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Príjemné a pokojné Príjemné a pokojné 
prežitie vianočných prežitie vianočných 

sviatkov sviatkov 
a veľa šťastia a veľa šťastia 

a pevného zdravia a pevného zdravia 
v novom roku 2013 v novom roku 2013 

Vám želáVám želá
primátor mesta, primátor mesta, 

poslanci mestského poslanci mestského 
zastupiteľstva zastupiteľstva 

a zamestnanci mestaa zamestnanci mesta

Mesto Spišská Belá odovzda-
lo do užívania 16 nájomných 
bytov v mestskej časti Strážky. 
Nové garsónky a jednoizbové 
byty sú prioritne určené pre 
dôchodcov. „Nové byty sa 
nachádzajú vedľa Zariadenia 
opatrovateľskej služby, kde dô-
chodcom môže byť poskytnutá 
základná starostlivosť a servis 
alebo nutná opatrovateľská 
služba, aj keď nie sú priamo 
klientmi Zariadenia opatrova-
teľskej služby,“ uviedol počas 
dnešného slávnostného odo-
vzdania nových bytov do uží-
vania primátor Spišskej Belej 
Štefan Bieľak.

Nájomné v nových bytoch sa 
pohybuje od 95 eur za garsónku 
až po približne 112 eur za jed-
noizbový byt. Okrem toho budú 
musieť budúci nájomníci platiť 
aj náklady na energie. Mesto 
už pridelilo štyri byty prvým 
nájomníkom, ktorí splnili všet-
ky podmienky. „Záujem je, len 
doloženie potrebných dokladov 
tiež nejaký čas trvá,“ uviedol 
Bieľak. Mesto už muselo nie-
koľkých záujemcov o nový byt 
odmietnuť. Okrem záujemcov, 
ktorých príjem bol príliš nízky, 
muselo mesto odmietnuť aj nie-

Slávnostná kolaudácia 

bytov pre seniorov
koľko žiadostí dôchodcov práve 
pre príliš vysoký príjem. „Para-
doxne, tí záujemcovia mali vyšší 
príjem ako stanovuje štát, čo je 
trojnásobok životného minima. 
Boli to prípady, keď žiadatelia 
mali dôchodky vo väčšej výške 
a napriek tomu, že mali záujem 
o byt, nemohli sme im ho pri-
deliť,“ uviedol primátor Štefan 
Bieľak však priznal, že išlo skôr 
o výnimky.

Výstavba bytov pre senio-
rov sa začala v auguste 2011, 
kolaudácia bytov sa uskutoč-
nila v septembri 2012. Celkové 
náklady na výstavbu 16 bytov, 
vybudovanie inžinierskych sietí 
a úpravu okolia predstavova-
li 670 000 eur. Prostriedky na 
výstavbu získalo mesto z úve-
ru zo Štátneho fondu rozvoja 
bývania, ktorý pokryl približne 
70 % nákladov, a z dotácie z mi-
nisterstva dopravy, výstavby 
a regionálneho rozvoja, ktoré 
poskytlo zvyšných 30 % nákla-
dov. V budúcom roku plánuje 
mesto z vlastných prostriedkov 
zriadiť v blízkosti nových ná-
jomných bytov okrasnú záhradu 
na ploche približne 2 500 m2.

Mesto Spišská Belá za po-
sledných desať rokov odovzdalo 

spolu 122 nájomných bytov. Do 
konca roka plánuje odovzdať 
ešte ďalších šesť bytov, ktoré 
vzniknú rekonštrukciou staré-
ho meštianskeho domu. Záro-
veň mesto začalo v tomto roku 

s výstavbou ďalších 17 nájom-
ných bytov. Pripravených má 
ďalších 25 bytov, ktoré mesto 
kúpi od investora a následne 
ich ponúkne ako nájomné byty 
pre obyvateľov.

Od 19. novembra 2012 nastáva zmena úradných (stránkových) 
hodín na stavebnom úrade mesta a oddelení výstavby (Ing. Vilga) 
a na pozemkovom oddelení (Ing. Kleinová) Mestského úradu 
v Spišskej Belej nasledovne: 

Stránkové dni: 
Pondelok  7.30 - 11.30 a 12.30 - 15.00 hod.
Streda 7.30 - 11.30 a 12.30 - 16.30 hod.
Piatok  7.30 - 11.30 a 12.30 - 14.00 hod.
Nestránkové dni: utorok, štvrtok
Uvedená zmena sa zavádza z dôvodu neúmerného nárastu 

agendy na uvedených dvoch oddeleniach, prípravy investičných 
projektoch mesta a tiež z dôvodu pripravovaných pozemkových 
úprav v našom meste. Pre ostatné oddelenia mestského úradu sa 
úradné hodiny nemenia (sú v každý pracovný deň v nezmenenom 
čase). 

Zmena stránkových dní 

(úradných hodín)

Príďte sa zabaviť

Príďte sa zabaviťa privítať nový rok!!!

a privítať nový rok!!!

Silvester 2012Silvester 2012
Mesto Spišská Belá 

Vás pozýva na
privítanie nového roku 2013

31. decembra 2012
(pondelok) od 23.00 h 

na námestí
v Spišskej Belej.

Čaká na Vás zábava s DJ Maroš V.,
ohňostroj, primátorský punč.
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Mária jednoducho vedie 
Na Slovensku je krstné meno 
Mária stále najčastejšie sa vy-
skytujúcim a jeho nositeľkami 
je 223 930 žien. Za menom 
Mária nasledujú mužské krst-
né mená Ján a Jozef, medzi 
ženskými dominujú aj Anna, 
Eva, Zuzana a Katarína. Sú-
časní rodičia posunuli krstné 
meno Mária až na 33. miesto 
v obľúbenosti. V tomto roku 
patria medzi favoritky diev-
čenských mien Sofia, Natália, 
Viktória alebo Nela.

Spoločné zasadnutie vlády, 
ZMOS-u a VUC-iek 
Dňa 21. novembra 2012 sa 
uskutočnilo spoločné roko-
vanie vlády SR s zástupca-
mi ZMOS-u a predsedami 
VUC. Za ZMOS sa tohto 
rokovania zúčastnil aj pri-
mátor nášho mesta Štefan 
Bieľak (ako člen predsedníc-
tva ZMOS-u). Cieľom bolo 
prijať opatrenia na riešenie 
niektorých problémov, ktoré 
trápia samosprávy.

Poslanecká obhliadka
Dňa 24. októbra poslanci 
mestského zastupiteľstva 
v Spišskej Belej spolu s pri-
mátorom mesta a s hlavnou 
kontrolórkou mesta uskutoč-
nili obhliadku realizácie sú-
časných investičných aktivít, 
ktoré realizuje mesto. Najprv 
si obhliadli novovybudovaný 
vodojem s kapacitou 2 x 600 
m2. Následne si prezreli 
prebiehajúcu reguláciu Be-
lianskeho potoka v jeho 
hornej aj dolnej časti a tiež 
odkanalizovanie Belianske-
ho potoka vybudovaním 
novej spláškovej kanalizá-
cie. Zastavili sa aj na stavbe 
17 nájomných bytov, ktoré 
realizuje súkromný investor 
v spolupráci s mestom na 
Štefánikovej ulici 18. Potom 
si prezreli už ukončenú 
rekultiváciu starej skládky 
odpadov a zároveň súčasnú 
riadenú skládku komunál-
neho odpadu. A nakoniec si 
pozreli ukončenú výstavbu 
spláškovej kanalizácie na Po-
pradskej ulici, prebiehajúcu 
reguláciu potoka Čierna voda 
v Strážkach a dokončených 
16 nových nájomných bytov 
pre seniorov v Strážkach. 

Mesto Spišská Belá ako 
príslušný orgán územného 
plánovania v zmysle § 16 ods. 2 
zákona č. 50/76 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriad-
ku v znení neskorších predpisov 
v súlade s § 30 v spojení s usta-
noveniami § 11 a 19a, 19 b ods. 
1 písm. a zákona č. 50/76 Zb. 
v znení neskorších predpisov 
oznamuje začatie procesu ob-
starávania Zmien a doplnkov 
Územného plánu mesta Spiš-
ská Belá.

Oznámenie o začatí procesu obstarávania 

Zmien a doplnkov ÚP mesta Spišská Belá 
Územný plán mesta Spišská 

Belá bol spracovaný Arkou 
- architektonickou kanceláriou, 
spol. s r. o., Zvonárska 23, 
040 01 Košice v decembri 2008. 
Schválený bol uznesením MsZ 
č. uznesenia 221/2008, dátum 
schválenia: 29. 12. 2008, záväz-
ná časť bola vyhlásená VZN 
č. 9/2008 zo dňa 29. 12. 2008. 
Zadanie pre vypracovanie ÚPN 
mesta bolo schválené uznesením 
MsZ č. uznesenia 116/2008 zo 
dňa 26. 6. 2008.

Fyzické a právnické osoby, 
dotknuté obce, verejnosť, do-
tknuté orgány štátnej správy 
a správcovia verejného technic-
kého a dopravného vybavenia 
územia, ktorých vlastnícke a iné 
práva môžu byť riešením zmien 
a doplnkov Územného plánu 
mesta Spišská Belá dotknuté 
môžu do 30 dní odo dňa obdrža-
nia oznámenia uplatniť svoje po-
žiadavky na spracovanie zmien 
a doplnkov ÚPN na Mestskom 
úrade v Spišskej Belej. 

V poslednej dobe sa šíria 
informácie o akejsi veľmi zlej 
finančnej situácii mesta, o jeho 
zadlženosti a pod. Je na mieste 
podať informácie, ktoré vy-
svetlia túto situáciu, presnejšie 
odmietnu také „zaručené“ 
informácie. 

V prípade posúdenia eko-
nomickej situácie mesta treba 
rozlišovať medzi dvoma vecami: 
momentálna finančná situácia 
mesta a dlh mesta (tzv. úverová 
zaťaženosť). Všetky tieto veci 
treba vnímať v kontexte súčas-
ných investičných aktivít mesta 
a zároveň v súčasnom spôsobe 
financovania miest a obcí. 

Hlavný nosný príjem mesta 
sú tzv. podielové dane, čiže prí-
jem zo štátneho rozpočtu. A tieto 
financie neprichádzajú v takých 
sumách počas roka, v akých by 
to bolo potrebné. Máme na 
mysli to, že najväčšie výdavky 
zo svojho rozpočtu má mesto 
spravidla v letných a jesenných 
mesiacoch, a teda ak ste aktívni 
(tak ako naše mesto), tak to môže 
spôsobiť v rámci daného kalen-
dárneho roka časový nesúlad 
medzi príjmami, ktoré nabiehajú 
postupne počas celého roka a in-
vestičnými výdavkami, ktoré 
nabiehajú spravidla v krátkom 
období vo vysokých sumách. 
To spôsobí, že pri niektorých 
väčších investičných akciách 
sú práce zrealizované, faktúry 
vystavené, avšak v určenom 
čase nezaplatené. 

Avšak v prípade nášho mesta 
sú tieto záväzky nastavené tak, 
že sa doposiaľ vždy uhradili do 
konca daného roka, resp. začiat-
kom nového roka. A tento stav 
trvá už niekoľko rokov, nakoľko 

Súčasná fi nančná situácia nášho mesta
pri danom systéme financovania 
samospráv nie je možné sa to-
muto stavu úplne vyhnúť (ak 
ste teda aktívni a realizujete 
súbežne niekoľko väčších roz-
vojových projektov). Naviac je 
iné realizovať väčšie investičné 
akcie pri rozpočte nášho mesta 
a pri rozpočte napr. okresného 
mesta, ktorý je spravidla niekoľ-
konásobne väčší (v závislosti od 
počtu obyvateľov). 

A pokiaľ ide o rok 2012, tak aj 
v tomto roku príjmy mesta na-
biehali postupne, pomaly a nie 
v požadovanej výške, preto na-
stal problém úhrady niektorých 
záväzkov týkajúcich sa investič-
ných akcií mesta. V súčasnosti 
má mesto neuhradené len zá-
väzky, ktoré vznikli v priebehu 
roku 2012 (žiadne staršie). A tak 
napr. mesto nemá k dnešnému 
dňu uhradené záväzky vo výš-
ke cca 170 tis. eur voči svojmu 
Mestskému podniku Spišská 
Belá. Čo je však podstatné, 
že vzhľadom na príjmy, ktoré 
mesto (aj vďaka iniciatíve pri-
mátora mesta) získalo v ostat-
ných dňoch do rozpočtu mesta, 
do konca tohto roka bude mať 
mesto uhradené všetky svoje 
záväzky (aj voči mestskému 
podniku). A takýmto stavom 
sa bude môcť na konci tohto 
roka pochváliť len máloktoré 
mesto. 

