozhodujúcim kritériom bude 
charakter (druh prevádzky). 
Ponúknutá cena za pozemok 
bude až druhoradá. 

- Povinnosť kupujúceho 
dodržať architektúru stavby 
a vonkajší vzhľad a vonkajšie 
rozmery stavby určené mestom 
v PD a zrealizovať stavbu do 
18 mesiacov od právoplatnosti 
stavebného povolenia.

- Mesto zabezpečí vydanie 
stavebného povolenia na celý 
objekt polyfunkčných prevá-
dzok. Dispozičné zmeny vo 
vnútri objektu si zabezpečí 
kupujúci v rámci zmeny stavby 
počas výstavby. 

Mestské zastupiteľstvo si 
vyhradzuje zmenu týchto pod-

mienok, prípadne určiť ďalšie 
podmienky.

Zľavy na drevo 
pre stavebné účely

MsZ zrušilo svoje uznesenia 
č. 16/2005 a 99/2009 o poskyto-
vaní zľavy na drevnú hmotu pre 
stavebné účely pre obyvateľov 
mesta s účinnosťou až od 1. 1. 
2013. Dôvodom pre zrušenie 
tohto uznesenia je nedostatok 
kvalitnej drevnej hmoty v mest-
ských lesoch.

Dozorná rada Mestského 
podniku

V dozornej rade Mestského 
podniku Spišská Belá, s. r. o., 
dochádza k zmene jedného jej 
člena. MsZ vzalo na vedomie 
vzdanie sa funkcie člena dozor-
nej rady Ing. Máriou Kušmireko-
vou. Poslanci zvolili za nového 
člena dozornej rady poslanca 
Mgr. Branislava Ziburu.

Obnova rašelinísk 
v Spišskej Belej

MsZ vzalo na vedomie 
informáciu primátora mesta 
o výsledkoch projektu Obnova 
rašelinísk v Spišskej Belej (Krivý 
kút a Trstinné lúky).

Realizácia projektov 
spolufinancovaných 

Európskou úniou
MsZ vzalo na vedomie 

informáciu primátora mesta 
o realizácii projektov mesta 
spolufinancovaných z fondov 
EÚ (o ich realizácii, financovaní 
a implementácii):

1. Uzavretie a rekultivácia 
skládky odpadov v Sp. Belej;

2. Protipovodňová ochrana 
mesta - regulácia Belianskeho 
potoka (dolný úsek);

3. Výstavba splaškovej kanali-
zácie - Popradská ulica, Petzva-
lova ulica, za Slnečnou ulicou; 

4. Výstavba vodovodu a roz-
šírenie vodojemu.

Príprava zmeny 
územného plánu

MsZ vzalo na vedomie 
informáciu primátora mesta 
o príprave procesu zmien 
a doplnkov územného plánu 
mesta Spišská Belá (aktualizá-
cia územného plánu po 4 rokov 
od jeho schválenia) a o výzve 
adresovanej širokej verejnosti 
na predkladanie návrhov za 
zmeny a doplnky územného 
plánu mesta. 

Výstavba nájomných bytov 
na ulici Štefánikovej č. 18
MsZ vzalo na vedomie infor-

máciu primátora mesta o začatí 
výstavby 17 nájomných bytov 
bežného štandardu na ulici 
Štefánikovej č. 18 v Spišskej 
Belej a o výsledku archeologic-
kého výskumu na predmetnom 
pozemku (na ktorom má byť 
umiestnená stavba). Výstavba 
by mala začať v najbližších 
dňoch a trvať by mala do konca 
roka 2013.

Realizácia stavebných akcií 
v meste

MsZ vzalo na vedomie infor-
máciu primátora mesta o reali-
zácii stavebných akcií v meste 
Spišská Belá: 

- stavebná úprava chodníkov 
na Moskovskej ulici;

- dokončenie oporného múra 
na Petzvalovej ulici; 

- výstavba nájomných bytov 
6 bj Zimná 8; 

- výstavba nájomných bytov 
2x8 bj Popradská 11;

- výstavba verejného osvet-
lenia na Lipovej ulici a teleko-
munikačnej siete na Lipovej 
a Agátovej ulici. 

Vecné bremeno pre VSD, a. s., 
Košice 

MsZ schválilo bezodplatné 
zriadenie vecného bremena 
spočívajúceho v práve umiest-
nenia podzemného elektrické-
ho vedenia a jeho príslušenstva 
a v práve prístupu k nemu 
v prospech Východoslovenskej 
distribučnej, a. s., Mlynská 31, 
042 91 Košice na Mierovej, SNP 
a Hviezdoslavovej ulici.

Vysporiadanie pozemkov 
 pod miestnou komunikáciou 

IBV S. Webera 
MsZ schválilo bezodplatný 

prevod vlastníctva k pozemkov 
v k. ú. Spišská Belá vo vlastníc-
tve Slovenskej republiky (v sprá-
ve SPF), ktoré sa nachádzajú pod 
miestnou komunikáciou v loka-
lite IBV S. Webera: ulica Webe-
rova, Vojtasova, Greisigerova, 
Kaltsteinova na nadobúdateľa 
Mesto Spišská Belá. 

Informácie hlavného 
kontrolóra 

MsZ vzalo na vedomie in-
formáciu hlavného kontrolóra 
mesta o vykonaných kontro-
lách podľa schváleného plánu 
práce.

• Stavebné práce na novom vodojeme pre naše mesto sú pred ukončením 
- v rámci projektu EÚ ich realizuje naše mesto. 
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Pred niekoľkými dňami boli 
ukončené stavebné práce na 
projekte Uzavretie a rekultivá-
cia skládky odpadov v Spišskej 
Belej. Tento projekt realizovalo 
mesto a získalo na jeho realizá-
ciu finančný príspevok zo štruk-
turálnych fondov Európskej únie 
z Operačného programu životné 
prostredie. Cieľom tohto projektu 
bolo uzavrieť a zrekultivovať sta-
rú environmentálnu záťaž - starú 
skládku komunálneho odpadu, 
ktorej prevádzka bola ukončená 
v roku 2001. Tieto rekultivačné 
práce spočívali:

1. v zrealizovaní odplyňova-
cej vrstvy (použitím drenážneho 
geokompozitu); 

Rekultivácia starej skládky ukončená
2. v zrealizovaní uzatváracej 

tesniacej vrstvy vo forme mine-
rálneho tesnenia (vrstvy ílov) 
v hrúbke 50 cm;

3. v zrealizovaní umelej dre-
nážnej vrstvy;

4. v zrealizovaní rekultivač-
nej vrstvy zeminy v hrúbke 
100 cm (navezených bolo cca 22 
tis. m3 zeminy); 

5. v zrealizovaní vegetačného 
krytu vo forme zatrávnenia celej 
plochy.

Práce realizovala firma 
EUROVIA SK, a. s., Košice s fir-
mou SENSOR, s. r. o., Bratislava. 
Práce boli začaté začiatkom mája 
2012 a ukončené v tomto me-
siaci (s neplánovanou takmer 

dvojmesačnou prestávkou). Na 
celej ploche je umiestnených 
11 odplyňovacích betónových 
šácht, ktoré trčia nad povrchom 
plochy. Celá táto plocha bude 
zatrávnená (bola zasiata tráva) 
a v budúcnosti sa bude udr-
žiavať pravidelným kosením. 
Celkové náklady stavebnej 
časti projektu predstavovali 
sumu 548 108 eur s DPH (opro-
ti plánovaným nákladom je tu 
značná úspora z dôvodu verej-
ného obstarávania). Z tejto sumy 
mesto hradí z vlastných zdrojov 
5 % ako spolufinancovanie pro-

jektu. K týmto nákladom budú 
ešte pripočítané náklady na 
manažovanie a administráciu 
projektu (verejné obstarávanie, 
stavebný dozor, riadenie projek-
tu). Projekt treba ešte finančne 
a administratívne ukončiť. Zre-
alizovaním tohto projektu mesto 
odstránilo jeden z veľkých 
environmentálnych problémov 
mesta a zlepšilo podmienky na 
ochranu životného prostredia. 
Ďalšie projekty zamerané na 
ochranu a zlepšenie životného 
prostredia mesto realizuje v sú-
časnosti. 

Viac aktuálnych informácií 
získate na www.spisskabela.sk
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V druhej polovici septembra 
sa začala výstavba 17 nájomných 
bytov. Ide o projekt prestavby, 
nadstavby a prístavby meštian-
skeho domu na Štefánikovej 
ulici č. 18 v Spišskej Belej. Po 
ukončení projektu vznikne 
na tomto mieste 17 bytových 

Začala výstavba 17 nájomných bytov
jednotiek - nájomných bytov. 
Investorom tejto stavby a záro-
veň jej zhotoviteľom je stavebná 
forma Chemostav, a. s., Svit. Po 
skolaudovaní týchto bytov sa 
predpokladá ich odkúpenie 
mestom od tohto investora cez 
program Štátneho fondu rozvo-

Štúdia riešenie týchto bytov je zverejnená na: http://www.spisskabela.sk/
start.php?id=podpodmenu&nm=454&loc=11_166

Príchod jesenných dní sprevádzaný babím letom a rannými 
hmlami je typický pre mesiac október, ktorý je venovaný úcte 
k starším. S radosťou a potešením žiaci zo Špeciálnej základnej 
školy v Spišskej Belej navštívili seniorov v Zariadení opatrovateľ-
skej služby v Strážkach a v Hospici svätej Alžbety v Ľubici. Vystúpili 
s programom „Máme veľké srdce“. Starkých potešili vencom uvi-
tým z kytice básní, piesní, tancov a poďakovaním za lásku, nehu, 
starostlivosť a všetko dobré a krásne.