Problémy vo financovaní 
samospráv spôsobuje aj to, že 
celková výška tzv. podielových 
daní nie je v skutočnosti taká, 
akú prognózuje štát v štátnom 
rozpočte, ale tu sme v našom 
meste boli a vždy sme opatrní 
a nikdy nerozpočtujeme to, čo 
štát prognózuje, nakoľko nie 

je to reálny odhad príjmov na 
daný rok. Treba však povedať, 
že nejde o nejaký výnimočný 
stav a s takýmito problémami 
sa mestá a obce vysporiadava-
jú už niekoľko rokov. Ak však 
chceme rozvoj mesta, ak chceme 
investície, tak musíme počítať aj 
s tým, že uvedené príjmy nie sú 
vždy na čas na účte mesta na 
krytie takýchto výdavkov a tu 
mnohokrát nemôžete čakať 
s danou investíciou, nakoľko je 
to naviazané na ďalšie súvisiace 
veci. 

V tejto súvislosti v prípade 
nášho mesta zohrávajú svoju 
dôležitú úlohy aj eurofondy, 
čiže projekty spolufinancované 
z fondov Európskej únie. Tu aj 
pre naše mesto platí to, čo sa 
medializuje v rôznych médiách: 
že čakáte na zaplatenie faktúr aj 
niekoľko mesiacov, že práce sú 
zhotovené, faktúry zo strany do-
dávateľov vystavené, avšak zo 
strany štátu nezaplatené. Lenže 
ide o záväzok mesta, a tak mesto 
musí mnohokrát zaplatiť dodá-
vateľovi a potom čakať na pre-
platenie faktúry zo strany štátu. 
A buď na to máte svoje peniaze 
alebo si ich musíte požičať. Ako 
príklad možno uviesť výstavbu 
cykotrasy Spišská Belá - Tatran-
ská Kotlina, ktorá je v užívaní 
od mája 2011 ale dodnes nemá-
me zaplatenú poslednú faktúru 
v tomto projekte na sumu cca 
100 tis eur. Projekt Rekonštruk-
cia centra mesta sme ukončili 
v júli 2011, avšak do dnes nie 
je zaplatená posledná faktúra 
na sumu cca 85 tis. eur. A toto 
je systéme čerpania eurofondov 
na slovenský spôsob. 

(Pokračovanie na 3. str.)
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RTIC od 1. novembra
Regionálne turistické infor-
mačné centrum v Spišskej 
Belej (na Petzvalovej 17) od 1. 
novembra prechádza na svoj 
„zimný“ režim prevádzky. 
To znamená, že infocentrum 
bude otvorené od pondelka 
do piatku v čase od 8.00 do 
16.00 hod. Tento režim potrvá 
do 30. apríla budúceho roka, 
kedy infocentrum prejde na 
„letný režim“.

Návšteva v ZOS-ke
Dňa 24. októbra pri príležitos-
ti mesiaca úcty k starším pri-
mátor mesta spolu s Martou 
Klokočovou, vedúcou odbo-
ru sociálnych vecí a zamest-
nanosti MsÚ v Spišskej Belej 
navštívil seniorov - klientov 
Zariadenia opatrovateľskej 
služby v Strážkach. Pri tejto 
príležitosti za prítomnosti 
vedúcej tohto zariadenia 
Renáty Charitunovej im 
zaželal najmä pevné zdravia 
a spokojný pobyt v tomto 
mestskom zariadení rodin-
ného typu. 

Etikety zo Spišskej Belej
Pre potreby vydania pub-
likácie ,,Etikety zo Spišskej 
Belej“ zaoberajúcou sa his-
tóriou výroby cigariet, lieho-
vín, likérov, piva, sódovky, 
limonády, balením lesného 
ovocia, húb, liečivých rastlín 
a i.  v Spišskej Belej, prosíme 
obyvateľov mesta, ktorí 
majú takéto etikety, obaly od 
cigariet, príp. iný obrazový 
materiál (napr. staré inzeráty 
na uvedené výrobky) a  pod., 
aby ich zapožičali (za úhra-
du alebo bezodplatne), či 
odpredali (cena dohodou) 
zostavovateľovi knihy. Ide 
hlavne o produkty firiem 
Tabaková továreň, Zvara 
s. r. o., Konzerváreň, Kle-
inberger, Gréb, Szimonisz, 
Hofmann, Reich... Materiál 
bude majiteľom riadne vrá-
tený. Prosíme ho doručiť do 
Regionálneho turistického 
a informačného centra, Pe-
tzvalova 18, Sp. Belá, alebo 
telefonicky kontaktovať 
Bc. Tamaru Čarnogurskú 
- 0949 883 103. Tešíme sa na 
spoluprácu pri tvorbe knižnej 
publikácie z prostredia nášho 
mesta a vopred ďakujeme!

Koncom októbra sa primá-
tor mesta Štefan Bieľak osobne 
stretol v Košiciach s riaditeľom 
Slovenskej správy ciest Košice 
(ďalej len SSC) Jozefom Fabiá-
nom. Okrem iných tém týkajú-
cich sa rozvoja a údržby ciest 
1. triedy, ktoré sú v správe SSC, aj 
v našom regióne, nosnou témou 
ich rozhovoru bola možnosť 
pokračovania budovania tzv. 
diaľničného privádzača od Veľkej 
Lomnice po Kežmarok, t.j. druhá 
etapa väčšieho projektu Poprad-
-Kežmarok. Prvá etapa bola zrea-
lizovaná na úseku Poprad - Veľká 
Lomnica. Následne o tejto téme 
primátor nášho mesta diskutoval 

Rokovanie so Slovenskou správou ciest
aj s prednostom Obvodného úra-
du v Kežmarku Jánom Ferenčá-
kom a dohodli sa na spoločnom 
ďalšom postupe. 

Ako uviedol primátor nášho 
mesta, „ide o časovo a finančne 
veľmi náročný projekt, ktorý zo-
stal stáť v štádiu vyhodnotenia 
vplyvov na životné prostredie. 
Je potrebné dať spracovať projek-
tovú dokumentáciu pre územné 
konanie, následne vysporiadať 
pozemky pod už dnes pred-
bežne schválenou trasou. Potom 
dať vypracovať projektovú doku-
mentáciu pre stavebné povolenie 
a zabezpečiť vydanie stavebného 
povolenia. A potom prichádza na 

rad zabezpečenie financií na túto 
stavbu. Ale pokiaľ nebudú tieto 
všetky stupne predtým pripra-
vené, tak nemusíme ani hľadať 
peniaze na stavbu“. 

Štefan Bieľak ďalej uviedol, 
že „financie sa raz určite na túto 
stavbu nájdu (zabezpečia), len 
treba byť pripravený na jej rea-
lizáciu, a to potrvá tiež niekoľko 
rokov“. Takže nám nezostáva nič 
iné, len tento projekt presadzovať 
nepretržite na všetkých možných 
úrovniach, nakoľko ak nebudeme 
v tejto veci aktívni my v regióne, 
tak len tak sa to nepohne. Predsa 
túto cestu potrebujeme najviac tí, 
ktorí žijeme v tomto regióne. 

V súčasnosti začala príprava 
nového programu cezhraničnej 
spolupráce na slovensko-poľ-
skom pohraničí pre nové progra-
movacie obdobie EÚ 2014 - 2020. 
Tento program umožňuje čerpať 
finančné prostriedky z fondov 
EÚ na spoločné cezhraničné 
slovensko-poľské projekty (tak 
tomu je aj v súčasnom cezhra-
ničnom programe pre obdobie 
2007 - 2013). Bola vytvorená 

Príprava nového 

cezhraničného programu
medzištátna slovensko-poľská 
pracovná komisia na prípravu 
tohto nového programu, ktorá 
má 16 členov a jedným z nich je 
aj primátor nášho mesta Štefan 
Bieľak (ako zástupca ZMOS-u). 
Táto komisia sa zišla na svojom 
druhom zasadnutí v utorok 6. 
novembra v Krakove a predme-
tom rokovania bolo určenie cie-
ľov a priorít tohto programu pre 
nové programovacie obdobie. 

Súčasná fi nančná situácia nášho mesta
(Dokončenie z 2. str.)

Druhou vecou je súčasná 
dlhová zaťaženosť nášho mes-
ta. V roku 2009 mesto urobilo 
určitú reštrukturalizáciu svojej 
dlhovej zaťaženosti a vyrovna-
lo všetky svoje predchádzajúce 
(staré) úvery, aby bolo bez úveru 
a mohlo ísť v nasledujúcich ro-
koch do veľkých investičných 
projektov. A tak v roku 2010 si 
mesto mohlo zriadiť tzv. úve-
rovú linku na prefinancovanie 
projektov mesta z fondov EÚ. 
Čiže ide o prechodný, dočasný 
úver, ktorý slúži na prepláca-
nie výdavkov vzniknutých pri 
realizácii projektov EÚ. Mesto 
uhradí faktúru z týchto úve-
rových zdrojov dodávateľovi 
a následne si požiada o prepla-
tenie tejto už zaplatenej faktúry 
štát (a to niekedy trvá niekoľko 
mesiacov, prípadne aj viac ako 
rok). Potom, čo štát uhradí 
mestu túto faktúru (oprávnené 
výdavky projektu), mesto vracia 
na túto linku tieto požičané pe-
niaze. Bez tejto úverovej linky by 
sme nemohli realizovať súčasné 
projekty mesta z eurofondov. 
Z tejto linky platíme aj spolufi-
nancovanie mesta vo výške 5% 
v každom projekte. Výška tejto 
linky sa pohybuje podľa výšky 
momentálne preinvestovaných 
nákladov na projektoch EÚ. 
Jej výška je v súčasnosti 800 tis. 
eur. Ročne nás táto úverová lin-
ka stojí na úrokoch sumu cca 35 
- 40-tisíc eur (to závisí od výšky 
vyčerpaných a nevyčerpaných 
peňazí na tejto linke).

Tým klasickým (štandard-
ným) úverom, je úver, ktorý 

v roku 2011 mesto prijalo vo 
výške 1,5 mil. eur na výstavbu 
nového futbalového štadióna. 
Mesto ročne spláca cca 120 tis. 
EUR (istina s úrokmi). Len pre 
porovnanie teda v súčasnosti 
mesto platí za tieto uvedené 
úvery spolu cca 160 tis. eur 
ročne, čo je 7 % z jeho bežných 
príjmov (bežné príjmy mesta 
mimo škôl a nájomných bytov 
sú cca 2,5 mil. eur ročne). V sú-
časnosti a tiež v budúcnosti 
mesto dokáže zvládnuť túto 
situáciu vzhľadom na svoj 
ekonomický potenciál a vyššie 
uvedené príjmy. 

Do tejto dlhovej služby sa 
nepočíta výstavba nájomných 
bytov (špecifický úver zo Štát-
neho fondu rozvoja bývania), 
pričom mesto ročne platí štátu 
(ŠFRB) za nájomné byty sumu 
vo výške 126 tis. eur (istina 
s úrokmi) za 129 bytov. Avšak 
tieto financie platia mestu 
nájomcovia nájomných bytov 
v plnej výške. Takže splácanie 

týchto nájomných bytov mesto 
priamo vôbec nezaťažuje (pla-
tia ho v nájomnom nájomcovia 
bytov). 

Takže ak spočítate všetko 
dohromady a nerozlišujete, čo 
je čo a ak nepoznáte súčasnú fi-
nančnú schopnosť mesta splácať 
svoje dlhy (záväzky), tak vzniká 
pocit, že aká je skutočná finanč-
ná situácia mesta. Netreba robiť 
žiadnu paniku, len treba reálne 
zhodnotiť vyššie uvedené in-
formácie. 
Čo však nebude ľahké, je 

budúci ekonomický vývoj na 
Slovensku a v štátnom rozpočte, 
nakoľko tento negatívny vývoj 
sa rovnako negatívne prejaví aj 
v rozpočtoch miest a obcí v roku 
2013 a možno aj v ďalších ro-
koch. A teda nebudeme si môcť 
dovoliť toľko, koľko doposiaľ. 
Ale opätovne nie je dôvod na 
paniku, ale na racionálne hľada-
nie riešení (úsporných opatrení) 
v neľahkej ekonomickej dobe. 
Ale o tom nabudúce. 
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Na zasadnutí dňa 18. 10. 2012 Mestské zastupiteľstvo v Spišskej 
Belej prijalo aj nasledovné rozhodnutia: 

Byty pre seniorov v Strážkach 
Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Belej (ďalej len MsZ) schvá-

lilo pridelenie 4 jednoizbových nájomných bytov pre seniorov 
v Strážkach na Popradskej ulici č. 11A na dobu určitú 1 rok týmto 
žiadateľom: 

Juraj Ištócy, Sp. Belá, Hviezdoslavova 8
Anna Tureková, Vyšný Mlyn 13
Jolana Sekulová, Kežmarok, Sihoť 31
Jiří Brixi, Štefánikova 32, Spišská Belá
Ostatní žiadatelia do uvedeného termínu buď nesplnili kritériá, 

alebo nedoložili potrebné doklady pre posúdenie ich žiadosti. K dis-
pozícii je ešte 8 garzoniek a 4 jednoizbové byty. Ešte vždy majú 
možnosť si podať žiadosť aj ďalší záujemcovia. O nich sa bude roz-
hodovať na najbližšom zasadnutí MsZ (v 2. polovici novembra). 

Nové nájomné byty na Zimnej 8 
Tieto byty vznikli prestavbou a prístavbou meštianskeho domu 

na Zimnej ulici č. 8. MsZ schválilo kritéria pre výber nájomcov no-
vých mestských nájomných bytov na ulici Zimnej č. 8 v Spišskej 
Belej (6-b.j.): 

1) mesačný príjem nájomcu a osôb s ním bývajúcich, ktorých 
príjmy sa posudzujú spoločne podľa osobitného predpisu (zákon 
601/2003 Z. z. a opatrenie ministerstva práce a soc. vecí a rodiny 
č. 252/2009 o životnom minime) neprevyšuje trojnásobok životného 
minima platného k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho 
roka, vypočítaného pre žiadateľa a osoby, ktorých príjmy sa posu-
dzujú spoločne; pritom mesačný príjem sa vypočíta z príjmu za 
predchádzajúci kalendárny rok ako podiel tohto príjmu a prísluš-
ného počtu mesiacov, počas ktorých sa príjem poberá;

2) nájomcom môže byť osoba, ktorá má trvalý pobyt v meste 
Spišská Belá; v prípade nedostatočného záujmu zo strany obyva-
teľov mesta sa na túto podmienku neprihliada; 

3) súčasné pomery bývania žiadateľa;
4) súčasné majetkové a sociálne pomery žiadateľa a osôb s ním 

bývajúcich;
5) žiadateľ a osoby, ktoré budú s ním v byte bývať, majú uhradené 

všetky splatné záväzky voči mestu; 
6) iné dôvody hodné osobitného zreteľa (v prípade zhodnosti 

predchádzajúcich kritérií 1 - 5);
7) dátum podania žiadosti (v prípade zhodnosti predchádzajú-

cich kritérií 1 - 6).
MsZ určilo nasledovné podmienky užívania týchto nájomných 

bytov v Spišskej Belej ulici Zimná č. 8 (6-b.j.):
1) nájomná zmluva s nájomcom bude uzavretá na dobu určitú, 

a to na 3 rokov; 
2) nájomca má po uplynutí doby nájmu právo na opakované 

uzavretie nájmu bytu za predpokladu dodržania podmienok uve-
dených v tomto uznesení; 

3) pre zabezpečenie úhrady nájomného a úhrad za prípadné po-
škodenie bytu je budúci nájomca povinný zložiť v prospech mesta na 
jeho účet finančnú zábezpeku vo výške 5 mesačného nájomného; 

4) výpovedná lehota v prípade výpovede z nájmu bytu je 2 ka-
lendárne mesiace;

5) nájomné pre jednotlivé byty sa určuje vo výške 3,7 % z obsta-
rávacej ceny stavby:
Typ bytu Podlah. plocha bytu v m2 Mesačný nájom v € 
Byt č. 1 - dvojizbový 68,71 162,16
Byt č. 2 - dvojizbový 51,68 121,96
Byt č. 3 - dvojizbový 46,01 108,58
Byt č. 4 - jednoizbový 42,08 99,31
Byt č. 5 - jednoizbový 42,08 99,31
Byt č. 6 - jednoizbový 43,34 102,28

Zo zasadnutí mestského zastupiteľstva
6) určuje komisiu na posúdenie formálnych náležitostí žiadosti 

o pridelenie týchto nových nájomných bytov v zložení: Jozef Kuna, 
Gabriel Gemza, MUDr. Andrej Novák, Ing. Anna Kleinová, Marta 
Klokočová.

Organizácia škôl a školských zariadení 
MsZ vzalo na vedomie informáciu primátora mesta o organi-

zácii škôl a školských zariadení v školskom roku 2012 - 2013. Táto 
informácia je zverejnená v inom článku. 

Prevody pozemkov
MsZ schválilo zámery na predaj pozemkov:
1. pozemok v k. ú. Lendak za kúpnu cenu 10 eur/m2 pre účely 

dovysporiadania pozemku pri rodinnom dome žiadateľovi Milanovi 
Budzákovi, Na Kosorku 333/33, 059 07 Lendak;

2. pozemok v k. ú. Spišská Belá za kúpnu cenu 10 eur/m2 pre 
účely dovysporiadania pozemku pri rodinnom dome žiadateľovi 
Anete Janisovej, Hviezdoslavova 63, 059 01 Spišská Belá;

3. pozemok v k. ú. Spišská Belá za kúpnu cenu 10 eur/m2 pre účely 
rozšírenia pozemku pri chatke v areáli Belianskych kúpeľov žiada-
teľovi Ing. Anne Bendíkovej, Moyzesova 2808/12, 058 01 Poprad;

4. pozemok v k. ú. Spišská Belá za kúpnu cenu 10 eur/m2 pre 
účely vysporiadania pozemku (užívanej ako záhrada) pri rodin-
nom dome s výnimkou prístupovej cesty (tá musí zostať zachovaná 
ako verejne prístupná) žiadateľovi Labusovi Milanovi, Krátka 37, 
Spišská Belá.

Predaj pozemku za Čardou v T. Kotline
MsZ schválilo vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na predaj 

pozemku parc. č. 515/1, druh pozemku záhrada, o výmere 1136 
m2 v k. ú. Tatranská Lomnica, zapísaného v LV č. 402 v Tatranskej 
Kotline za minimálnu kúpnu cenu 26,55 eur/m2. Bližšie podmienky 
budú určené v samotnom zverejnení obchodnej súťaže. Ide o poze-
mok medzi už súkromnou chatou Čarda a hospodárskym areálom 
Sanatória T. Kotlina

Výstavba polyfunkčných objektov na Mierovej ulici
MsZ vzalo na vedomie ďalší postup mesta pri realizácii projektu 

Výstavba polyfunkčných objektov na Mierovej ulici v Spišskej Belej 
(za obchodným domom COOP Jednota).

MsZ schválilo odkúpenie časti pozemku parc. č. 1302/2, druh 
pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere cca 747 m2 (pres-
ná výmera bude určená GP) na LV č.4239 v k. ú. Spišská Belá, t. j. 
pozemok pre 5 budúcich polyfunkčných objektov (č. 1 - 5 podľa 
schválenej štúdie) spolu s priľahlou plochou na výstavbu polyfunkč-
ných objektov v Spišskej Belej na Mierovej ulici (za OD COOP Jed-
nota) od Ľudovíta Krempaského a manželky Zuzany Krempaskej, 
bytom Spišská Belá, Zimná 68 za kúpnu cenu 23 eur za m2 a za 
ďalších podmienok uvedených v návrhu zmluvy o budúcej kúpnej 
zmluve (časť pozemku pre dva polyfunkčné objekty si ponecháva 
p. Krempaský). 

MsZ schválilo vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže - na uzavretie 
zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na budúci predaj 5 pozemkov na 
výstavbu 5 polyfunkčných objektov v Spišskej Belej na Mierovej 
ulici (za OD COOP Jednota) za podmienok schválených v uznesení 
MsZ zo dňa 13. 9. 2012. Kritériami pre výber budúcich kupujúcich 
a teda budúcich stavebníkov týchto objektov bude okrem ceny aj 
účel prevádzky a prioritne sa uprednostnia domáci záujemcovi. Na 
základe uvedeného teda mesto rozhodne, aké konkrétne prevádzky 
budú umiestnené v týchto budúcich objektoch. Budú to prevádz-
ky na poskytovanie služieb obyvateľom s možnosťou vytvorenia 
bytových jednotiek (len na poschodí). Vylúčené budú prevádzky 
reštauračných, pohostinských a obdobných služieb, prevádzky na 
prevádzkovanie hazardných hier a prevádzky spôsobujúce zvýšené 
riziko hluku. Povinnosť budúcich stavebníkov bude dodržať archi-
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tektúru stavby a vonkajší vzhľad a vonkajšie rozmery stavby určené 
mestom v projektovej dokumentácii, ďalej zákaz ďalšieho predaja 
pozemku po dobu 10 rokov a zrealizovať stavbu polyfunkčného 
objektu do 18 mesiacov od právoplatnosti stavebného povolenia. 
Mesto zabezpečí vydanie stavebného povolenia na všetky poly-
funkčné objekty. Bližšie podmienky boli zverejnené v oznámení 
o verejnej súťaži.

 
Vecné bremeno pre VSD

MsZ schválilo návrh na zriadenie budúceho bezodplatného vec-
ného bremena na pozemku parc. č. KN „C“ 5524/45, druh pozemku 
orná pôda o výmere 2445 (v súčasnosti vo vlastníctve SR - správa 
SPF - LV č. 3036) v k. ú. Spišská Belá v prospech VSD, a. s., Košice 
pre umiestnenie trafostanica a VN a NN-prípojka pre priemyselný 
areál SEVER (na Továrenskej ul. v Spišskej Belej). 

Priestory pre základnú umeleckú školu
MsZ schválilo prenájom nebytových priestorov na prízemí 

v budove AT TATRY, spol. s r. o., Spišská Belá na ulici Petzvalovej 
č. 37 v Spišskej Belej o výmere 270 m2 pre Základnú umeleckú školu 
Spišská Belá (pre vyučovanie výtvarného odboru) za podmienok: 

- ročné nájomné - vo výške 5 400 eur (20 eur/m2 ročne) a s 2% 
ročnou valorizáciou výšky nájomného + náklady na energie,

- doba nájmu - 5 rokov s právom predĺženia o ďalšiu dobu,
- stavebné úpravy týchto priestorov zabezpečí AT TATRY na 

svoje náklady - v rozsahu potrebnom na zabezpečenie vyučovania 
výtvarného odboru ZUŠ - predpokladaný začiatok vyučovania od 
1. 2. 2013,

- mesto zabezpečí na svoje náklady úpravu prístupového chod-
níka (ako bezbariérového) k hlavnému vchodu (vstupu do objektu) 
z miestnej komunikácie.

Mimoriadna udalosť
MsZ vzalo na vedomie informáciu primátora mesta o  mimo-

riadnej udalosti v Spišskej Belej - o úniku neznámej pravdepodob-
ne ropnej látky do verejnej kanalizácie a o spôsobe odstránenia jej 
následkov.

Realizácia projektov spolufinancovaných EÚ
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 Spišskej Belej
2. Protipovodňová ochrana mesta - regulácia Belianskeho potoka 

(dolný úsek)
3. Výstavba spláškovej kanalizácie - Popradská ulica, Petzvalova 

ulica, za Slnečnou ulicou 
4. Výstavba vodovodu a rozšírenie vodojemu.

Realizované stavebné aktivity
MsZ vzalo na vedomie informáciu primátora mesta o realizácii 

stavebných aktivít v poslednom období:
-  výstavba bytov na Štefánikovej 18,
-  výstavba nájomných bytov Zimná 8,
-  výstavba miestnej komunikácie v IBV S. Webera,
-  výstavba verejného osvetlenia na Lipovej ulici, 
-  oprava chodníka medzi Záhradnou a Kúpeľnou ulicou,
-  výmena strešnej krytiny na rímskokatolíckom kostole v Stráž-

kach.
•

Na zasadnutí dňa 29. 11. 2012 Mestské zastupiteľstvo v Spišskej 
Belej prijalo aj nasledovné rozhodnutia: 

Zmena VZN o dotáciách na žiaka 
Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Belej (ďalej len MsZ) schválilo 

návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Spišská Belá č. 9/2012, 
ktorým sa mení VZN mesta č. 9/2011 o určení výšky dotácie na 

prevádzku a mzdy na žiaka školy a školského zariadenia na rok 
2012 v meste Spišská Belá. 