Mgr. Vlasta Zamišková, Mgr. Veronika Halčinová

„Máme veľké srdce“

Byty pre seniorov
V súčasnosti mesto odovzdá-

va do užívania bytový dom 
pre seniorov v Strážkach vedľa 
nášho Zariadenia opatrovateľskej 
služby. Nachádzajú sa v ňom jed-
noizbové byty a garsónky. Byty 
sú priestranné, svetlé, majú 
široké chodby a veľkú kuchyňu 
a izbu. Do kuchyne sa pohodlne 
zmestí aj gaučik pre spanie hosťa, 
či posedenie pre návštevy. Všet-
ky byty majú veľkú kúpeľňu so 
sprchovým kútom a WC, kde 
sa starší človek môže pohodlne 
pohybovať aj s barličkami, či 
prípadne vozíkom. Na poscho-
dí majú byty aj pekné balkóny. 
Tento bytový dom sa nachádza 
v tichom prostredí, vedľa Za-
riadenia opatrovateľskej služby, 
kde si môžu seniori objednať aj 
obedy (stravovanie za výbornú 
cenu). Na jar budúceho roka 

sa za bytovým domom zriadi 
veľká záhrada na relax, kde si 
obyvatelia domu budú môcť 
posedieť. V rámci prechádzky si 
môžu zájsť aj priamo do Spišskej 
Belej po chodníku, pričom cesta 
trvá niekoľko minút. 

 Ak by sa seniorom zhoršil 
zdravotný stav, môžeme im za-
bezpečiť opatrovateľskú službu 
priamo v byte. Jedna opatrova-
teľka bude opatrovať viaceré 
osoby v tomto dome a tým 
sa platby za opatrovateľskú 
službu rozpočítajú a budú pre 
jednu osobu nižšie. 

 Zámerom mesta bolo a je tie-
to byty prioritne prideliť senio-
rom z nášho mesta. Opakovane 
teda ponúkame obyvateľom 
Spišskej Belej možnosť požiadať 
o pridelenie bytu v tomto dome, 
aby mesto nemuselo tieto byty 

ja bývania (program výstavby 
nájomných bytov) a následne 
mesto bude tieto byty prenají-
mať. Do úvahy prichádza aj mož-
nosť odpredaja týchto bytov do 
osobného vlastníctva fyzickým 
osobám, ktoré by mohli takýto 
byt splácať, napr. cez pôžičku zo 
Štátneho fondu rozvoja bývania. 
Tento projekt mal začať už na jar 
tohto roka (ako bolo avizované), 

ale z dôvodu potreby vykonania 
archeologického výskumu sa to 
zdržalo. Predmetná stavba sa 
totiž nachádza v pamiatkovej 
zóne mesta. Ukončenie projek-
tu sa predpokladá v decembri 
2013. V rámci týchto prác 
investor už stihol vybudovať 
aj nový chodník, aby stavebné 
práce neohrozovali prechádza-
júcich ľudí a aby sa zabezpečil 
bezpečný peší prechod na Tat-
ranskú ulicu (viď foto).

prideliť seniorom nie z nášho 
mesta, ktorí majú záujem. 
Bývanie v tomto dome má pre 
seniorov niekoľko výhod, tak to 
vyskúšajte (aj keď len na skúšob-
nú dobu). Ak máte záujem, tak 
máte možnosť sa tam ísť osobne 

pozrieť počas pracovného dňa 
(požiadajte o obhliadku perso-
nál v zariadení opatrovateľskej 
služby). Bližšie informácie vám 
poskytne Marta Klokočová, tel. 
4680 504 (kanc. č. 15 na 2. po-
schodí mestského úradu). 
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Cez prázdniny bol FaceClub 
otvorený pre deti a mládež 
aj v doobedňajších hodinách. 
Chceli sme tak vytvoriť priestor 
pre trávenie voľného času detí 
počas letných prázdnin. Ponú-
kaný priestor však využilo len 
zlomok z nich. Veríme však, že 
v budúcich rokoch sa táto mož-
nosť dostane viac do povedomia 
a bude efektívnejšie využívaná. 
Počas leta sme sa zúčastňovali 
aj mestských akcií, kde sme pre 
deti aj mládež prinášali rôzne hry 
a atrakcie. Vďaka modelovacím 
balónikom sme mnohým deťom 
vyčarili úsmev na tvári a účast-
níci akcií mohli zažiť aspoň 
trochu adrenalínu na skakacích 
topánkach alebo na slackline či 
trampolíne. Vo FaceClube sme 
pre deti a mladých pripravili 
viacero zaujímavých akcií. 
Úspech mali najmä Palacinko-
vica, Zmrzlinovica, Hawai Mo-
jito párty, noc v klube a ďalšie. 
Najvýznamnejšou akciou leta 
pre FaceClub bola realizácia 
projektu Streetart v Bel-Ej. 
Tento projekt sme realizovali 
vďaka podpore nadácie Intenda 
z programu Oživujeme verejný 
priestor. Prostredníctvom akcie 
sme chceli deťom a mládeži 
priblížiť neetablované pouličné 

Prázdninové aktivity
umenie. Akcia mala veľký úspech 
a jej výsledky je vidieť priamo vo 
FaceClube, na rybníku ako aj na 
ulici pred klubom. Veríme, že 
prostredníctvom projektu sa 
nám podarilo oživiť naše mesto 
a tiež vytvoriť priestor pre rozvoj 
kreativity pre mladých umelcov. 
Podobné projekty by sme chceli 
organizovať aj v ďalších rokov 
a prinášať tak do nášho mesta 
život, energiu a radosť, ktorá je 
taká príznačná pre mladých. Po-
čas školského roka budeme re-
alizovať nový projekt s názvom 
Európsky dvor. Raz za mesiac 
budeme na dvore FaceClubu 
prezentovať kreatívnym spô-
sobom jednu z európskych 
krajín. Prostredníctvom tejto 
prezentácie rozšírime vedo-
mosti mladých, ale aj občanov 
mesta o európskych krajinách. 
Jedným z cieľov projektu je stať 
sa viac euroobčanom. Tešíme 
sa na nový školský rok a na 
všetky deti a mladých, ktorí sa 
zúčastnia akýchkoľvek aktivít 
FaceClubu. Pripomíname, že 
všetci mladí, ktorí sa chcú anga-
žovať v činnosti klubu majú na 
to priestor a radi ich privítame 
medzi dobrovoľníkmi, veď no-
vých a kreatívnych nápadov nie 
je nikdy dosť.

Aktivity Face club
24. 10.  Kreatívne dielne od 14.30 h
25. 10.  Herný klub od 17.00 h

26. - 28. 10. Víkend pre dobrovoľníkov

31. 10.  Kreatívne dielne od 14.30 h
2. 11.  Európsky dvor Rakúsko od 19.00 h
7. 11.  Kreatívne dielne od 14.30 h
8. 11.  Herný klub od 17.00 h
9. 11.  Novembrová Párty od 20.00 do 1.00 h
14. 11.  Kreatívne dielne od 14.30 h
15. 11.  Herný klub od 17.00 h

• Mestský podnik Spišská Belá, s. r. o., ukončil stavebné práce na novom chodní-
ku na Moskovskej ulici. Na jar budúceho roka budú vysadené nové stromy. 

Mesto pripravilo pre obyvateľov nášho mesta (pre každú 
domácnosť) informačnú brožúru o separovaní komunálneho 
odpadu v našom meste. Táto brožúra vám bola doručená do 
každej domácnosti bezplatne v priebehu posledných 2 - 3 
týždňov. Rovnako si ju môžete pozrieť alebo stiahnuť na http:
//www.spisskabela.sk/sources/dokumenty/300.pdf.

Brožúra o separovanom zbere 

Spoločenská kronika 
• jún 2012
Narodili sa:
Antalová Amy, Vnenčák Timotej, Lorenčíková Eliška, Suchý 
Filip
Životného jubilea sa dožívajú:
Purdeš Peter 91 rokov, Čekovská Mária 90 rokov, Košč Pavol 85 
rokov, Relovská Júlia 80 rokov, Pavličková Anna 80 rokov, Svie-
chovič Ján 75 rokov, Belončák Ján 75 rokov, Budošová Margita 75 
rokov, Horniačková Marcela 70 rokov, Majerčák Ján 70 rokov
Navždy nás opustili:
Pješčáková Mária 86 rokov, Pešta Juraj 86 rokov, Abíková Rozália 
82 rokov, Dulák Jozef 74 rokov, Klokoč Ján 70 rokov, Michalek 
Jozef 66 rokov, Barláková Mária 59 rokov, Trimko Roman 35 
rokov, Papán Ján 73 rokov

• júl 2012
Narodili sa:
Ferencková Tatiana, Horáková Viktória, Zakopjan Marián, 
Kubovčík Samuel, Lenkavský Gregor, Gurka Adrián, Gulaša 
Matej, Bonková Nina
Životného jubilea sa dožívajú:
Slodičáková Anna 93 rokov, Romanová Mária 92 rokov, Marušin-
ská Anna 91 rokov, Žabková Kornélia 85 rokov, Pavlíčko František 
85 rokov, Mlynarčík František 80 rokov, Kovalčík Ján 75 rokov
Navždy nás opustili:
Pisarčiková Ľudmila 77 rokov 

• august 2012
Narodili sa:
Tomas Dean, Krempaský Patrik, Peštová Stanislava, Pompová 
Antónia, Žmijovská Veronika, Brežina Marek 
Životného jubilea sa dožívajú:
Laufiková Anna 80 rokov, Molitoris Ján 75 rokov, Teltschová 
Zita 70 rokov, Hohol Štefan 70 rokov, Kovalčík Marián 70 rokov, 
Krempaský Eduard 70 rokov, Kalafútová Ľudmila 70 rokov
Navždy nás opustili:
Ištoková Katarína 89 rokov, Jackovičová Katarína 84 rokov, Bom-
bara František 68 rokov, Chovaňáková Mária 50 rokov

• september 2012
Narodili sa:
Richterová Juliana, Kupská Karolína
Životného jubilea sa dožívajú:
Bederka Michal 97 rokov, Stanková Genoveva 92 rokov, Krišanda 
Ján 85 rokov, Jakubčáková Ľudmila 80 rokov, Adamjaková Mária 
75 rokov, Ďurišová Ružena 75 rokov, Firek Ervín 70 rokov
Navždy nás opustili:
Gancarčíková Božena 87 rokov, Jezerčák Jozef 66 rokov
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Od 26. októbra do 23. no-
vembra 2012 môžete navštíviť 
výstavu fotografických prác 
amaterských fotografov z ple-
néra fotografov pod názvom 
Petzvalova fotografia 2012. 
Vernisáž výstavy sa uskutoč-
ní v piatok 26. októbra 2012 
o 17.00 h v Múzeu J. M. Petzvala 
v Spišskej Belej. Výstava je sprí-
stupnená v tomto múzeu v čase 
jeho prevádzkovej doby. 