Zmena rozpočtu mesta
MsZ schválilo zmenu rozpočtu Mesta Spišská Belá na rok 2012 

rozpočtovým opatrením č. 6. V rámci tejto zmeny použitie re-
zervného fondu mesta Spišská Belá vo výške 62 340 eur. Uvedené 
rozpočtové opatrenie je zverejnené na www.spisskabela.sk v časti 
samospráva/rozpočet mesta.

Predaj pozemku v T. Kotline
MsZ schválilo na základe výsledku obchodnej verejnej súťaže 

predaj prebytočného a nevyužívaného pozemku v Tatranskej Kot-
line (záhrada za Čardou), parc. č. KN „C“ 515/1 o výmere 1 136 m2 
spoločnosti hc&ph, s. r. o., Záporožská 7, 851 01 Bratislava (vlastní-
kovi chaty Čarda) za cenu 35,50 eur/m2. Do verenej súťaže sa prihlá-
sili 4 záujemcovia a najvyššiu ponuku dal uvedený kupujúci. 

Nové byty na Zimnej 8
Mesto v súčasnosti dokončilo prestavbu a prístavbu meštian-

skeho domu na Zimnej ulici č.8. Touto prestavbou a prístavbou 
vznikli 3 dvojizbové a 3 jednoizbové nájomné byty. Táto prestavba 
a prístavba bola financovaná cez Štátny fond rozvoja bývania a Mi-
nisterstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja. Byty by mali 
byť záujemcom odovzdané do konca tohto roka. 

Osobitná komisia posúdila viac ako 40 žiadostí a následne MsZ 
schválilo pridelenie týchto 6 nových mestských nájomných bytov 
1. kategórie týmto žiadateľom: 
Meno a priezvisko Adresa veľkosť bytu
Jozef Vaško Spišská Belá, Petzvalova 5 1-izbový byt
Slavomír Slodičák Spišská Belá, Družstevná 4 1-izbový byt
Marcela Zemjanková Spišská Belá, Družstevná 67 2-izbový byt
Jana Galliková Spišská Belá, Družstevná 54 2-izbový byt 
Ján Duchnitzký Spišská Belá, Osloboditeľov 29 1-izbový byt
Iveta Krempaská Spišská Belá, Zimná 8 2-izbový byt
Náhradníci:
Lenka Neupauerová Spišská Belá, Hviezdoslavova 2
Tomáš Žovinec Spišská Belá, 1. mája 44
Marek Andráš Spišská Belá, Petzvalova 25 

Byty pre seniorov v Strážkach 
MsZ schválilo pridelenie 8 garsóniek a jednoizbových nájom-

ných bytov pre seniorov v Strážkach na Popradskej ulici č. 11 týmto 
žiadateľom: 
Meno a priezvisko Adresa veľkosť bytu
Marta Čupková Petzvalova 1, Spišská Belá 1-izbový byt
Ľudmila Rusňáková Zimná 35, Spišská Belá 1-izbový byt
Blažena Richterová Družstevná 25, Spišská Belá 1-izbový byt
Mária Straková Sklárska 52, Poltár 1-izbový byt
Ružena Rezníčková Osloboditeľov 7, Spišská Belá 1-izbový byt
Kristína Skrinská Veľká Franková 113 garsónka 
Ladislav Doboš Slovenská 28, Sp. N. Ves garsónka
Ľubomír Vojtašák Družstevná 66, Spišská Belá garsónka 

K dispozícii sú ešte 4 garsónky a 1 jednoizbový byt. Ešte vždy 
majú možnosť si podať žiadosť aj ďalší záujemcovia najmä zo 
Spišskej Belej. Viac informácií je na www.spisskabela.sk v časti 
Dokumenty - Nové byty pre seniorov.

Pridelenie ďalších bytov
1. MsZ schválilo pridelenie 1-izbového mestského nájomného 

bytu na prízemí bytového domu na Štefánikova ulici č. 8 v Spišskej 
Belej do nájmu žiadateľovi Viere Hadzimovej, trvale bytom Spišská 
Belá, Petzvalova 28.

2. MsZ schválilo pridelenie 2-izbového mestského nájomného 
bytu na 1. poschodí bytového domu na Petzvalovej ulici č. 28 v Spiš-
skej Belej:  (Pokračovanie na nasledujúcej strane)
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Organizácia škôl 

a školských zariadení 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišská Belá pre školský 
rok 2012/2013:

ZÁKLADNÁ ŠKOLA, ŠTEFÁNIKOVA 19, SPIŠSKÁ BELÁ 
Počet tried:  1. stupeň ........... 8 tried 
  2. stupeň ........... 14 tried 
  Spolu ................. 22 tried = 462 žiakov
Školský klub detí:  2 triedy - 50 žiakov 
Školské stredisko záujmovej činnosti:  36 tried - 435 žiakov 
 
ZÁKLADNÁ ŠKOLA J. M. PETZVALA, MOSKOVSKÁ 20, 
SPIŠSKÁ BELÁ 
Počet tried:  1. stupeň ............11 tried 
  2. stupeň ............12 tried 
 Spolu .................23 tried = 494 žiakov
Školský klub detí:  3 triedy - 65 žiakov
Školské stredisko záujmovej činnosti:  21 tried - 393 žiakov 
Jazyková škola:  6 tried - 75 žiakov, z toho 34 dospelých 

MATERSKÁ ŠKOLA, MIEROVÁ 1, SPIŠSKÁ BELÁ 
10 tried - 214 detí

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU SPIŠSKÁ BELÁ
843 detí v 52 záujmových útvaroch 

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA SPIŠSKÁ BELÁ
1.)  4 druhy štúdia:
 a) Prípravne štúdium (HO) 54 žiakov
 b) Prípravnom štúdiu (VO) 15 žiakov
 c) Základné štúdium 445 žiakov
 d) Štúdium pre dospelých 4 žiaci
 Spolu 518 žiakov
2.)  V základnom štúdiu:
 Tri odbory: hudobný, výtvarný, tanečný 
 - hudobný odbor 220 žiakov
 - tanečný odbor 16 žiakov
 - výtvarný odbor 209 žiakov
3.)  2 formy štúdia:
 a) Individuálne vyučovanie HO, ŠPD, PŠ  278 žiakov
 b) Skupinové vyučovanie VO, TO, PŠ, VO 240 žiakov

(Dokončenie z predchádzajúcej strany)
Lenka Neupauerová Spišská Belá, Hviezdoslavova 2
Náhradníci:
Tomáš Žovinec Spišská Belá, 1. mája 44
Marek Andráš Spišská Belá, Petzvalova 25 

3. MsZ schválilo pridelenie 3-izbového mestského nájomného 
bytu na prízemí bytového domu na Petzvalovej ulici č. 28 v Spišskej 
Belej do nájmu Márii Oravcovej, trvale bytom Spišská Belá, Štefá-
nikova 18 ako náhradné bývanie po dobu trvania rekonštrukcie 
bytového domu na ulici Štefánikovej č. 18 v Spišskej Belej 

Zriadenie záložného práva
MsZ schválilo zriadenie záložného práva na stavbu - 2 x 8-b.j. 

nájomné byty v Sp. Belej na Popradskej ul. 11 v prospech veriteľa 
Štátny fond rozvoja bývania Bratislava za účelom zabezpečenia 
úveru zo ŠFRB na výstavbu týchto nájomných bytov. MsZ zároveň 
schválilo návrh na zriadenie záložného práva aj na stavbu - 6-b.j. 
Prestavba a prístavba meštianskeho domu na ulici Zimnej 8, Spišská 
Belá v prospech veriteľa Štátny fond rozvoja bývania Bratislava za 
účelom zabezpečenia úveru zo ŠFRB na výstavbu týchto nájomných 
bytov. Ide o štandardný zákonný postup pri výstavbe nájomných 
bytov cez ŠFRB.

Majetkovo-právne vysporiadania pozemkov
1. MsZ schválilo zámer na predaj časti pozemku žiadateľovi 

Martinovi Hoholovi, bytom kpt. Jána Nálepku 37, Spišská Belá, za 
kúpnu cenu 10 eur/m2 v rámci majetkovoprávneho vysporiadania 
vlastníctva k pozemku pri bytovom dome na Ul. 1. mája 19 (pred 
a pod garážou).

2. MsZ schválilo zámer na predaj a na zámenu časti pozemku 
pri obchode potravín na Továrenskej ulici žiadateľovi Marekovi 
Mešárovi, bytom Zimná 68, Spišská Belá za kúpnu cenu 10 eur/m2 
v rámci majetkovoprávneho vysporiadania vlastníctva k pozemku, 
ktorý nadväzuje na areál obchodu vo vlastníctve žiadateľa a vlast-
níctva k pozemku, ktorý sa nachádza pod miestnym chodníkom 
pre peších.

3. MsZ schválilo zámer na predaj časti pozemku KN „C“480/1 
žiadateľovi Jozefovi Grandovi a manželke, bytom Novomeského 2, 
Spišská Belá za kúpnu cenu 10 eur/m2 v rámci majetkovoprávneho 
vysporiadania vlastníctva k pozemku pri rodinnom dome.

4. Schvaľuje zámer na zámenu časti pozemkov vo vlastníctve 
mesta Spišská Belá za časť pozemku vo vlastníctve Márie Budzáko-
vej, rod. Maliňákovej, bytom Spišská Belá, Popradská 5 za objektom 
ZOS v Strážkach za účelom zriadenie záhrady pre relax seniorov 
a klientov ZOS.

Nájomné byty na pozemku bývalého Fergamu
MsZ schválilo zámer spoločnosti Chemostav, a. s., Svit na vy-

budovanie bytov bežného štandardu (ako mestské nájomné byty, 
resp. byty do osobného vlastníctva) na Zimnej ul. č. 46 v Spišskej 
Belej (bývalá prevádzka Fergam) za podmienky, že konkrétne 
projektové riešenie bytového domu bude po prepracovaní štúdie 
predložené na schválenie mestu. Uvedená stavebná spoločnosť ako 
investor chce odkúpiť túto budovu s pozemkom od jeho súčasného 
vlastníka a následne túto budovu zbúrať a postaviť bytový dom so 
štandardnými bytmi. Riešenie bytového domu a samotných bytov 
bude predmetom ďalšieho rokovania mesta a tejto firmy. Začiatok 
výstavby sa plánuje na jar 2013.

Komisia na dotácie
MsZ schválilo zriadenie komisie pre posúdenie žiadostí o poskyt-

nutie dotácií z rozpočtu mesta Spišská Belá pre rok 2013 v zmysle 
príslušného VZN o podmienkach poskytovania dotácii z rozpočtu 
mesta v zložení Jozef Kuna (predseda), Mgr. Marta Hlaváčová, Bc. 
Peter Novajovský, Mgr. Alena Schurdaková, Gabriel Gemza, Ing. 
Veronika Kováčiková, Mgr. Marta Britaňáková. Žiadosti sa budú 
posudzovať v januári 2013.

Rôzne
MsZ vzalo na vedomie informáciu primátora mesta o začatí 

procesu obstarávania „Zmien a doplnkov Územného plánu mesta 
Spišská Belá“.

MsZ vzalo na vedomie informáciu primátora mesta o prebieha-
júcich investičných akciách mesta 

MsZ vzalo na vedomie správu o výsledkoch kontroly hlavného 
kontrolóra mesta podľa schváleného plánu kontrolnej činnosti vy-
konaných v mesiacoch október a november 2012.

MsZ vzalo na vedomie informáciu primátora mesta o vzniku 
a riešení havarijného stavu vnútornej splaškovej kanalizácie v bu-
dove zdravotného strediska v Spišskej Belej. 

Ukončenie členstva v združeniach
MsZ schválilo na návrh primátora mesta ukončenie členstva 

Mesta Spišská Belá v nižšie uvedených združeniach k 31. 12. 2012: 
1. Združenie zborov pre občianske záležitosti Človek - človeku 

v Slovenskej republike, Banská Bystrica,
2. Asociácia horských sídiel Slovenska, Starý Smokovec.
Mesto nevidí dôvod pokračovať v členstve v týchto organizá-

ciách, ktoré mu dlhodobo neprináša taký efekt, ako sa očakávalo. 
Zároveň mesto ušetrí takmer 700 eur ročne, ktoré platilo ako členské 
v týchto organizáciách. 
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Mesto Spišská Belá spolu 
s Konfederáciou politických 
väzňov Slovenska (KPVS) a Rím-
skokatolíckou cirkvou, farnosť 
Spišská Belá pripravilo v so-
botu 8. decembra 2012 pietnu 
spomienku venovanú kňazom 
protiprávne prenasledovaným, 
odsúdeným a väzneným býva-
lým komunistickým režimom, 
kňazom pochádzajúcich zo 
Spišskej Belej alebo pôsobiacich 
v Spišskej Belej. Najprv bola 
odslúžená svätá omša v rímsko-

Odhalenie pamätnej tabule 
katolíckom Kostole sv. Antona, 
v závere ktorej boli prečítané 
krátke charakteristiky týchto 
kňazov. Po nej bola odhalená 
pamätná tabuľa na budove rím-
skokatolíckeho farského úradu, 
ktorú požehnal miestny správca 
farnosti Peter Petrek po prího-
vore primátora mesta Štefana 
Bieľaka, predsedníčky KPVS 
Anny Greňovej a iniciatórky 
a organizátorky tejto spomien-
ky Márie Šelepovej. Spomíname 
- nezabúdame. 

Dňa 28. novembra 2012 sa 
stretli na pracovnom rokovaní 
starostovia a primátori člen-
ských miest a obcí Regionál-
neho združenia tatranských 
a podtatranských obcí vo Veľkej 
Lomnici. Predseda združenia 
Štefan Bieľak a podpredseda 
združenia Michal Sýkora infor-
movali prítomných o postupe 
ZMOS-u v uplynulých 2 me-
siacoch, najmä o podpísanom 
memorande medzi Vládou SR 
a ZMOS-om o konsolidácii ve-
rejných financií a teda o požia-
davke vlády, aby samosprávy 
v roku 2013 ušetrili 10 % na 
bežných výdavkoch a 5 % na 
mzdových výdavkoch. 

Uvedené šetrenie sa týka 
samospráv nad 2-tisíc obyva-
teľov. U menších obcí výdavky 
v roku 2013 nemajú prekročiť 
výdavky tohto roku. Prítomní sa 
zhodli na tom, že dodržať uve-
dené memorandum bude v pra-
xi veľmi zložité a v niektorých 
prípadoch aj nereálne. Mestá 
a obce už štvrtý rok šetria kvôli 
dopadom krízy a každoročne 

Informácia zo zasadnutia 

Regionálneho združenia Tatranských a podtatranských obcí 
prispievajú mana konsolidáciu 
verejných financií. Tak tomu 
bolo aj v roku 2012, keď sa 
samosprávy vzdali časti svo-
jich príjmov z daní v prospech 
štátneho rozpočtu. Rovnako 
aj v roku 2013 sa mestá a obce 
budú snažiť znižovať svoje vý-
davky a budú šetriť toľko, koľko 
sa bude dať, ale či to bude to, 
čo je uvedené v memorande, je 
otázne. Starostovia a primátori 
sa skôr domnievajú, že reálne 
príjmy v roku 2013 nebudú 
dosahovať dnes prognózované 
príjmy, takže možno nebude 
ani čo ušetriť. S pozitívnym 
ohlasom sa stretlo spoločné ro-
kovania vlády, ZMOS-u a VUC, 
avšak mnohí starostovia vzniesli 
ďalšie požiadavky, ktoré treba 
riešiť na takýchto spoločných 
rokovaniach s vládou, ktoré 
uľahčia fungovania samospráv 
a to bez toho, aby to zhoršovalo 
deficit štátneho rozpočtu. Zá-
roveň starostovia požadujú od 
vlády, aby sa neprijímali také 
legislatívne zmeny a opatrenia, 
ktoré zvyšujú mestám a obciam 

ich bežné výdavky. Samosprávy 
budú presadzovať aj také opat-
renia, ktoré im odložia niektoré 
nové záväzky (úlohy), aby sa 
nezhoršovala finančná situácia 
samospráv. Nie je možné na 
jednej strane šetriť a na druhej 
strane nám zvyšovať výdavky 
v dôsledku nových úloh, resp. 
nových opatrení štátu, ktoré štá-
tu majú zlepšiť príjmy a mestám 
a obciam zvyšujú výdavky. 

V oblasti školstva sa prítom-
ní starostovia a primátori zhodli 
na potrebe zásadných systémo-
vých zmien (počet škôl, veľkosť 
škôl, počet učiteľov, pozícia 
zriaďovateľa a pod.), keďže po 
10 rokoch od reformy školstva sa 
vyžaduje jej vyhodnotenie a uro-
benie nevyhnutných zmien a tu 
by mal byť aktívnejší aj samotný 
ZMOS. Rovnako nespokojnosť 
bola vyslovená s niektorými 
legislatívnymi zmenami (napr. 
novela obchodného zákonníka, 
novela zákona o poľnohospo-
dárskom pôdnom fonde a pod.). 
Nespokojnosť bola vyslovená aj 
s doterajším čerpaním eurofon-
dov, najmä s nepreplácaním 
žiadostí obcí o platbu za zre-
alizované práce v týchto pro-
jektoch. Takýto postup štátu 
spôsobuje mestám a obciam 
obrovské finančné problémy, 
pričom samosprávy sú tak núte-
né si brať úvery, a tak zbytočne 
vyhadzujú peniaze za úroky 
len preto, že štát v určenej le-

hote si neplní svoje povinnosti. 
V súčasnosti sa pripravuje nové 
programovacie obdobie pre čer-
panie fondov EÚ pre roky 2014 
- 2020. K tejto téme sa prítomní 
zhodli na to, že času je veľmi 
málo a ZMOS by mal veľmi 
rýchlo a účinne pripraviť svoju 
predstavu (dokument) k návrhu 
tzv. Partnerskej dohody SR o bu-
dúcom programovacom období 
2014 - 2020 a túto presadzovať 
na úrovni vlády SR. Práve táto 
dohoda určí tematické ciele 
a priority, na ktoré bude možné 
použiť budúce eurofondy. 

Na tomto stretnutí bola 
vznesená požiadavka aj na 
urýchlenú zmenu zákona o ve-
rejnom obstarávaní, zákona 
o slobodnom prístupe k infor-
máciám, zákona o sociálnych 
službách a zákona o finančnej 
kontrole a vnútornom audite. 
Na záver starostovia a primá-
tori sa kriticky vyjadrili k vnú-
tornému fungovaniu ZMOS-u, 
najmä k nedostatočnej verejnej 
pozitívnej medializácii činnosti 
ZMOS-u, chýbajúcemu postu 
hovorcu ZMOS-u, ako aj k ne-
aktuálnej internetovej stránke 
ZMOS-u. Výhrady boli v zne-
sené aj k formátu a obsahu sú-
časných obecných novín. Včasné 
a vecné informovanie verejnosti 
o činnosti ZMOS-u a súčasných 
problémoch samospráv je v sú-
časnej dobe potrebnejšie ako 
kedykoľvek predtým. 

• 27. - 28. 12. bez zmeny (ako počas roka)
• 31. 12. VOĽNO
• od 2. 1. 2013 bez zmeny (ako počas roka)

Mestský úrad počas Vianoc

Spoločenská kronika 

• október 2012
Narodili sa:
Mezey Samuel, Andrášová Nina, Bachledová Sára, Pavelčák Alex, 
Novajovská Dominika
Životného jubilea sa dožívajú:
Elena Laufová 93 rokov, Katarína Koprušaková 85 rokov, Magda-
léna Bonková 75 rokov, Martin Kováč 75 rokov, Jolana Ščerbová 
75 rokov, Vojtech Džadoň 70 rokov, Ľudmila Gancarčíková 70 
rokov, MUDr. Elena Kochanová 70 rokov
Navždy nás opustili:
Dvorožňáková Margita 87 rokov, Mlynarčíková Anna 76 rokov, 
Kuruc Štefan 65 rokov, Hangurbadžová Antonia 70 rokov
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Už po tretíkrát mali amatér-
ski fotografi možnosť ukázať 
svoje schopnosti a kreativitu 
a zapojiť sa do súťaže Plenér 
fotografov, ktorý zorganizovalo 
mesto Spišská Belá v spolupráci 
s Múzeom J. M. Petzvala v rámci 
Medzinárodného festivalu fo-
tografie Petzvalova fotografia. 
Účastníkov plenéra ste mohli 
priamo v akcii vidieť na Ze-
miakarskom jarmoku, ktorý bol 
jeho hlavnou témou. Podstatný 
nebol typ fotoaparátu, ale bystrý 
pohľad, postreh a pevná ruka na 
spúšti. Tohto roku sa plenéra 
zúčastnilo 21 amatérskych fo-
tografov, ktorí mohli súťažiť 
v kategórii čiernobiela a farebná 
fotografia. Porotcovia mali sku-
točne neľahkú úlohu, ale predsa 
sa im podarilo z množstva foto-

Plenér fotografov
grafií vybrať tie najlepšie. 

26. októbra sa v Múzeu J. M. 
Petzvala uskutočnilo slávnostné 
vyhlásenie výsledkov a zároveň 
vernisáž výstavy fotografií, 
ktorá potrvá do 23. novembra. 
Víťazi získali finančné odmeny 
a plaketu J. M. Petzvala, ktorá 
im toto milé podujatie bude 
pripomínať. Ďakujeme všetkým, 
ktorí sa súťaže zúčastnili, ale 
hlavne ľuďom, ktorí už tretí 
rok toto podujatie zastrešujú 
svojimi skúsenosťami, ochotou 
pomôcť a poradiť a zároveň 
jej vyhodnocovaním: Ľubomír 
Hurajt, Vladimír Hurajt, Nikola 
Podolinská a Antonín Haratyk. 
Neváhajte a zapojte sa na budúci 
rok a ukážte ako vidíte svet cez 
objektív práve vy.

Kategória farebná fotografia:
1. miesto: Tamara Bonková
2. miesto: Simona Lacková
3. miesto: Simona Lacková

Kategória čiernobiela foto-
grafia:
1. miesto: Adam Klimo
2. miesto: Mária Matavová
3. miesto: Adam Klimo

Aktivity Face club
 19. 12. 2012  14.30 h - Kreatívne dielne
 20. 12. 2012  17.00 h - Herný klub
 21. 12. 2012  19.30 h - Vianočný film
 
 22. 12. 2012  od 19.00 h - Vianoce s Face clubom
 
 27. 12. 2012  od 19.00 h - Activity ® večer
 28. 12. 2012  od 20.00 h - Štefánska disko
 3. 1. 2013  od 17.00 h - Dobrovoľnícky deň
 9. 1. 2013  od 14.30 h - Kreatívne dielne
 11. 1. 2013  od 19.30 h - Poľsko (Európsky dvor)

V piatok 7. decembra pri-
pravilo Občianske združenie 
Cedima a CVČ Mikulášsku 
nádielku pre deti nášho mesta 
v bývalej kinosále. Skôr, ako 
prišiel Mikuláš, deti si prezreli 
videorozprávku Vianočné zvony. 
A potom sme spoločne s deťmi 
privolali Mikuláša, ktorý prišiel 
veľmi unavený, pretože prešiel 
veľa miest a obcí. Prišiel sám, 
bez anjelov a čertov, tí už nevlá-
dali. Keď deti zbadali Mikuláša, 
rozžiaril sa im úsmev a detské 
očka žiarili šťastím. Je to ten 
najkrajší pocit, ktorý môžeme 
pre naše deti urobiť. Mikuláš so 
sebou doniesol aj plný kôš slad-
kostí, ktoré rozdával prítomným 
deťom. Vo večerných hodinách 
sa pobral ďalej a my sme sa roz-
chádzali s prianím, aby Vianoce 
boli veselé a plné radosti. 

Mikulášska 

nádielka

Inzerát 
• Vezmem do prenájmu 
ornú pôdu v Spišskej Belej 
a okolí. Tel.: 0904 320 964.
• Hľadám spoľahlivú a se rióz-
nu opatrovateľku k dvom 
mobilným a samostatným 
dôchodcom na 2 - 3 hod. 
denne. Bližšie info na tel. 
0908 872 089.
• Vymením 2 - izbový prero-
bený byt v osobnom vlastníc-
tve za 3-izbový (len seriózne). 
Tel. č.: 0904 408 603.