Výstava 
Petzvalova 
fotografia

Dňa 21. 9. 2012 vo večerných 
hodinách profesionálni hasiči 
z Kežmarku prijali informáciu, 
že došlo k úniku zatiaľ neznámej 
látky (majúcej znaky ropnej ale-
bo podobnej látky) do verejnej 
kanalizácie v meste Spišská Belá 
na Ul. SNP, Športovej a Lipovej, 
pričom táto látka následne vy-
tiekla na konci Lipovej ulice do 
melioračného kanála. V ňom 
sa túto látku podarilo profe-
sionálnym hasičom zastaviť 
za súčinnosti aj miestnych 
dobrovoľných hasičov, takže sa 
nedostala ďalej do vodného toku 
(do rieky Poprad). Po prešetrení 
tejto udalosti bola primátorom 
mesta vyhlásená mimoriadna 
situácia. V sobotu sa neznáma 
látka vyčerpala z kanalizácie 
(z kanalizačných šácht na Ulici 
SNP pri ČS OMV) a tiež z melio-
račného kanála. Kanalizácia bola 
prepláchnutá špeciálnou látkou 
na likvidáciou ropných látok. 
Záchranné práce pokračovali 
čistením koryta melioračného 
kanála - jeho dna a brehov, kde 
sa nachádzali zvyšky tejto látky 
(odkopaním znečistenej zemi-
ny). V pondelok 24. 9. bola časť 
uvedenej kanalizácie opätovne 
vyčistená za súčinnosti PVPS, 
a. s., a pokračovalo sa v hľadaní 
možného zdroja tohto znečiste-
nia. Použila sa na to aj špeciálna 
monitorovacia kamera na ziste-
nie zdroja znečistenia. Všetky 
tieto záchranné práce momen-
tálne riadil a zabezpečoval 
primátor mesta v súčinnosti 
s príslušnými záchrannými 
zložkami a správcami povodia 
i kanalizácie (čo najmä počas 
jarmoku nebolo jednoduché). 
Vyšetrovanie pokračovalo aj 
v nasledujúce dni, avšak bez 

Mimoriadna udalosť - únik neznámej ropnej látky
presného výsledku. Vyšetrova-
nie ešte pokračuje aj v súčas-
nosti. V stredu popoludní bola 
primátorom mesta odvolaná 
mimoriadna situácia na území 
danej časti mesta. Práce na od-
čerpaní neznámej nebezpečnej 
látky z kanalizácie a meliorač-
ného kanála boli ukončené. 
Kanalizácia bola prečistená. 
Rovnako práce na odstránení 
znečistenej zeminy z melio-
račného kanála boli ukončené. 
Tieto nebezpečné látky (zemina 
a tekutina) boli odvezené na 
zneškodnenie. Situácia bola 
stabilizovaná a monitorovaná 
mestom a PVPS, a. s., Poprad. 
Vyšetrovanie možného zdroja 
znečistenia ešte nebolo ukon-
čené, keďže zatiaľ nebol presne 
určený pôvodca tohto znečis-
tenia (sú len pravdepodobné 
možné zdroje). O akú látku išlo, 
potvrdila po niekoľkých dňoch 

až expertíza vykonaná Sloven-
skou inšpekciou životného 
prostredia. Išlo o zmes starých 
látok ropného pôvodu (nebola 
to len jedna látka), t. j. látky, 
ktoré sa dlhodobo zhromaž-
ďovali niekde v priestoroch asi 
pod alebo za starými uhoľnými 
skladmi a v starej, už dnes ne-
funkčnej splaškovej kanalizácii 

(presnejšie kanalizačnej prí-
pojke), kde sa tieto látky prav-
depodobne zhromažďovali aj 
niekoľko desiatok rokov (podľa 
veku látok určených rozborom). 
A cez túto starú prípojku sa 
táto látka dostala do aktívnej 
(funkčnej) splaškovej kanalizá-
cie (pri OMV), pravdepodobne 
došlo k náhlemu uvoľneniu 
tejto látky a po upchatí splaš-
kovej kanalizácie sa dostala do 
dažďovej kanalizácie a z nej do 
regulačného kanála. 

Poďakovanie za zvládnutie 
tejto mimoriadnej udalosti patrí 
predovšetkým profesionálnym 
hasičom z Kežmarku a dobro-
voľným hasičom zo Spišskej Be-
lej, PVPS, a. s., Poprad, Povodiu 
Popradu a Dunajca v Poprade, 
firme AT TATRY, spol. s r. o., 
Spišská Belá, OKTAN, a. s., 
Kežmarok, EBA, s. r. o., Spišská 
Belá a Mestský podnik Spišská 
Belá, s. r. o..
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2 PREDAJŇA 
BICYKLE KOSTKA 

PONÚKA NA PREDAJ 
jazdené lyže (carving) značiek: Vokl, Salomon, Atomic, Head od 99 €. 
Pre deti ponúkame celosezónnu požičovňu lyží za 55 € 

(v cene požičovne sú lyže, lyžiarky + prilba). 
Ďalej ponúkame lyžiarske prilby od 12 € a lyžiarky od 55 €. 

Ponúkame servis lyží (zalievanie sklznice, brúsenie hrán, zažehlenie 
vosku) v cene 11 € (po predložení kupónu -10% zľava).

Ku všetkým zakúpeným/zapožičaným lyžiam obdržíte celodenný 
SKI PAS v SKI Centre STRACHAN v Ždiari ZDARMA.

Ponúkame tiež predaj NOVÝCH LYŽÍ českej značky SPORTEN, kde 
cena lyží + viazania bude od 139 €. Samozrejme aj k novým lyžiam bude 
celodenná lyžovačka u p. Strachana v Ždiari.

Tešíme sa na vás.  www.bicykle-kostka.sk

KUPÓN 
na servis

-10% zľava
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Vážení spoluobčania,
keďže aj v našom katastrál-

nom území Spišská Belá je 
nariadené vykonávanie po-
zemkových úprav, chceme vás 
informovať o ich účele, priebe-
hu, o právach a povinnostiach 
vlastníkov pozemkov. Zároveň 
vás chceme požiadať o spolu-
prácu pri realizácii týchto po-
zemkových úprav. Pozemkové 
úpravy sú pokračovaním obno-
venej evidencie vlastníckych 
práv k pozemkom - známe ako 
ROEP- register obnovenej evi-
dencie pôdy. Pozemkové úpra-
vy zabezpečuje a realizuje štát 
(prostredníctvom príslušných 
štátnych úradov) a mesto je 
len nápomocné v zabezpečení 
realizácie týchto úprav.

Hoci vlastnícke právo nikdy 
nezaniklo, jeho výkon najmä 
v extraviláne sa v minulosti 
postupne utlmoval, poľno-
hospodárske pozemky boli 
združované do správy, čiže 
štátnych majetkov a poľnohos-
podárskych družstiev, lesné 
pozemky do správy bývalých 
lesných podnikov. V krajine sa 
zmenil spôsob obhospodaro-
vania, malovýrobné formy boli 
nahradené poľnohospodárskou 
veľkovýrobou. Zmenou spo-
ločenských pomerov po roku 
1989 sa vytvorili podmienky 
pre obnovu výkonu vlastníc-
keho práva, vlastník pozemku 
znovu získal právo rozhodovať 
o spôsobe nakladania so svojím 
majetkom.

Pozemkové úpravy sa zatiaľ 
uskutočňujú mimo sídiel obcí 
a miest. V katastrálnom území 
Strážky už boli zrealizované 
a ukončené a v súčasnosti pre-
biehajú v katastrálnom území 
Spišská Belá. Ich výsledkom má 
byť najmä scelenie pozemkov, 
ale aj zatraktívnenie vidieka.

Základným cieľom je nové 
rozdelenie pozemkov v rieše-
nom území. Územie, v ktorom 
má dôjsť k novému usporiada-
niu vlastníckych vzťahov k po-
zemkom, je ohraničené hranicou 
obvodu pozemkových úprav. 
Obvod pozemkových úprav tvo-
rí spravidla katastrálne územie, 
podliehajú im predovšetkým 
poľnohospodárske a lesné po-
zemky a pozemky bezprostred-
ne slúžiace poľnohospodárskej 
a lesnej výrobe.

Pozemkové úpravy v Spišskej Belej
Prečo sa pristúpilo 

k pozemkovým úpravám 
(zo strany štátu)

1. Potreba nového rozdele-
nia pozemkov vyplýva predo-
všetkým z rozdrobenosti vlast-
níctva k pozemkom s cieľom 
odstrániť prekážky vo výkone 
vlastníckych a užívacích vzťa-
hov. Mimo zastavaných území 
obcí a miest je vlastníctvo po-
zemkov rozdrobené, pričom 
veľký počet spoluvlastníkov 
jedného pozemku bráni spolu-
vlastníkom pôdy bez prekážok 
svoj spoluvlastnícky podiel 
predať, zameniť alebo darovať 
cudzej osobe, keďže na prevod 
potrebuje v zmysle Občianskeho 
zákonníka súhlas ostatných spo-
luvlastníkov.

2. Vykonávajú sa v dôsledku 
historického vývoja mimo zasta-
vaného územia obce (intravilán), 
kde prakticky neexistujú vlastní-
ci pozemkov, ale väčšinou vlast-
níci podielov k pozemkom: 

- zásadný rozdiel medzi 
vlastníkom pozemku a vlast-
níkom podielu k pozemkom 
spočíva v uplatňovaní si vlast-
níckych práv - kým vlastník 
pozemku koná samostatne, 
vlastník podielu je obmedzený 
konaním vlastníkov ostatných 
podielov, pričom obmedzenie 
závisí od veľkosti vlastníckeho 
podielu, počtu a skladby spolu-
vlastníkov;

- nové rozdelenie pozem-
kov na základe vyrovnania za 
pôvodné pozemky a vlastnícke 
podiely k pozemkom (scele-
nie pozemkov a vlastníckych 
podielov k pozemkom), ale 
aj oddelenie a iné úpravy po-
zemkov umožňujú prechod od 
vynúteného pasívneho stavu 
k možnosti aktívne si uplatňo-
vať vlastnícke práva;

- je rozdiel jednať o výmere 
súčtu vlastníckych podielov 
k pozemkom združeným v blo-
ku pôdy alebo o pozemku 
vlastníka. Tým je možné naprí-
klad zrovnoprávniť vzťahy pri 
prenájme pozemkov.