Na svojom ostatnom za-
sadnutí poslanci Prešovského 
samosprávneho kraja (ďalej len 
PSK) schválili založenie Krajskej 
organizácie cestovného ruchu 
so sídlom v Prešove pre úze-
mie Prešovského kraja. Krajská 
organizácia cestovného ruchu 
(ďalej len KOCR) má vzniknúť 
do konca tohto roka podľa 
zákona č. 91/2010 Z. z. o pod-
pore cestovného ruchu v znení 
neskorších predpisov, ktorého 
základným cieľom je podpory 
cestovného ruchu na Slovensku. 
Cieľom KOCR je právnická osoba 

Krajská organizácia cestovného ruchu
založená podľa zákona o podpo-
re cestovného ruchu, ktorá pod-
poruje a vytvára podmienky na 
rozvoj cestovného ruchu na úze-
mí kraja a chráni záujmy svojich 
členov. Členom KOCR sú vyšší 
územný celok a najmenej jedna 
oblastná organizácia cestovného 
ruchu pôsobiaca na jeho území. 
V našom podtatranskom regió-
ne (okres Kežmarok a Poprad) 
pôsobia 3 oblastné organizácie 
cestovného ruchu (ďalej len 
OOCR): OOCR Vysoké Tatry, 
OOCR Tatry-Podhorie a OOCR 
Tatry-Spiš-Pieniny. 

Členom posledne uvedenej 
OOCR je aj Mesto Spišská Belá. 
Či sa niektorá z nich stane členom 
uvedenej KOCR, musia ešte roz-
hodnúť členovia týchto OOCR. 
Založenie uvedenej KOCR 
prinesie nielen spoločný postup 
a manažment v oblasti cestov-
ného ruchu na území kraja, ale 
zároveň umožní KOCR získať fi-
nančnú podporu (dotáciu) zo štát-
neho rozpočtu na podporu aktivít 
v oblasti cestovného ruchu. 

Koncom októbra Prešovský 
samosprávny kraj (zastúpený 
Správou a údržbou ciest PSK) 
opravil ďalší súvislý úsek cesty 2. 
triedy v smere na Zamagurie (za 
Slovenskou Vsou pred Spišskou 
Magurou). Ide o dokončenie pro-
jektu finančne podporeného EÚ 
v rámci Programu cezhraničnej 
spolupráce Poľsko - Slovenská re-
publika 2007 - 2013. V budúcnos-
ti (dúfame, že to bude čoskoro) je 

Oprava cesty 2. triedy 
potrebné opraviť aspoň ešte jeden 
úsek v dĺžke cca 1,3 km, ktorý je 
v havarijnom stave (na Spišskej 
Magure). Avšak sme radi aj za 
doposiaľ zrealizované opravené 
úseky tejto cesty. Očakávame, že 
opätovne v tejto veci pomôžu 
svojou aktivitou poslanci Pre-
šovského samosprávneho kraja 
(najmä primátor mesta Spišská 
Stará Ves a primátor nášho mes-
ta, ako tomu bolo doposiaľ).

Oblastná organizácia ces-
tovného ruchu TATRY - SPIŠ - 
PIENINY so sídlom v Kežmarku 
(ďalej len OOCR) od marca tohto 
roku sa snaží napĺňať svoj cieľ 
realizáciou plánovaných aktivít. 
Má 27 členov z radov podnikate-
ľov a miest a obcí a členom tejto 
OOCR je aj mesto Spišská Belá. 
Zaujímavé informácie o tejto 
OOCR nájdete na novej inter-
netovej stránke tejto OOCR: 
www.tatryspispieniny.sk.

OOCR TATRY - 

SPIŠ - PIENINY
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Žiaci Špeciálnej základnej 
školy zo  Spišskej Belej sa 
v dňoch od 15. - 19. októbra 2012 
zúčastnili pobytu v Škole v prí-
rode v Staraj Lesnej. Pre žiakov 
to bolo určite päť výnimočných 
dní, na ktoré dlho nezabudnú. 
V škole v prírode boli žiaci, kto-
rí pochádzajú z rómskych osád 
a majú veľmi málo možnosti 
poznávať svoje okolie, vycesto-
vať, poznávať život mimo osady 
a vidieť, ako sa dá inak žiť. Po-
čas pobytu poznali veľa nového 
a zažili neopakovateľné chvíle 
v obdivovaní krásnej jesennej 
prírody. V novom prostredí 
si posilnili svoje socializačné 
zručnosti a naučili sa osobnej 

Neopakovateľné chvíle v lone prírody vo Vysokých Tatrách 
zodpovednosti. Niektoré deti 
boli prvýkrát mimo svoj do-
mov, bez rodičov, ale zvládli 
to výborne s pomocou peda-
gogických pracovníkov, ktorí 
sa im venovali počas celého 
pobytu. Dopoludnia prebie-
halo vyučovanie a poludní sa 
žiaci premenili na rozprávkové 
postavy a stretávali sa v „ZBOJ-
NÍCKOM LESE“, v ktorom 
hľadali poklad prostredníc-
tvom zábavných hier, súťaži 
a rôznych indícií. Celý pobyt 
bol pre všetkých zúčastnených 
úžasným zážitkom a všetci sa 
už tešia na ďalší pobyt v škole 
v prírode o rok.

  Mgr. Edita Modlová

Dňa 6. decembra prišiel Mikuláš na námestie v našom meste, 
aby sa stretol s množstvom detí, ktoré naňho čakali. Ako každoroč-
ne po krátkom kultúrnom programe Mikuláš rozsvietil vianočný 
stromček a jeho pomocníci - anjeli s čertmi rozdali deťom sladkosti. 
Dňa 9. decembra zavítal Mikuláš so svojimi pomocníkmi na voze 
s koňmi aj do kaštieľa v Strážkach. V parku kaštieľa sa ním stretli tí 
najmenší, ktorým rozdával balíčky so sladkosťami a potom rozsvietil 
vianočný stromček na balkóne kaštieľa. 

Mikuláš v Spišskej Belej

Dňa 17.októbra sa uskutoč-
nilo stretnutie členov Denného 
centra v Spišskej Belej, resp. po 
starom Klubu dôchodcov. Na 
tomto stretnutí hodnotili svoju 
doterajšiu celoročnú činnosť. 
Zároveň vo vedení tohto cen-
tra bola potvrdená doterajšia 
vedúca centra Mariana Mačá-
ková. Na stretnutí sa zúčastnil 
aj primátor nášho mesta spolu 
s Martou Klokočovou, vedúcou 
odboru sociálnych vecí a za-
mestnanosti Mestského úradu 

Stretnutie dôchodcov
v Spišskej Belej. Pri príležitosti 
mesiaca úcty k starším primátor 
mesta poďakoval dôchodcom 
za ich aktívnu činnosť v tom-
to klube a tiež za ich pomoc 
a účasť na zemiakarskom jar-
moku, kde seniori podávali na 
ochutnávku (nielen) zemiakové 
špeciality. Zároveň primátor 
mesta prisľúbil seniorom zlep-
šenie materiálnych podmienok 
v  ich klube, ktorý sa nachádza 
v budove mestskej knižnice 
(v zadnej časti).

Na svojom zasadnutí dňa 22. 
októbra poslanci Prešovského 
samosprávneho kraja (ďalej len 
PSK) schválili odkúpenie objek-
tu pre detský stacionár v Kež-
marku. Ide o objekt na Ul. Pod 
lesom v Kežmarku, v ktorom 
niekoľko rokov sídlil Detský 
stacionár Korytňačka, kým bol 
presťahovaný do budovy Do-
mova pre seniorov v Kežmarku 
(domova dôchodcov). Tento det-
ský stacionár prevádzkuje mesto 
Kežmarok. Detský stacionár po-
skytuje služby telesne a duševne 
postihnutým deťom počas pra-
covných dní. Problémy nastali 
v máji tohto roka, keď stacionár 
presťahovali (podľa rodičov 

Detský stacionár v Kežmarku
do nevyhovujúcich priestorov) 
a zvýšili platby pre rodičov za 
túto službu. 

V mesiaci jún 2012 navštívil 
spomínané zariadenie Peter 
Chudík, predseda PSK spolu 
s poslancami PSK za okres Kež-
marok (Štefanom Bieľakom, 
Jozefom Harabinom a Miro-
slavom Perignáthom). Po stret-
nutí s rodičmi a s primátorom 
mesta Kežmarok sa navrhlo 
riešenie, aby toto zariadenie 
prevzal do svojej pôsobnosti 
Prešovský samosprávny kraj 
a aby sa stalo detašovaným 
(vysunutým) pracoviskom Do-
mova sociálnych služieb Ľubica, 
ktorého zriaďovateľom je PSK. 

„Cieľom zámeru bolo garanto-
vať poskytovanie tejto služby 
v okrese Kežmarok, podľa 
možností znížiť mesačné platby 
pre rodičov klientov stacionára 
a zároveň vrátiť stacionár do 
lepších priestorov, čo za danej 
situácie vie zvládnuť len PSK,“ 
uviedol Štefan Bieľak (primátor 
Spišskej Belej a poslanec PSK). 
Ako ďalej uviedol: „Teším sa, že 
sa našlo takéto riešenie a chcem 
poďakovať predsedovi PSK 
Petrovi Chudíkovi, že sa osobne 
podujal túto vec riešiť a podporil 
uvedené riešenie.“ 

Do riešenia tohto problému 
sa od začiatku osobne aktívne 
zapojil aj primátor nášho mesta 
a bol pri navrhnutí a presadení 
takéhoto riešenia. V posledných 

týždňoch sa do tejto veci aktívne 
zapojil aj prednosta Obvodného 
úradu v Kežmarku Ján Ferenčák, 
keďže táto budova je v správe 
toho obvodného úradu. 

PSK má kúpiť predmetnú 
budovu, ktorá je majetkom 
štátu, za 10% z jej znaleckej 
hodnoty, t. j. za cenu 14 200 
eur, na uvedený účel. Snahou 
všetkých zainteresovaných je, 
aby čo najskôr v budúcom roku 
mohol tento stacionár opätovne 
fungovať vo svojich pôvodných 
priestoroch. „Potrebné bude 
v rozpočte PSK nájsť financie 
na bežnú prevádzku tohto zaria-
denia a zároveň toto zariadenie 
kompletne vybaviť interiérovým 
vybavením,” doplnil primátor 
nášho mesta. 
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Dňa 19. októbra sa uskutočnil 
v Kežmarku mimoriadny kon-
gres Združenia Región Tatry so 
sídlom v Kežmarku. Toto zdru-
ženie je združením miest a obcí 
od Oravy cez Liptov, Spiš až po 
Šariš. Má 103 členov. Hlavným 
cieľom toho združenia je rozvoj 
cezhraničnej slovensko-poľskej 
spolupráce. Združenie vzniklo 
v roku 1994, pričom na poľskej 
strane funguje rovnaké zdru-
ženie pod rovnakým názvom. 
A obe tieto združenia spolu vy-
tvorili neformálny cezhraničný 
zväzok známy pod názvom 
EUROREGIÓN TATRY. Už 18 
rokov funguje intenzívna spolu-
práca medzi mestami a obcami 
na slovenskej a poľskej strany 
s veľkými úspechmi. Je zreali-
zované nespočetné množstvo 
spoločných projektov, ktoré 
mnohí z nás aj využívajú (napr. 
aj lávka v cez Dunajec v Červe-
nom Kláštore, aj cyklotrasa zo 
Sp. Belej do T. Kotliny).

Čo je EZUS? 
Je to Európske zoskupe-

nie územnej spolupráce, čiže 
nadnárodné združenie, ktoré 
umožňuje realizovať spoločné 
cezhraničné aktivity a projekty 
v rámci jedného združenia, jed-
nej právnickej osoby, jedného 
právneho subjektu. Doposiaľ 
existujú dve samostatné zdru-
ženie - jedno poľské a jedno 
slovenské a ak robia spoločné 
aktivity, tak všetko musia robiť 
dvakrát, každá strana zvlášť za 
seba (administratíva, účtovníc-
tvo, financie, riadenie a pod.). 
EZUS znamená všetko robiť 
spoločne a zároveň len jeden-
krát. Ide o povýšenie doterajšej 
cezhraničnej spolupráce na 
vyššiu kvalitatívnu úroveň. Do-
terajší neformálny cezhraničný 
zväzok sa nahradí cezhraničnou 
právnickou osobou (právnym 
subjektom), ktorý bude môcť 
vstupovať do právnych vzťahov. 
Zároveň sa vytára subjekt, ktorý 
by mal získať nielen spoločen-
skú, ale aj politickú akceptáciu 
a má sa stať vážnym partnerom 
pre štátne i európske orgány 
a inštitúcie. 

EZUS je možné založiť na 
základe Nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 1082/
2006 z 5. júla 2006 o európskom 
zoskupení územnej spolupráce 
a na základe zákonov prijatých 

EZÚS ako nová forma cezhraničnej spolupráce
v oboch krajinách (v SR je to 
zákon č. 90/2008 Z. z. o eu-
rópskom zoskupení územnej 
spolupráce). 

Dnes je v EÚ 24 EZUS-ov, 
avšak na slovensko-poľskej hra-
nici ešte nebol založený žiadny 
EZUS. A práve EÚ podporuje 
založenie EZUS-ov ako nových 
foriem cezhraničnej, nadná-
rodnej spolupráce. V novom 
programovacom období 2014 
- 2020 má byť na územnú spolu-
prácu vyčlenených viac financií 
ako v doterajšom období. 

Hlavnou úlohou uvedeného 
mimoriadneho kongresu bolo 
založenie EZUS-u). Už v roku 
2008 spoločný cezhraničný 
kongres Euroregiónu TATRY 
odsúhlasil prípravu založenia 
EZUS-u. Samotná príprava 
začala podaním spoločného 
projektu v rámci programu ce-
zhraničnej spolupráce Slovensko 
- Poľská republika 2007 - 2013 
pod názvom „Od Euroregiónu 
Tatry k Európskemu zosku-
peniu územnej spolupráce“. 
V práve v rámci tohto projektu 
sa pripravilo založenie tohto 
EZUS-u. Zriadila sa spoločná 
pracovná komisia na prípravu 
EZUS-u, ktorej na slovenskej 
strane predsedal Štefan Bie-
ľak, primátor Spišskej Belej, 
a na poľskej strane Boguslaw 
Waksmundzki, predseda poľ-
ského Združenia Euroregión 
Tatry. Počas takmer 2 rokov 
sa uskutočnilo 10 spoločných 

zasadnutí tejto komisie a jej vý-
sledkom bol návrh na zloženie 
EZUS-u s návrhom Dohovoru 
o založení EZUS-u a Stanov 
EZUS-u. Oba tieto dokumenty 
sú výsledkom dlhých a ná-
ročných rokovaní a hľadaním 
veľkých kompromisov medzi 
slovenskou a poľskom stranou. 
Pre skúsenosti boli členovia tejto 
komisie aj v zahraničí (v Európ-
skom parlamente a Európskej 
komisii v Bruseli). „EZUS sa 
dal založiť aj za pár dní, ale 
našou snahou bolo nájsť pre 
náš Euroregión najideálnejšie 
riešenie.“ Obe strany sa nako-
niec zhodli na tom, že EZUS 
založia 2 členovia - Združenie 
Región Tatry so sídlom v Kež-
marku a Združenia Euroregión 
Tatry so sídlom v Nowom Targu. 
Títo dvaja členovia si rozdelia aj 
obsadenie orgánov zoskupenia. 
Rozhodovať o všetkom sa bude 
konsenzom, t. j. na všetko sa 
vyžaduje súhlas oboch členov 
- oboch strán (jednomyseľné 
rozhodovanie). 

EZUS bude mať sídlo 
v Nowom Targu a bude sa teda 
riadiť poľským právom (nielen 
registrácia, ale aj jeho činnosť). 
To znamená, že sídlo kancelá-
rie riaditeľa zoskupenia bude 
v Nowom Targu. Dôvodov pre 
takéto rozhodnutie bolo nie-
koľko, rozhodol pragmatizmus 
(aj to, že program cezhraničnej 
spolupráce v novom progra-
movacom období bude riadiť 

poľské ministerstvo miestneho 
rozvoja, a teda napr. aj lepšia 
komunikácia). Orgánmi EZUS-
-u sú Zhromaždenie členov 
(ako najvyšší orgán), riaditeľ 
(výkonný orgán) a dozorná rada 
(kontrolný orgán). Na slovenskej 
strane bude zriadená pobočka 
kancelárie riaditeľa zoskupenia 
so sídlom v Kežmarku.

Samotná registrácia EZUS-u už 
prebieha na poľskom minister-
stve zahraničných vecí a pred-
pokladá sa, že EZUS bude zare-
gistrovaný do 3 mesiacov. Potom 
bude nasledovať prvé zhro-
maždenie a voľba jeho prvých 
orgánov. Tento EZUS sa bude 
zameriavať na všetky možné 
oblasti cezhraničnej spolupráce 
(tak ako je tomu aj v súčasnosti), 
čiže nejde o zoskupenie založe-
né len na realizáciu konkrétneho 
cieľa (projektu). Jeho hlavným 
cieľom bude najmä realizácie 
veľkých investičných projektov. 
Na záver rokovania mimoriadny 
kongres schválil založenie Eu-
rópskeho zoskupenia územnej 
spolupráce TATRY s ručením 
obmedzeným, vstup Združenia 
Región TATRY do tohto EZUS-
-u a schválil Dohovor o založení 
EZUS-u a Stanovy EZUS-u.

Na záver treba ešte raz 
zdôrazniť, že založenie EZUS-
-u TATRY je zásadným posu-
nom, možno hovoriť aj o histo-
rickom medzníku v cezhraničnej 
slovensko-poľskej spolupráci. 
Bude záležať len na nás, ako 
tento nástroj EÚ využijeme na 
rozvoj spoločného regiónu. 
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Zákon o niektorých opatre-
niach v miestnej štátnej správe 
realizuje zámery Programového 
vyhlásenia vlády na roky 2012 
- 2016 a ciele Programu ESO 
(Efektívna, spoľahlivá a otvore-
ná štátna správa). Zákon poslan-
ci schválili na októbrovej schôdzi 
parlamentu. Napriek niektorým 
zlepšeniam sú ľudia na úradoch 
stále vystavení rôznym formám 
stresu z byrokratických postu-
pov - preto sa v štátnej správe 

Program ESO: Prezident podpísal zákon 

o opatreniach v miestnej štátnej správe
navrhujú systémové zmeny. Jed-
ným z prvých krokov je vytvo-
renie novej štruktúry miestnych 
orgánov štátnej správy, ktorej 
princípmi bude zjednodušenie 
kontaktu občana so štátnou 
správou, transparentnosť, efek-
tívnosť nakladania s verejnými 
prostriedkami a účinná kon-
trola. Tieto opatrenia sa budú 
realizovať v dvoch etapách: 

1. zrušením vymedzených 
krajských štruktúr miestnych 

orgánov špecializovanej štátnej 
správy a presun ich pôsobností 
do existujúcich obvodných 
úradov v sídlach krajov od 
1. januára 2013; 

2. integráciou všetkých pô-
sobností miestnej štátnej správy 
do jedného štátneho úradu s od-
hadom od 1. januára 2014. 

Takto sa obmedzí počet sub-
jektov, ktoré doteraz nakladajú 
s majetkom štátu, vykonávajú 
verejné obstarávanie a rozho-
dujú o personálnych otázkach. 
Po prijatí zákona štát v budú-
com roku predpokladá úsporu 
3,2 milióna eur. Ide o integráciu 
krajských stavebných úradov, 
zrušenie obvodných úradov 
ako právnických osôb a zrušenie 
územných vojenských správ. Po-
čet zamestnancov sa v roku 2013 
zníži o 191. Odhady úspor neza-
hŕňajú výdavky, ktoré sa ušetria 
dislokáciou útvarov do jedného 
orgánu štátnej správy.

Zdroj: eZVESTI MV SR, 
ročník 2012/XIII. vydanie

Viac aktuálnych informácií 
získate na 

www.spisskabela.sk

Zima s Aquabelou

Fitness & wellness centrum Aquabela Vám ponúka možnos  prís  sa 

v týchto zimných d och zohria  do bazéna, vírivky, párnej alebo suchej 

sauny, opáli  sa do solária alebo zapoti  sa do fitnes zóny,  kde máme 

nové profesionálne posil ovacie stroje! 

Neviete, aký dar ek kúpi  svojim blízkym?  

Zakúpte im u nás poukážku rôznej nominálnej hodnoty na akúko vek 

službu a darujte im relax, oddych, krajšiu postavu a zdravšie telo! 

Pozor!!! Dar ekové poukážky na masáž so z avou až do 30 %! 

  Aquabela Vám dá viac...  www.aquabela.sk alebo tel. .: 0917 642 057

       

         

Historický

kalendár
10. 12. 1893 - Začatie pre-
vádzky železnice Spišská 
Belá - Podolínec.
10. 12. 1844 - Narodil sa Au-
gustín Kalstein, beliansky 
podnikateľ a štedrý sponzor, 
ktorý sa významne podieľal 
na sprístupňovaní Belianskej 
jaskyne a výstavbe Tatranskej 
Kotliny.
11. 12. 1918 - Spišská Belá 
dočasne obsadená poľským 
okupačným vojskom.
18. 12. 1948 - Zákonom 
SNR č. 11 boli Spišskej Belej 
odobraté pozemky a majet-
ky v Tatrách a začlenené do 
TANAP-u (s platnosťou od 
1. 1. 1949).
25. 12. 1851 - V Stráňach 
pod Tatrami sa narodil Dr. 
Michal Greisiger, významný 
beliansky archeológ a príro-
dovedec.
31. 12. 1922 - Zrušenie mest-
ského magistrátu v Spišskej 
Belej a zriadenie obecného 
úradu o 1. 1. 1923.

Gélové nechty

KOZMETICKÝ SALÓN
KOZMETICKÝ SALÓN

PEDIKÚRAPEDIKÚRA

NÁJDETE NÁS V SPIŠSKEJ BELEJ V NOVOPOSTAVENEJ BUDOVE PRI 
ZDRAVOTNOM STREDISKU.

TEŠÍME SA NA VAŠU NÁVŠTEVU.

Tel. 0914 191 970
3D mihalnice

Tel. 0944 131 807 • Pedikúra
• Gél na nechty
• Lakovanie
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 Železnice Slovenskej republiky 
železni ná stanica 

VÝH. SPIŠSKÁ BELÁ ZASTÁVKA 
Príchody a odchody vlakov 

Platí od 09.12.2012 do 14.12.2013

  Vlak smer  
Prích. Odch. Druh íslo Z  do Poznámky 

5.14 5.15 Os 8301 Poprad-Tatry( 4.15) Stará ubov a( 5.47) 
5.47 5.47 Os 8302 Stará ubov a( 5.12) Poprad-Tatry( 6.25) 
6.14 6.15 Os 8303 Poprad-Tatry( 5.35) Stará ubov a( 6.47) Kežmarok-Stará ubov a ide v 

6.47 6.47 Os 8304 Stará ubov a( 6.12) Poprad-Tatry( 7.25) ide v 

9.47 9.47 Os 8308 Stará ubov a( 9.12) Poprad-Tatry(10.25)
12.14 12.15 Os 8311 Poprad-Tatry(11.35) Stará ubov a(12.47) Kežmarok-Stará ubov a ide v 

14.14 14.15 Os 8313 Poprad-Tatry(13.35) Stará ubov a(14.47) 
14.47 14.47 Os 8314 Stará ubov a(14.12) Poprad-Tatry(15.25) Stará ubov a-Kežmarok ide v 

16.14 16.15 Os 8317 Poprad-Tatry(15.35) Stará ubov a(16.47) Kežmarok-Stará ubov a ide v 
, a 1.IV.,nejde 31.III. 

16.47 16.47 Os 8318 Stará ubov a(16.12) Poprad-Tatry(17.25) Stará ubov a-Kežmarok ide v 
, a 1.IV.,nejde 31.III. 

18.47 18.47 Os 8322 Stará ubov a(18.12) Poprad-Tatry(19.25) Stará ubov a-Kežmarok ide v 
a

19.14 19.15 Os 8323 Poprad-Tatry(18.35) Stará ubov a(19.47) Kežmarok-Stará ubov a ide v 
a

22.14 22.15 Os 8327 Poprad-Tatry(21.35) Stará ubov a(22.47) 
22.47 22.47 Os 8326 Stará ubov a(22.12) Poprad-Tatry(23.25)

j p y
železni ná stanica 

STRÁŽKY ZASTÁVKA 
Príchody a odchody vlakov 

Platí od 09.12.2012 do 14.12.2013

  Vlak smer  
Prích. Odch. Druh íslo Z  do Poznámky 

5.10 5.11 Os 8301 Poprad-Tatry( 4.15) Stará ubov a( 5.47) 
5.50 5.51 Os 8302 Stará ubov a( 5.12) Poprad-Tatry( 6.25) 
6.10 6.11 Os 8303 Poprad-Tatry( 5.35) Stará ubov a( 6.47) Kežmarok-Stará ubov a ide v 

6.50 6.51 Os 8304 Stará ubov a( 6.12) Poprad-Tatry( 7.25) ide v 

9.50 9.51 Os 8308 Stará ubov a( 9.12) Poprad-Tatry(10.25)
12.10 12.11 Os 8311 Poprad-Tatry(11.35) Stará ubov a(12.47) Kežmarok-Stará ubov a ide v 

14.10 14.11 Os 8313 Poprad-Tatry(13.35) Stará ubov a(14.47) 
14.50 14.51 Os 8314 Stará ubov a(14.12) Poprad-Tatry(15.25) Stará ubov a-Kežmarok ide v 

16.10 16.11 Os 8317 Poprad-Tatry(15.35) Stará ubov a(16.47) Kežmarok-Stará ubov a ide v 
, a 1.IV.,nejde 31.III. 