3. Pri novom rozdelení po-
zemkov dochádza aj k väčšie-
mu či menšiemu uplatňovaniu 
verejnoprospešných zámerov 
- budujú sa prístupové cesty, 
robia vodohospodárske opat-
renia, ktoré by mali zabrániť 
zamokreniu alebo vysúšaniu 

pôdy, ale aj iné opatrenia, ktoré 
by mali zatraktívniť vidiecke 
prostredie.

4. Pozemkové úpravy sa vy-
konávajú podľa zákona Sloven-
skej národnej rady č. 330/1991 
Zb. o pozemkových úpravách, 
usporiadaní pozemkového vlast-
níctva, pozemkových úradoch, 
pozemkovom fonde a pozem-
kových spoločenstvách v znení 
neskorších predpisov. Samot-
nému rozdeleniu pozemkov 
predchádza pomerne zložitá 
príprava podkladov.

 V projekte pozemkových 
úprav sa postupuje 

nasledovne:

1. Vlastníkom sa doručí 
výpis z registra pôvodného 
stavu. Vlastníctvo pozemkov sa 
zisťuje v súčinnosti obvodného 
pozemkového úradu (v našom 
prípade v Kežmarku) s prí-
slušnými orgánmi, združením 
účastníkov pozemkových úprav 
z údajov katastra nehnuteľnosti, 
pozemkovej knihy alebo iných 
verejných kníh, právnych listín 
alebo iných prostriedkov, kto-
rými možno objasniť skutočný 
stav vecí. Výpis obsahuje údaje 
o vlastníkovi a jeho vlastníc-
tve v obvode pozemkových 
úprav. Údaje sú preberané 
z katastra nehnuteľnosti, mali 
by byť správne, ak nie sú, tak 
by vlastník mal upozorniť na 
tieto skutočnosti písomne. 
Ak s údajmi nesúhlasí, môže 
podať námietku. Mimoriadne 
dôležitým údajom je stano-
venie typu vlastníka, ktorým 
sa odlíšia aktívni účastníci 
pozemkových úprav od účast-
níkov zastúpených v konaní 
o pozemkových úpravách 
zákonom stanoveným zástup-
com. Zastupovanie sa týka aj 
známych vlastníkov, ktorí sa 
do pozemkových úprav z roz-
ličných dôvodov neprihlásili, 
resp. nereagujú na výzvu ob-
vodného pozemkového úradu. 
Z obvodu pozemkových úprav 
je vylúčené zastavané územie 
obce, teda výpis neobsahuje 
dom, dvor, záhradu prípadne 
iné pozemky vylúčené z pro-
jektu pozemkových úprav 
- napríklad poľnohospodársky 
dvor, priemyselný park a pod. 

2. Výmera pozemkov a veľ-
kosť výmery spoluvlastníckeho 

podielu sa určuje podľa mapo-
vých podkladov. Výmera určená 
z máp sa viac približuje skutoč-
nej výmere parcely. Príklad: 
Výmera 5 000 m2 evidovaná na 
liste vlastníctva bola určená pred 
sto rokmi. Z registra pôvodného 
stavu sa dozviete, že výmera je 
4 500 m2. Skutočnosť je však taká, 
že parcela sa nezmenšila, nikto 
z nej neodkrojil. Jednoducho sa 
ukázalo, že pôvodná výmera 
parcely nebola určená správne 
a do registra pôvodného stavu 
vstúpil údaj zodpovedajúci 
skutočnej výmere. V každom 
prípade je potrebné domáhať sa 
vysvetlenia o príčinách zmeny 
druhu a výmery pozemkov.

S vlastníkom sa ďalej prero-
kuje jeho návrh na umiestnenie 
nového pozemku, predložia 
sa mu zásady umiestnenia 
nových pozemkov, ktoré môže 
pripomienkovať.

3. Stanoví sa hodnota po-
zemkov a porastov. Meradlom 
objektivity pozemkových úprav 
je zachovanie primeranosti pô-
vodných pozemkov a nových 
pozemkov. Preto sa celé územie 
rozdelí na časti s rovnakými 
vlastnosťami premietnutými do 
hodnoty pozemkov. Porasty sa 
oceňujú osobitne. Nové pozem-
ky majú byť svojím druhom, vý-
merou, bonitou, polohou a hos-
podárskym stavom primerané 
pôvodným pozemkom, pričom 
sa prihliada na výhody získané 
pozemkovými úpravami. Po 
vyhotovení rozdeľovacieho 
plánu vo forme vytyčovacie-
ho a  umiestňovacieho plánu 
sa vlastníkovi doručí výpis 
z registra nového stavu. Sú to 
vlastne údaje o novom pozem-
ku, jeho výmera, hodnota, druh 
pozemku a príslušná grafická 
časť. Proti takému výpisu mož-
no namietať. Táto časť konania 
o pozemkových úpravách je pre 
vlastníka najdôležitejšia.

4. Vo väčšine prípadov urbár-
ske pozemky ostanú na pôvod-
ných miestach a v pôvodných 
hraniciach a v pôvodných 
podieloch.

5. Mimoriadne dôležité je 
zistiť zámery vlastníkov a spô-
sob nakladania s vlastníctvom. 
Možnosti nie je veľa, buď chce 
hospodáriť na svojich alebo 
prenajatých pozemkoch, alebo 
naopak chce pozemky nieko-
mu prenajať.

6. Zvláštnym prípadom je 
situácia, keď existuje zámer 
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premeniť poľnohospodárske 
pozemky na stavebné na zá-
klade územného plánu. Takéto 
pozemky sa z pozemkových 
úprav buď vylúčia, alebo riešia 
osobitným spôsobom.

7. Združenie účastníkov 
pozemkových úprav je práv-
nickou osobou, ktorá vzniká na 
prvom zhromaždení účastníkov 
pozemkových úprav. Združenie 
účastníkov spolupracuje najmä 
pri príprave s prerokúvaní 
úvodných podkladov projektu 
pozemkových úprav a postupu 
jeho vykonania a v určenom roz-
sahu sa podieľa na financovaní 
projektu pozemkových úprav. 
Výkonným orgánom združenie 
účastníkov je predstavenstvo, 

ktoré zastupuje Združenie 
účastníkov v konaní o pozem-
kových úpravách.

8. Obsahom projektu pozem-
kových úprav je návrh nového 
usporiadania pozemkov v ob-
vode pozemkových úprav vrá-
tane plánov verejných zariadení 
a opatrení a plánov spoločných 
zariadení a opatrení.

9. Čo sú verejné zariadenia? 
Verejné zariadenia a opatrenia, 
ktoré slúžia obyvateľom obce 
riešeného územia, sú najmä: 
zariadenia na rekreáciu, špor-
tové zariadenia, zariadenia na 
dodávku pitnej vody, čistenie 
odpadových vôd a skládky 
tuhého komunálneho odpadu 
a pod.

• Mesto v súčasnosti realizuje reguláciu Belianskeho potoka (dolný úsek až po železničnú trať) v rámci projektu EÚ pod názvom: Protipovodňová ochrana 
mesta Spišská Belá. V rámci uvedeného projektu sa reguluje aj horný úsek Belianskeho potoka (až po koniec oplotenia prevádzky firmy C.I.M.A.) 

10. Čo sú spoločné zaria-
denia? Spoločné zariadenia 
a opatrenia, ktoré slúžia vlast-
níkom pozemkov v obvode 
pozemkových úprav, sú najmä: 
cestné komunikácie (poľné a les-
né cesty) slúžiace na sprístupne-
nie pozemkov a súvisiace stavby 
(mosty, priepusty, železničné 
priecestia a pod.), protierózne 
opatrenia slúžiace na ochranu 
pôdy pred veternou a vodnou 
eróziou (zatrávnenia, zalesne-
nia, vetrolamy, vsakovacie pásy, 
terasy, prehrádzky a prieľahy), 
opatrenia na ochranu životného 
prostredia, ktoré spočívajú hlav-
ne vo vytvorení ekologickej sta-
bility a podmienok biodiverzity 
krajiny (biokoridory, biocentrá, 

interakčné prvky, sprievodná 
zeleň), vodohospodárske opat-
renia, ktoré zabezpečujú kraji-
nu pred prívalovými vodami 
a podmáčaním a zabezpečujú 
zdroj vody na krytie vlahového 
deficitu (nádrže, poldre, odvod-
nenia závlahy).

11. Po schválení projektu 
pozemkových úprav obvodný 
pozemkový úrad nariadi jeho 
vykonanie. 

Pre úspešné zvládnutie 
týchto úprav je veľmi dôležitá 
spolupráca vlastníkov pozem-
kov, ale aj nájomcov pozemkov, 
správneho orgánu (Obvodný 
pozemkový úrad Kežmarok) 
a zhotoviteľa projektu pozem-
kových úprav.
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10. júl 
O 11.04 h prijala hliadka MsP 

oznámenie od správcu tunajšie-
ho cintorína, ktorý uviedol, že si 
v jeho starej časti všimol zničené 
oplotenie jedného z hrobových 
miest. Išlo o poškodenie betó-
nových stĺpov, z ktorých boli 
vytrhnuté a odcudzené kovové 
rúry v počte 6 ks. Po obhliadke 
miesta skutku a vyhotovení 
fotodokumentácie viedli kro-
ky policajtov do prvej zberne 
druhotných surovín, kde sa od-
cudzený materiál našiel. Odtiaľ 
už stopy pokračovali celkom lo-
gicky na Novú ulicu k Oskarovi 
F., ktorý sa ku krádeži priznal. 
Priestupok bol postúpený na 
správne konanie.

 16. júl
Krátko popoludní bol na 

tunajšom oddelení MsP prijatý 
telefonický hovor od anonyma 
ktorý oznámil, že na stavenisku 
rodinného domu na Slnečnej uli-
ci sa pohybujú podozrivé osoby. 
Po dostavení sa hliadky na mies-
te bolo zistené, že v rozostavanej 
budove sa nachádza skupina 7 
detí. Čo bolo zarážajúce, je, že 
dve z nich javili známky opilosti. 
Po prácnom vydolovaní „unave-
ných“ chlapcov z útrob poloroz-
padnutého domu a presune na 
oddelenie bolo zistené, že ide 
o maloletého Michala H. zo 
Slnečnej a mladistvého Michala 
B. z Petzvalovej ulice. Dychová 
skúška u obidvoch preukázala, 
že im v krvnom riečisku koluje 
viac ako 1 promile alkoholu, čo 
je na školopovinné deti viac než 
dosť. Vec bola následne riešená 
v správnom konaní a postúpená 
na oddelenie sociálnoprávnej 
ochrany detí a sociálnej kura-
tely.

19. júl
Pokojný letný podvečer na 

Letnej ulici sa v uvedený deň 
niesol v duchu medzinárodné-
ho jednania medzi príslušníkmi 
MsP a podomovým predavačom 
Róbertom G. z Rumunska, kto-
rý sa im snažil vysvetliť, že 
predajom lacných a nekvalit-
ných záclon chce napomôcť pri 
reštartovaní našej stagnujúcej 
ekonomiky. Keďže sa nepreu-
kázal žiadnym dokladom, kto-
rý by ho oprávňoval podnikať 
na Slovensku, jeho argumenty 
hliadku nepresvedčili a skončil, 
ako mnohí pred ním, s pokuto-
vými blokmi vo vrecku. 

Z denníka mestskej polície (júl, august, september 2012)
23. júl
Drevený valček na cesto 

v ruke rozzúrenej ženy bežiacej 
za manželom je obľúbenou scé-
nou mnohých tvorcov komédií. 
Jaroslav B. zo Slnečnej ulice však 
podobný útok zažil na vlastnej 
koži a do smiechu mu rozhod-
ne nebolo. Krátko popoludní 
ho totiž navštívil jeho sused 
Vladimír F. ml., vyzbrojený uve-
deným kuchynským nástrojom, 
bez slova ho ním niekoľkokrát 
udrel po rôznych častiach tela 
a odišiel. Počas objasňovania 
incidentu bolo zistené, že jeho 
aktéri dopoludnia spoločne 
degustovali víno, následkom 
čoho ich centrálny nervový sys-
tém začal chybne vyhodnocovať 
situáciu a oni sa tak dostali do 
vzájomného konfliktu. Útočník 
sa po vytriezvení k svojmu činu 
priznal a za uvedený priestu-
pok bol vyriešený blokovou 
pokutou.

30. júl
Dramatické ukončenie pria-

teľského rozhovoru zažili na 
Družstevnej ulici Tatiana D. 
a Renáta S., na ktoré sa nečakane 
ako blesk z jasného neba zniesol 
igelitový sáčok plný ľadu. Re-
nátu ľad počas pádu trafil do 
ramena a následne sa roztrieštil 
na chodníku. Zasiahnutá žena 
sa okamžite otočila a na jednom 
z balkónov bytového domu, 
pred ktorým s kamarátkou 
Tatianou sedeli, zazrela Vieru 
O., ktorá sa vzápätí schovala za 
zábradlie svojho balkóna. Toto 
vskutku kuriózne vybavovanie 
účtov bolo na tunajšom od-
delení MsP klasifikované ako 
priestupok proti občianskemu 
spolunažívaniu a po vykonaní 
úkonov potrebných na jeho 
objasnenie bolo odstúpené na 
správne konanie.

4. august 
Slnečná ulica. Jej názov 

v sebe nesie nádych jasu, tepla 
a pohody, no má aj svoje temné 
zákutia. V jednom z nich sa 
v uvedený deň odohral zápas 
na život a na smrť medzi Máriou 
M. a Vladimírom F. ml., ktorí 
posilnení pravidelnou dávkou 
alkoholu riešili záhadu, kam 
sa podel televízny signál pani 
Márie. Namiesto konštruktívnej 
debaty, ktorá by vec objasnila, si 
však susedia skočili do vlasov 
a počastovali sa šťavnatými 
nadávkami. Riešenie ich sporu 

bude predmetom správneho 
konania. 

O 19.30 h hliadka MsP prija-
la ďalšie oznámenie. Tentokrát 
anonym oznámil, že v miestnej 
časti Strážky sa niekto pokúša 
zahaliť dymom Popradskú 
ulicu. Po príchode policajtov 
na miesto bolo zistené, že za-
dymovanie tejto ulice majú na 
svedomí manželia Ján a Anna 
O., ktorí na svojom pozemku 
pálili záhradný odpad. Bohu-
žiaľ si pri tom neuvedomili, že 
sa svojim konaním dopúšťajú 
priestupku a navyše zlé roz-
ptylové podmienky zapríčinia 
zamorenie okolia dymom. Vec 
bola riešená napomenutím.

Očakávanie službukonaj-
úcich príslušníkov MsP, že 
táto noc nebude krátka, sa 
naplnilo. O 23.00 h počas pre-
ventívnej akcie zameranej na 
dodržiavanie zákazu požívania 
alkoholických nápojov osobami 
mladšími ako 18 rokov, na kul-
túrno-spoločenskom podujatí 
BELLTOWN FEST, bolo v spo-
lupráci s príslušníkmi OO PZ 
Spišská Belá zistené požitie 
alkoholu u 4 mladíkov, ktorí 
mali podľa dátumov narodenia 
inklinovať skôr k mliečnym ná-
pojom. Išlo o maloletého Mateja 
P. z Letnej ulice a mladistvých 
Kristiána K. z Hviezdoslavovej 
ulice, Tomáša S. z Letnej ulice 
a Patrika M. zo Zimnej ulice. 
Všetci štyria boli prejednaní 
v správnom konaní v sprievo-
de svojich zákonných zástup-
cov a postúpení na oddelenie 
sociálnoprávnej ochrany detí 
a sociálnej kurately.

8. august
Pri kontrole okolia nového 

futbalového štadióna hliadku 
zaujala sedacia súprava polo-
žená pri okraji cesty. Pravdepo-
dobne si nejaký fanúšik urobil 
pohodlie počas futbalového zá-
pasu. Škoda len, že plot futbalo-
vého štadióna je až taký vysoký 
a nie je cez neho vidieť. Dotyčná 
osoba zrejme obľubovala „retro 
štýl“ sledovania zápasu a nasá-
vala jeho priebeh bez vizuálneho 
kontaktu. Po preverení záhad-
ného uloženia sedacej súpravy 
hliadka zistila, že jej majiteľom 
je Jana T. z Kúpeľnej ulice. 
Hliadkou bola upozornená na 
uskladňovanie odpadov na 
vyhradených miestach a bolo 
jej zároveň odporučené pozrieť 

si nasledujúci futbalový zápas 
z hľadiska štadióna. Priestupok 
bol na mieste vyriešený napo-
menutím s upozornením na 
odstránenie odpadu.

Dnešná akčná doba sa začína 
prejavovať aj na tých najmenších 
našich občanov mesta. Príkla-
dom toho bol večerný konflikt 
medzi maloletým Aurelom S. 
z Mierovej ulice a maloletým 
Michalom V. z Ulice 1. mája. Au-
rel sa zahral na veľkého frajera, 
keď chytil Michala pod krk, po-
častoval ho fackou a pridal ešte 
k tomu aj vyhrážky. Milý Aurel, 
na frajeriny pochytené od iných 
ľudí z blízkeho okolia a filmov 
by si mal čo najskôr zabudnúť 
a svoj voľný čas tráviť zmyslu-
plnejšie. Priestupok je v štádiu 
riešenia.

10. august
Po náročných dňoch stráve-

ných na košiari pri baranoch 
a ovciach sa do mestského ruchu 
dostal Jozef M. z Lendaku. Keď-
že cesta do mesta bola dlhá, tak 
to bolo na ňom aj vidno. Množ-
stvo alkoholu v krvi a chôdza 
v pravidelnej sínusoide značila, 
že ďaleko sa dôjsť v takom 
stave nedá. A tak si hlavný 
protagonista dňa ľahol na trávu 
v prechode zo Štefánikovej ulice 
na Tatranskú, kde už anonymný 
oznamovateľ určil hliadke jeho 
polohu. Po dostavení sa hliadky 
na miesto bolo zistené, že pán 
Jozef sa už na mieste nenachá-
dzal. Ostala po ňom len vyle-
žaná tráva. Hliadke sa Jozefa 
podarilo nájsť odpočívajúceho 
pri priechode pre chodcov na 
Štefánikovej ulici. Jozef po zba-
daní prichádzajúcej hliadky ju 
vrelo privítal ruským spôsob, 
a to fľašou vodky, ktorú si veselo 
popíjal pred očami hliadky. Ta-
kéto privítanie sme mu oplatili 
blokovou pokutou.

14. august
To, že kamerový systém je 

v meste potrebný, dokázal aj 
dnešný prípad, keď obsluha 
kamerového systému nahlásila 
hliadke pohyb 3 podozrivých 
osôb po Slnečnej ulici. Podozri-
ví boli preto, že 2 osoby viedli 
jedného z nich, ktorý bol vo 
vážnom alkoholickom opojení, 
a to až takom, že premeriaval 
chodník z každej strany. Keď 
už mal pocit, že všetko dobre 
zameral, rozhodol sa že ho pre-
reže prúdom kvapaliny, a tak sa 
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oprel o bránu rodinného domu 
a začal močiť na bránu a chod-
ník. To sa však hliadke nepáčilo, 
a tak si zememerača zavolala na 
kus reči. Dotyčnému sa ale taký-
to spôsob komunikácie znepáčil 
a chcel s hliadkou urobiť krátky 
proces. V priebehu pár sekúnd 
však už ležal na zemi s putami 
na rukách s prekvapujúcim 
výrazom v tvári. S blížiacou 
sa siluetou budovy MsP sa 
menovanému začalo postupne 
v hlave vybavovať, ako sa má 
správať v rámci slušných mra-
vov. A tak Peter H. z Krížovej 
Vsi si s triezvou hlavou začal 
spytovať svedomie, pričom 
výčitky boli zvýraznené zapla-
tenou blokovou pokutou.

18. august 
„Žijeme len raz, práve tu 

a práve teraz...“ Spieval si mla-
distvý Adam M. z Tatranskej 
ulice, keď si veselo poťahoval 
z cigaretky v blízkosti grécko-
katolíckeho kostola v prítom-
nosti dvoch dievčat. „Odložiť 
mikiny, kostýmy, saká...” sa však 
už nekonalo. Vychádzajúce tóny 
z jeho úst mali nádych alkoho-
lu, o čom presvedčil policajtov 
aj svojím tancom. Následne po 

predvedení podarenej skupinky 
na oddelenie MsP bolo zistené, 
že Adamovi v tele „koluje“ 
0,59 mg/l alkoholu, maloletej Sta-
nislave M. zo Štefánikovej ulice 
0,41 mg/l a maloletej Kataríne I. 
zo Starej Ľubovne 0,44 mg/l. Je 
naozaj smutné, že po polnoci 
deti nechýbali doma rodičom 
a takto zmysluplne trávili jeden 
z prázdninových večerov. Kaž-
dý aktér z nášho mesta bol za 
zistený správny delikt riešený 
v správnom konaní. Prázdninu-
júce dievča sa domov vrátilo aj 
„pozdravom“ od hliadky MsP. 

21. august 
Či je deň a či noc, nie je roz-

diel, kde sa u nás pije. Rozdiel 
je len v tom, čo sa pije. Miestom 
dnešnej pracovnej skupiny de-
gustujúcej produkty slovenských 
liehovarov sa stal „bazénik“ za 
budovou miestnej diskotéky. 
Na naše prekvapenie išlo o dve 
„rôzne“ skupinky konzumujúce 
vodku. Rozdiel však nastal, len 
pri prejednávaní priestupku. 
Prvá skupinka si svoje poruše-
nie zákona priznala a zaplatila 
pokuty. Druhá skupinka, ako 
je zvykom, pokuty zaplatiť 
odmietla a policajtov začala ob-

viňovať z rasizmu a zaujatosti. 
Pri porušení zákona policajti 
v meste nerobia žiadne rozdiely 
a páchateľov priestupkov riešia 
rovnakým metrom. 

4. september 
V posledných rokov sa naše 

mesto dynamicky rozvíja. Vša-
de sa buduje, stavia a aj prerába. 
Možno to bolo dôvodom, prečo 
hliadka MsP v tento podvečer 
zasahovala na Ulici L. Svobo-
du. Anonym hliadke oznámil 
ležiaceho muža spiaceho na 
chodníku. Dalibor J. z Ulice SNP 
po dlhom návrate zo zámoria do 
rodného mesta pravdepodobne 
zablúdil v uliciach nášho „veľ-
komesta” a pod vplyvom alko-
holu už nedokázal nájsť správnu 
cestu domov. Hoci bol odvezený 
svojím švagrom domov, za tento 
priestupkom bol odmenený blo-
kovou pokutou, tak ako každý 
previnilec, ktorý to „preženie“. 

5. september 
Na rýchlosti záleží! Krátko 

po prevzatí popoludňajšej zme-
ny bola službukonajúcej hliadke 
oznámená p. Natáliou krádež 
bicykla zo stojanu pred byto-
vým domom na Zimnej ulici. 
Počas objasňovania krádeže sa 

policajtom do hodiny podarilo 
zadržať zlodeja aj s ukradnutým 
bicyklom. Nešlo však o žiadne-
ho recidivistu, ale o maloletého 
Matúša S. z Hviezdoslavovej uli-
ce. Ten ako jediný dôvod svojho 
konania uviedol, že mu mama 
odmietla kúpiť svoj vlastný, 
a tak sa rozhodol získať bicykel 
akýmkoľvek spôsobom. Bicy-
kel tak nakoniec nepoškodený 
bol vrátený majiteľke, maloletý 
Matúš za svoj skutok potrestaný 
nebude, ale matka maloletého 
bude čo-to musieť vysvetľovať 
pracovníčke ÚPSVAR-u na od-
delení sociálno-právnej ochra-
ny detí a sociálnej kurately. Na 
vedomie dávame rodičom detí, 
že po zmene priestupkového zá-
kona nám pribudla nová povin-
nosť, a to oznamovať priestupky 
maloletých a mladistvých prie-
stupcov na toto oddelenie. 

11. september 
Hlad ani zlá sociálna situá-

cia nemôže v žiadnom prípade 
odpustiť akúkoľvek krádež. 
V dopoludňajších hodinách na 
oddelení MsP oznámila pani 
z bývajúca v rodinnom dome 
na Petzvalovej ulici, že pred 

(Pokračovanie na 16. str.)
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chvíľou jej niekto z obývačky 
domu ukradol set-top-box aj 
s diaľkovým ovládačom. Počas 
sledovania horúcej stopy nás 
naše kroky doviedli k páchate-
ľovi cez najbližšiu záložňu, a to 
k Stanislavovi G. zo Slnečnej 
ulice. Ten uviedol že získaných 
12 eur použil na zabezpečenie 
„jedla“ pre svoju rodinu, a to 
cigarety a alkohol. V priebehu 
mesiaca september bol odcudze-
ný set top box vrátený majiteľke, 
dlžoba v záložni bola vrátená 
a v nasledujúcich mesiacoch 
môže Stanislav očakávať náv-
števu našich kolegov z OO PZ, 
ktorý ho budú za opakovanú 
krádež riešiť podľa trestného 
zákona. 

18. september 
Areál základnej školy na Let-

nej ulici by sa pokojne mohol vo-
lať aj „večerná“ univerzita. Nie je 
to však miesto, kde sa stretávajú 
rôzni ľudia, aby študovali. Tak 
to bolo aj v dnešné popoludnie, 
keď sa Peter H. z Jurského snažil 
priučiť mladistvého Lukáša R. 
taktiež z Jurského konzumácii 
kvalitnej slovenskej pálenky. 
Asi v „polovici“ tohto doučo-
vania nastúpila hliadka MsP, 
ktorá oboch študentov musela 
predviesť na oddelenie MsP 
z dôvodu, že obaja odmietali 
prezradiť svoju identitu. Za 
porušenie platného VZN mesta 
o zákaze konzumácie alkoholic-
kých nápojov na území mesta 
odišli domov obaja študenti 
s blokovými pokutami. 

19. september 
Článok 12 ods. 2 Ústavy SR 

zaručuje na území Slovenskej 
republiky základné práva a slo-
body všetkým, bez ohľadu 
na pohlavie, rasu, farbu pleti, 
jazyk, vieru a náboženstvo, 
politické či iné zmýšľanie, ná-
rodný alebo sociálny pôvod, 
príslušnosť k národnosti alebo 
etnickej skupine, majetok, rod 
alebo iné postavenie. Taktiež 
bez rozdielu je v našom meste 
postihované páchanie protipráv-
neho konania, aj napriek tomu, 
že určité skupiny obyvateľstva si 
myslia, že Ústava SR im zaručuje 
absolútnu beztrestnosť. Jedným 
z príkladov je dôchodca Ľudovít 
H. zo Štefánikovej ulice známy 
neustálymi drobnými krádeža-
mi. V dnešné dopoludnie bol ka-
merovým systémom nasnímaný 
pri krádeži dosiek zo staveniska 
medzi Štefánikovou a Tatran-

(Dokončenie z 15. str.) skou ulicou. Akékoľvek snahy 
menovaného popierajúce jeho 
aktivity však boli márne a za 
spáchanú krádež bude riešený 
pokutou. „Zbierať“ voľne poho-
dené dosky po rôznych stavenís-
kách v meste je jeho špecialitou 
a len niekoľko dní menovaného 
zachránilo, že jeho skutok bol 
v tomto prípade kvalifikovaný 
ako priestupok, a nie ako trest-
ný čin. Ak sa však pán Ľudovít 
z tohto prípadu nepoučí, možno 
posledné roky dôchodku strávi 
v niektorom „rekreačnom“ za-
riadení na území Slovenska. 

21. september 
V dnešnej dobe sa všetko 

veľmi rýchle vyvíja a záplava 
akčných filmov v našej televízii 
má možno za následok, že aj 
u nás sa začínajú vytvárať rôzne 
„gangy“. V tomto prípade došlo 
ku konfliktu medzi Vladimírom 
S. zo Slnečnej ulice a Dušanom 
P. z Petzvalovej ulice. Jediným 
dôvodom okrem „kolujúceho 
alkoholu v krvi“ bolo, že jedna 
rodina je z obce Rakúsy a tá dru-
há je miestna. Situáciu sa nako-
niec podarilo upokojiť a všetci sa 
v pokoji rozišli domov. 

22. september 
Tak ako každý rok už po 

desiatykrát hliadky MsP za-
bezpečovali pokojný priebeh 
zemiakarského jarmoku. S pri-
búdajúcim časom a stúpajúcim 
množstvom skonzumovaného 
moku sa niektorým obyvate-
ľom a návštevníkom jarmoku 
javila pripravená zábava nudná, 
a tak začali s tvorbou vlastného 
kultúrneho programu. V po-
poludňajších hodinách musela 
hliadka z miesta „odprevadiť“ 
Jozefa H. z Krížovej Vsi, ktorý 
v blízkosti predajných stánkov 
obťažoval hostí a vysvetľoval im 
svoju nelichotí životnú situáciu, 
sťažoval sa na „zanedbateľnú“ 
výšku sociálnych dávok a ne-
ustále im prizvukoval, aby mu 
prispeli podľa svojich možností 
na nákup alkoholických nápo-
jov. O ďalšiu kultúrnu vložku 
sa postarala Dominika H. 
z Popradu, ktorá v prítomnosti 
hliadky začala vykonávať malú 
osobnú potrebu na chodník 
v centre mesta. Za tento prie-
stupok bola vyriešená pokutou. 
Pred polnocou sa zase úplne 
zatemnilo v hlave Rastislavovi 
M. z Petzvalovej ulice, ktorý vo 
svetle reflektorov pred pódiom 
začal napádať svojich súroden-
cov. Ani na opakované výzvy 

hliadky však nereagoval, a tak 
po krátkom zákroku a v pu-
tách bol odvedený domov, kde 
si ho prevzali rodičia. Krátko 
po polnoci sa asi znepáčili 
tanečné kreácie jedného zo 
zabávajúcich sa, a tak bol náš 
tanečník napadnutý Jurajom 
M. starším z Družstevnej ulice. 
Náš tanečník však nebol žiaden 
„slabý odvar“, a tak bol útočník 
jednou ranou spacifikovaný. Po 
krátkom vysvetľovaní sa vec na 
meste vysvetlila a pán Juraj bol 
odoslaný domov, aby si koniec 
jarmoku vychutnal v teple 
domova, nie obťažovaním prí-
tomných ľudí. 

24. september 
Pozerať sa na svet z výšky sa 

dá rôznym spôsobom. Niekto to 
skúša lietadlom, niekto paragli-

dingom a Jakub Ch. z Letnej 
ulice to skúsil s „feldou“. Nový 
asfaltový koberec medzi Šar-
pancom a Spišskou Belou mu 
pri návrate domov vnukli ge-
niálnu myšlienku... Let to naozaj 
musel byť vzrušujúci, ale trval 
len niekoľko milisekúnd. Neko-
nečný počet kotrmelcov, zoťaté 
stromy a auto určené priamo do 
šrotu bolo výsledkom „údajné-
ho“ stretu vodiča so srnou. Po 
príchode záchranných jednotiek 
na miesto nehody bolo zistené, 
že vodičovi s viac ako 2 promile 
alkoholu sa nakoniec nič nestalo. 
Za jazdu pod vplyvom alkoho-
lu bol Jakubovi odňatý vodičský 
preukaz a teraz ho ešte čaká 
trestné stíhanie... 

Spracoval: kolektív 
príslušníkov MsP

29. septembra turistom poča-
sie prialo. Stretli sa za slnečného 
rána pri evanjelickom kostole, 
kde na nich čakal autobus, aby 
ich mohol odviezť do Tatranskej 
Kotliny. Pochod oficiálne otvoril 
RNDr. Stanislav Pavlarčík, kto-
rý účastníkom predstavil svojho 
partnera - plyšového medveďa, 
ktorému mohli najmladší účast-
níci vymyslieť meno. Od tohto 
dňa nosí nový maskot Belian-
skeho turistického pochodu 
meno Brumko Protež. O 9.30 h 
sa 97-členná skupina pobrala 
vychutnávať si krásy prírody 
cestou na chatu Plesnivec, ktorú 
pred 80 rokmi zriadil beliansky 
obyvateľ a veľký milovník 
Tatier Tibor Gresch. Rodina 
Matavova i tento rok srdečne 
privítala účastníkov pochodu, 
ktorí si na chate Plesnivec opäť 
mohli vychutnávať tú najlepšiu 

Beliansky turistický pochod
cesnačku v Tatrách. Jeden horec 
na posilnenie (to aby sa cestou 
dolu rezkejšie kráčalo) a potom 
oddych v parku Sanatória Tat-
ranská Kotlina, ktorý spríjem-
ňovalo kabaretné vystúpenie 
na turistickú tému. Záverom 
tohto vydareného podujatia bola 
pietna spomienka pri pamätní-
koch v parku sanatória, veno-
vaných Augustínovi Kaltsteinovi 
a Adolfovi Gabrielovi, občanom 
Spišskej Belej, ktorí sa výraznou 
mierou podieľali na výstavbe 
tatranských ciest, vzniku osady 
Tatranská Kotlina či objavení 
Belianskej jaskyne. Turistická 
nálepka s chatou Plesnivec, 
ktorú účastníkom venovalo 
mesto Spišská Belá, im bude 
spomienkou na tento deň a dú-
fame, že zároveň pripomienkou, 
aby si toto podujatie nenechali 
ujsť ani na budúci rok.
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Najbližšie zápasy:
Dospelí
21.10.2012 o 14.00 h: MŠK Slavoj Spišská Belá - Margecany 
28.10.2012 o 14.00 h: Jaklovce - MŠK Slavoj Spišská Belá
4.11.2012 o 13.30 h: MŠK Slavoj Spišská Belá - Hrabušice

21.10.2012 o 11.30 h: MŠK Slavoj Spišská Belá B - Lučivná 
28.10.2012 o 14.30 h: Batizovce - MŠK Slavoj Spišská Belá B
4.11.2012 o 14.00 h: Veľká Lomnica - MŠK Slavoj Spišská Belá B

Mladší a starší dorast
21.10.2012 o 10.00 h a 12.15 h: MŠK Slavoj Sp. Belá - St. Ľubovňa
27.10.2012 o 14.00 h: Košická Nová Ves - MŠK Slavoj Spišská Belá
3.11.2012 o 10.00 a 12.15 h: MŠK Slavoj Spišská Belá - Sobrance

Mladší a starší žiaci už ukončili jesennú časť.
Viac informácií na www.msk.spisskabela.sk

Futbalové súťaže - pozvánka
MŠK Slavoj Spišská Belá 

v spolupráci s Centrom voľ-
ného času rozbehol futbalovú 
predprípravku pre deti 1. a 2. 
ročníka oboch základných škôl. 
Ide o nový projekt mesta a fut-
balového klubu v oblasti práce 
s futbalovou mládežou. Tré-
ningy predprípravky sú 2-krát 
týždenne - v utorok a v piatok 
od 14.00 do 15.30 hod. v telo-
cvični na ZŠ J. M. Petzvala (ide 
len o jednu spoločnú predprí-
pravku). Predprípravku vedú 
spoločne dvaja tréneri (učitelia 
telesnej výchovy ZŠ) Ľudovít 

Futbalová predprípravka
Gumulák a Jaroslav Dobeš. 
Cieľom tejto predprípravky je 
naučiť deti základy futbalovej 
abecedy pod vedením trénerov 
- učiteľov, využívajúcich mo-
derné trendy a postupy v práci 
s mládežou. 

Po absolvovaní predpríprav-
ky budú deti následne pokračo-
vať vo futbalovej prípravke pre 
deti do 10 rokov (U10) a pre deti 
do 11 rokov (U11) a následne 
v kategóriách mladší a starší 
žiaci. V prípade záujmu máte 
ešte stále možnosť prihlásiť vaše 
dieťa do tejto predprípravky. 

• Zápas mladšieho dorastu MŠK Slavoj Spišská Belá - Trebišov 4:0.

Reklama pre podnikateľské subjekty bude v spravodaji spoplat-
nená za každé zverejnenie, podľa veľkosti požadovanej plochy 
reklamy nasledovne: 

A4 - 50 €, A5 - 35 €, A6 - 20 €, 
1⁄2 z A6 - 10 €, 1⁄4 z A6 - 5 €. 

Požiadavky na uverejnenie reklamy už v hotovej grafickej forme 
môžete zasielať na e-mailové adresy redakčnej rady. 

Redakčná rada si vyhradzuje právo 
na posúdenie vhodnosti danej reklamy.

Možnosti reklamy 
v Spravodaji
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V nedeľu 30. 9. 2012 začína nový ročník slovenskej stolnotenisovej 
ligy. MŠK SLAVOJ Spišská Belá v tomto novom súťažnom ročníku 
bude mať už tri mužstvá v súťažiach 4. až 6. ligy Podtatranskej 
(okrem A-čka, B-ečka, aj C-mužstvo).
4. liga
MŠK Slavoj Spišská Belá - TJ Tatran Nová Lesná  10:8 
TJ STO Slovenská Ves B - MŠK Slavoj Spišská Belá  7:11 
MŠK Slavoj Spišská Belá - TJ Obce Spišský Štiavnik B  13:5 
5. liga
MŠK Slavoj Spišská Belá B - ŠK Veterán Poprad B  15:3
TJ STO Slovenská Ves C - MŠK Slavoj Spišská Belá B  13:5
MŠK Slavoj Spišská Belá B - TJ Baník Hôrka  2:16 
6. liga
MŠK Slavoj Spišská Belá C - MŠK Podolínec  13:5
TJ Javorinka Levoča C - MŠK Slavoj Spišská Belá C  12:6 

Najbližšie domáce zápasy odohrajú naši stolní tenisti v nedeľu 
21. 10. 2012 a následne o každé dva týždne. Viac informácií nájdete 
na www.sto.spisskabela.sk. Pozývame širokú verejnosť!

Slovenská stolnotenisová liga

TABUĽKA PO 9. (neúplnom) KOLE
1. MŠK MHbK Worms Kežmarok 9 9 0 0 0 57:25 27
2. HBK Kometa Vrútky 8 5 0 0 3 35:24 15
3. HBC Žirafa Žilina 6 4 1 0 1 28:21 14
4. MŠK Spišská Belá 7 4 0 0 3 31:20 12
5. JK Medokýš Martin 7 3 0 1 3 20:25 10
6. HBK Nitrianski rytieri Nitra 5 2 0 0 3 29:27  6
7. ŠK 98 Pruské 6 1 0 0 5 14:28  3
8. HBT Slovan Bratislava 6 1 0 0 5 17:39  3
9. HBK Autoprofit Čadca 6 0 0 0 6 13:35  0

Slovenská hokejbalová extraliga 
U19 2012/2013

Automotoklub Spišská Belá 
usporiadal v spolupráci s mes-
tom Spišská Belá v dňoch 5. 
- 7. októbra 2012 26. ročník 
medzinárodnej automobilovej 
orientačnej súťaže O putovný 
pohár Slavomila Rusiňáka, 
11. a 12. kolo 16. ročníka seri-
álu Stredoeurópskeho pohára 
(ktoré bolo zároveň finálovým 
kolom neoficiálnych klubových 
majstrovstiev strednej Európy 
v automobilových orientač-
ných súťažiach pre rok 2012 
a bol vyhlásený aj absolútny 
víťaz seriálu Stredoeurópsky 
pohár pre sezónu 2012) a 3. kolo 
celoštátnej dopravno-výchovnej 
súťaže Rodičia, jazdite opatrne. 
Súťaže sa zúčastnilo 34 posádok 
zo Slovenska, Česka, Rumunska, 
Maďarska a Poľska. 

Trať súťaže viedla v okolí 
mesta Spišská Belá a priľahlých 
obcí. Bola rozdelená do dvoch 
nočných a dvoch denných etáp. 
Súčasťou nočnej aj dennej časti 
boli aj jazdy zručnosti. Posádky 
si na trati nič nedarovali, preto-
že o víťazovi Stredoeurópskeho 
pohára pre rok 2012 rozhodla až 
súťaž v Spišskej Belej. Pred den-
nou časťou súťaže si súťažiaci aj 

26. ročník 
automobilových pretekov 

usporiadatelia uctili pamiatku 
Slavomila Rusiňáka, na ktorého 
počesť sa táto súťaž každoročne 
usporadúva, položením kytice 
k jeho hrobu. Na slávnostnom 
vyhlasovaní víťazov boli odme-
není najlepší súťažiaci vecnými 
cenami a trofejnými pohármi 
z rúk primátora mesta Spišská 
Belá Štefana Bieľaka a hlavné-
ho rozhodcu Petra Rusiňáka 
mladšieho. V mene organizáto-
rov patrí poďakovanie všetkým 
členom organizačného tímu 
a rovnako všetkým sponzo-
rom a za finančnú podporu aj 
Prešovskému samosprávnemu 
kraju.

O putovný pohár Slavomila 
Rusiňáka - 26. ročník

Celkové výsledky:
1. miesto Aleš Čejka - Petr Dvor-
ský (ČR)
2. miesto Maciej Krzewski - Ma-
teusz Krzewski (Poľsko)
3. miesto Norbert Kužniak - 
Maurycy Skowroński (Poľsko)
4. miesto Marián Tinák - Milan 
Búci (SR)
5. miesto Marek Paňka - Woj-
ciech Czuczwara (Poľsko)

Automobilová orientačná súťaž 
„Rodičia, jazdite opatrne“ 
(navigátormi sú deti) 

Konečný výsledky:
Kategória A
1. Richard Magdolen - Richard 
Magdolen ml. (Handlová)
2. Rudolf Madaj - Marek Madaj 
(Prievidza)
3. Juraj Orlík - Marián Šimkovič 
(Prievidza)
Kategória B
1. Vladimír Libiak - Vladislava 
Libiaková (Ľubica)
2. Ján Juhász - Martina Juhászo-
vá (Košice)
3. Patrik Polák - Vladimír Šmi-
hula (Poprad)
Kategória C
1. Vladimír Jankovič - Gabriel 
Kiss (Košice)
Kategória D
1. Dušan Ulahel - Matej Ulahel 
(Nové Mesto nad V.)
2. Stanislav Bekeš - Stanislav 
Bekeš ml. (Sp. Belá) 
Kategória E
1. Ivana Sabaková - Ivan Sabaka 
(Poprad)

2. Filip Škrteľ - Martin Benkovič 
(Prievidza)
3. Viktor Magdolen - Pavel Janík 
(Prievidza)

Stredoeurópsky pohár 2012 
(16. ročník)

Konečné poradie na prvých 10 
miestach:
1. Aleš Čejka - Petr Dvorský 
(CZ Brno) 
2. Norbert Kuźniak - Maurycy 
Skowroński (PL Poznań)
3. Maciej Krzewski - Mateusz 
Krzewski (PL Mysłowice)
4. Marek Pańka - Wojciech 
Czuczwara (PL Opole)
5. Roman Magdolen  jr. - Roman 
Magdolen (SK Bánovce n/B.)
6. Marián Tinák - Milan Búci (SK 
Bratislava)
7. Dagmar Drobíková - Zdeněk 
Drobík (CZ Hlučín)
8. Vladimír Jankovič - Peter Ru-
siňák (SK Spišská Belá)
9. Miklós Kenyeres - Csaba Se-
bestyén (H Pécs)
10. Wojciech Puchalski - Anna 
Malicka (PL Poznań)
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Bicyklovanie je šport, zábava, 
relax, šetrí životné prostredie, 
zlepšuje našu kondíciu. Bicykel 
trekkingový, cestný, pretekársky, 
mestský, crossový, tandemový 
downhillový, horský..., každý 
si môže vybrať podľa svojho 
gusta. V našom regióne je veľa 
krásnych lesných ciest, vhod-
ných práve pre horský bicykel. 
Prečo teda neumožniť amatér-
skym cyklistom spoznávať tieto 
miesta a zmerať si navzájom 
svoje sily i súťažno-zábavnou 
formou, napr. v cyklomaratóne. 
Takáto myšlienka skrsla v hla-
ve starostu obce Ždiar Pavla 
Bekeša, ktorý oslovil primátora 
Spišskej Belej Štefana Bieľaka, 
aby spoločne zorganizovali cyk-
listické preteky. Slovo dalo slo-
vo a 7. októbra o 13.00 h výstrel 
odštartoval pretekárov prvého 
cyklomaratónu s hromadným 
štartom na trase zo Spišskej 
Belej do Ždiaru - BELIANSKA 
25. Trasa viedla prvých 9 km po 
Belianskej asfaltovej cyklotrase, 

Belianska 25 - cyklomaratón
následne od Tatranskej Kotliny 
po štátnej ceste po Kardolínu, 
potom po lesných cestách až 
ponad Ždiar a následne do 
Monkovej doliny a odtiaľ do 
cieľa - na parkovisku pri Ly-
žiarskom stredisku Strednica. 
Počasie veľmi neprialo, v Ždia-
ri privítalo cyklistov dažďom. 
Pretekári prichádzali do cieľa 
zablatení až po prilby, ale zato 
s úsmevmi na tvárach a dosiah-
li výborné výsledky. Svojou 
účasťou prišlo toto podujatie 
podporiť 35 pretekárov nielen 
zo Spišskej Belej a Ždiaru, ale 
tiež z blízkeho i ďalekého okolia. 
Víťazom blahoželáme, všetkým 
pretekárom ďakujeme za účasť, 
aj za vytvorenie príjemnej atmo-
sféry, ktorá na cyklomaratóne od 
začiatku vládla. Takže nultý roč-
ník týchto pretekov bol testom 
ako takéto preteky zvládnuť 
a či v nich pokračovať. A odkaz 
na záver: Už teraz pozývame 
všetkých na Beliansku 25 v bu-
dúcom roku. Oplatí sa prísť.

Výsledky:

Kategória muži 15 - 30 rokov
1. miesto: Juraj Holáš (Bytča), 
čas: 0:50:35
2. miesto: Jozef Kostka (Sp. Ha-
nušovce), čas: 0:54:29
3. miesto: Martin Zapalač (Jesen-
ník), čas: 0:55:15

Kategória muži 31 - 45 rokov
1. miesto: Juraj Rafaj (Kežma-
rok), čas: 0:53:33
2. miesto: Bystrík Andráš (Svit), 
čas: 0:53:52
3. miesto: Ján Šimkulák (Spišská 
Belá), čas: 0:54:29

Kategória muži 46 - 100 rokov
1. miesto: Jozef Potok (Kežma-
rok), čas: 0:53:50
2. miesto: Igor Scherfel (Kežma-
rok), čas: 0:55:32
3. miesto: Ľubomír Cintula (Kež-
marok), čas: 0:59:00

Kategória ženy 15 - 30 rokov
1. miesto: Zuzana Žideková 
(Žilina), čas: 1:08:44

Kategória ženy 31 - 45 rokov
1. miesto: Žaneta Bachledová 
(Ždiar), čas: 1:19:16
2. miesto: Petra Fridmanská 
(Spišská Belá), čas: 1:48:48
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1. turnaj 7. 10. 2011 - Spišská Belá
MŠK Spišská Belá - HBK Nitrianski rytieri Nitra  3:3 (2:1, 1:2)
Góly: Heldák, Čupka, Bjalončík - Adam Tothenzere, Múčka, Gubo 
MŠK Spišská Belá - ŠK 98 Pruské 1:2 (0:2, 1:0)
Góly: Čarnogurský - Cíbik, Rusnák 
MŠK Spišská Belá - MŠK CVČ Worms Kežmarok 2:4 (1:1, 1:3)
Góly: Miklas, Štefaniak - Tóth 2, Modrič, Dinda
MŠK Kežmarok - MŠK Spišská Belá - odložené pre nepriaznivé 
počasie
TABUĽKA PO 1. TURNAJI
 1. MŠK CVČ Worms Kežmarok 4 3 0 1 14:7 6
 2. RŠK Ružinov 3 3 0 0  9:2 6
 3. ŠK 98 Pruské 3 3 0 0  7:3 6
 4. HBK Kometa Vrútky 3 2 0 1 17:4 4
 5. JK Medokýš Martin 3 2 0 1 10:3 4
 6. HBK Nitrianski rytieri Nitra 3 1 1 1 10:9 3
 7. Jokerit Juniors Pezinok 3 1 0 2  4:15 2
 8. MŠK Spišská Belá 3 0 1 2  6:9 1
 9. MŠK Kežmarok 3 0 0 3  4:13 0
10. HBT Slovan Bratislava 4 0 0 4  3:19 0 

Slovenská hokejbalová extraliga 
U16 2012/2013

2. slovenská basketbalová liga - ŽENY - skupina Východ 
27. 10. 2012 MBK Spišská Belá - UNION Košice

Viac info na http://www.kbzpk.sk/

Pozvanie na basketbalV sobotu 8. septembra 2012 
sa pred mestským úradom 
v Spišskej Belej uskutočnil už 
14. ročník hasičskej pohárovej 
súťaže detí Prúdnička Cyrila 
Kováčika, ktorú zorganizovalo 
Mesto Spišská Belá, Doboro-
voľný hasičský zbor Spišská 
Belá a OV DPO Kežmarok. 
Súťažilo sa v dvoch kategóriách 
- chlapci a dievčatá vo veku od 
8 do 15 rokov, pričom súťažiaci 
plnili tieto disciplíny - štafeta 
5x30 m a útok CTIF. Prúdnič-
ky Cyrila Kováčika sa tohto 

Prúdnička Cyrila Kováčika
roku zúčastnilo 14 družstiev, 
sedem dievčenských a sedem 
chlapčenských družstiev. Prvé 
miesto v kategórii chlapcov, ví-
ťazný pohár a finančnú odmenu 
si odnieslo hasičské družstvo zo 
Slovenskej Vsi, druhé miesto 
patrilo družstvu z Ľubice a tretie 
miesto obhájilo družstvo Podolí-
nec I. V kategórii dievčat víťaz-
ný pohár a finančnú odmenu 
získali tieto družstvá: I. miesto 
- Spišská Stará Ves I., II. miesto 
- Slovenská Ves I., III. miesto 
- Slovenská Ves II.