16.50 16.51 Os 8318 Stará ubov a(16.12) Poprad-Tatry(17.25) Stará ubov a-Kežmarok ide v 
, a 1.IV.,nejde 31.III. 

18.50 18.51 Os 8322 Stará ubov a(18.12) Poprad-Tatry(19.25) Stará ubov a-Kežmarok ide v 
a

19.10 19.11 Os 8323 Poprad-Tatry(18.35) Stará ubov a(19.47) Kežmarok-Stará ubov a ide v 
a

22.10 22.11 Os 8327 Poprad-Tatry(21.35) Stará ubov a(22.47) 
22.50 22.51 Os 8326 Stará ubov a(22.12) Poprad-Tatry(23.25)
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1. október 
Počas pešej pochôdzky stretla 

hliadka MsP na Ulici Hviezdo-
slavovej skupinu štyroch osad-
níkov z obce Krížová Ves, ktorí 
si boli za svoje ťažko „zarobené“ 
peniaze nakúpiť v meste potra-
viny. Keďže im z každej tašky tr-
čalo niekoľko fliaš lacného vína, 
policajti mužov upozornili na 
zákaz požívania alkoholických 
nápojov na verejne prístupných 
miestach. Chlapi jednohlasne 
odprisahali, že v meste nebu-
dú piť a so slovami „Boh Vám 
žehnaj, páni policajti, že ste 
takí dobrí k cigánom“ odišli 
smerom ku Krížovej Vsi. Avšak 
ani nie o hodinu prijala hliadka 
hlásenie, že pred farou na Hviez-
doslavovej ulici sa medzi sebou 
bijú štyria opití muži a hlasno sa 
pri tom hádajú. Po dostavení sa 
hliadky na miesto bolo zistené, 
že ide o Jaroslava H., Jána H., 
Lukáša H. a Ľubomíra K., ktorí 
sa len pred hodinou tvárili ako 
slušní občania idúci z nákupu 
do svojej rodnej obce. Fľaše 
s alkoholom však už teraz stáli 
na chodníku zbavené svojho 
obsahu, ktorý zjavne koloval 
v žilách štyroch bojovníkov. Po 
upokojení situácie a predvedení 
dvoch nespratníkov na oddelenie 
MsP boli všetkým účastníkom 
uložené blokové pokuty.

2. október
Dobré susedské vzťahy sú 

na nezaplatenie. Pán Miroslav 
B. a jeho rodina zo Slnečnej 

Z denníka mestskej polície (október 2012)
ulice však o pohode na spoloč-
nom dvore môžu iba snívať. 
Nekonečný príbeh písaný ich 
susedami Ivetou, Renátou 
a Margitou H. totiž pokračoval 
aj v tento jesenný deň... Hlav-
nými aktérmi incidentu, ktorý 
sa odohral, tentoraz boli Iveta 
a Margita H., ktoré si k večeru 
pre istotu priviedli aj posily 
z Petzvalovej ulice v podobe 
Alojza a Ruženy P. Problémy 
sa začali, keď Miroslav B. vyšiel 
zo svojho bytu na dvor spoloč-
ne so svojou dcérou a psom. 
Len čo sa objavili vo dvore, 
dobehla k nim Iveta H. a kopla 
do ich psa s krikom, že ho na 
dvore nemôžu mať. Miroslav 
teda zatvoril psa doma, no toto 
gesto dobrej vôle sa Ivete málilo, 
a tak začala Miroslava častovať 
údermi dáždnika a nadávkami, 
kým jej v tom nezabránila ses-
tra Renáta. Pokoj v dome však 
netrval dlho a na Miroslavove 
dvere začala búchať Margita 
H. a spoločne s dcérou Ivetou, 
Alojzom a Ruženou P. mu všetci 
vulgárne nadávali a vyhrážali sa 
mu. Vec bola následne nahlásená 
na oddelenie MsP a je v štádiu 
objasňovania. 

10. október
Na základe oznámenia Evy 

K. zo Slnečnej ulice a záznamu 
z kamerového systému bolo na 
oddelení MsP začaté konanie vo 
veci priestupku proti občianske-
mu spolunažívaniu. Tentokrát 
však nešlo o rozhádaných 

susedov, ale maloletých gladi-
átorov, ktorí sa rozhodli vziať 
spravodlivosť do svojich rúk 
a konflikt zrodený na hodine 
telesnej výchovy preniesli na 
ulicu, kde maloletý Patrik K. 
napadol maloletého Timoteja 
K. Divokú bitku ukončil až 
okoloidúci pán, ktorý chlap-
cov rozdelil a uchránil tak obeť 
a možno aj útočníka od väčších 
problémov. Aj zdanlivo nevinné 
„naťahovačky“ totiž môžu mať 
fatálne následky. Po objasnení 
všetkých okolností bola síce 
vec vzhľadom na vek páchate-
ľa odložená záznamom, ale je 
namieste zamyslieť sa nad tým, 
ako zabrániť ďalšiemu prenika-
niu násilia medzi mládež. 

14. október
Pite s mierou... Aj takéto slov-

né spojenie obsahujú niektoré 
reklamy na alkoholické nápoje. 
Bohužiaľ sú často písané len 
drobným písmom a spomenuté 
len okrajovo. A to bol zrejme dô-
vod, prečo to s „ohnivou vodou“ 
prehnal Miroslav R. zo Slnečnej 
ulice a po jej nadmernom požití 
si ustlal a zaspal na betónových 
schodoch neďaleko oddelenia 
MsP. Z celkovej anestézy ho 
nedokázali prebrať ani mráz, 
ani hliadka MsP, a tak policaj-
tom neostalo nič iné, len muža 
odviezť na miesto trvalého po-
bytu. Tento servis však nedostal 
zadarmo a za budenie verejného 
pohoršenia mu bola uložená blo-
ková pokuta.

15. október
Začiatkom minulého storo-

čia ešte možno bolo zvykom, 
že ľudia vykonávali osobnú po-
trebu kedykoľvek a kdekoľvek. 
Moderná doba však priniesla 
okrem iného aj verejné WC, 
ktoré umožňujú nešťastníkom 
v úzkych vyriešiť svoj „prob-
lém“ dôstojne a bez toho, aby 
znečisťovali verejné priestran-
stvá a budili pohoršenie u spo-
luobčanov. Tieto fakty sú však 
niektorým jedincom bohužiaľ 
stále cudzie. Štefan K. z Parti-
zánskej ulice, ktorý sa rozhodol 
skrášliť fasádu obchodného 
domu vykonaním malej osobnej 
potreby, je toho dobrým príkla-
dom. Vôbec ho pritom netrápilo, 
že verejné toalety, ktoré v našom 
meste nie sú spoplatnené, sa 
nachádzajú len pár metrov od 
neho. A aby toho nebolo málo, 
stihol ešte prichádzajúcej hliad-
ke vysvetliť, čo všetko polícia má 
a čo nemá robiť. Len si pritom 
zabudol pozametať pred vlast-
ným prahom... Priestupok bol 
postúpený na správne konanie 
správnemu orgánu. 

20. október
Keď sa organizmus ohlási 

a hlava je v opojení, nie je prob-
lém „uľaviť si“ aj pred početným 
obecenstvom. Ak sa to však sta-
ne v priestore monitorovanom 
kamerovým systémom, nastá-
va problém. Tento raz sa do 
konfliktu zo zákonom dostal 
Michala M. z Ulice kpt. Jána 
Nálepku, ktorého za močenie 
na chodník na Hviezdoslavovej 
ulici poctila návštevou hliadka 
MsP. Keďže menovaný z policajt-
mi nespolupracoval a odmietol 
preukázať svoju totožnosť, bol 
predvedený na oddelenie MsP 
za účelom preverenia jeho to-
tožnosti a podania vysvetlenia 
k priestupku. Tam sa mladík 
pokúšal príslušníkov MsP za-
strašiť početnými vyhrážkami, 
ale veľmi rýchlo pochopil, že 
konverzácia tohto druhu nie 
je namieste a miestnosť nako-
niec opustil s vedomím, že za 
svoje skutky bude prejednaný 
v správnom konaní.

23. október
Počas kontroly športového 

areálu na Tatranskej ulici bol 
v neskorých nočných hodinách 
na jednej zo striedačiek zistený 

Veľkoobchodná spoločnosť 
METRO Cash & Carry SR, 
s. r. o., podporila ďalšie štyri 
ekologické granty - v Ivanke 
pri Dunaji, Banskej Bystrici, 
v Považskej Bystrici a Spišskej 
Belej, v celkovej hodnote 8 500 
eur. Granty sú financované 
z projektu Stromy namiesto 
letákov. Jeho cieľom je prispieť 
za každého registrovaného zá-
kazníka METRO, ktorý zamenil 
papierový leták za elektronický, 
jedným eurom na projekty spo-
jené s výsadbou a oživením ze-
lene po celom Slovensku. Projekt 
realizuje METRO v spolupráci 
s Nadá ciou Ekopolis. 

„Sme radi, že sa môžeme 
podieľať na výsadbe stromov po 
celom Slovensku. Ďakujeme na-

Nové stromy k Belianskemu rybníku
šim lojálnym zákazníkom, ktorí 
uprednostňujú elektro nickú 
ponuku pred tlačenou, a tak 
podporujú náš projekt Stromy 
namiesto letákov,“ povedala 
k akcii Kateřina Pištorová zo 
spoločnosti METRO Cash & 
Carry SR, s. r. o.

Ekologické granty vybralo 
METRO v spolupráci s Nadáciou 
Ekopolis, ktorá sa aktívne zaují-
ma o stav životného prostredia 
na Slovensku. „Podporené pro-
jekty vznikli vďaka iniciatíve 
miestnych ľudí, pričom v kaž-
dom ide o výsadbu stromov, ale 
nielen o ňu. V Ivanke pri Dunaji 
vznikne nová aleja pri pamätní-
ku Milana Rastislava Štefánika, 
v Banskej Bystrici sa zazelenie 
mestské verejné priestranstvo, 

v Považskej Bystrici, ide o za-
ujímavú rekonštrukciu treťo-
horného lesa, a v Spišskej Belej 
vznikne zelená oáza pri Belian-
skom rybníku,“ doplnil Milan 
Hronec, programový manažér 
Nadácie Ekopolis.

Z projektu Stromy namiesto 
letákov medzi 4 podporenými 
projektmi je aj projekt mesta 
Spišská Belá, ktoré získalo na 
svoj projekt Beliansky rybník 
- zelená oáza mesta Spišská 
Belá sumu 2 200 eur. Výsledkom 
tohto projektu je výsadba nových 
listnatých stromov v počte 37 ks 
v okolí Belianskeho rybníka. 
V spolupráci s dobrovoľníkmi 
z miestnych škôl a mestských 
organizácií vyčistili okolie ryb-
níka a ošetrili okolitú zeleň.
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Dohrávka 1. turnaja 18. 11. 2012 - Spišská Belá
MŠK Kežmarok - MŠK Spišská Belá 3:1 (2:0, 1:1)
Góly: Janáček, Kantorek, Panáček - A. Krempaský 

2. turnaj 18. 11. 2012 - Spišská Belá
MŠK Spišská Belá - RŠK Ružinov 3:1 (1:0, 2:1)
Góly: Heldák, Sejut, A. Krempaský - Lazový 
MŠK CVČ Worms Kežmarok - Jokerit Juniors Pezinok  
 5:1 (2:0, 3:1)
Góly: Modrič 2, D. Mazurek, Krupa, Vašaš - Hvila 
MŠK Kežmarok - HBT Slovan Bratislava  14:1 (8:1, 6:0)
Góly: Panáček, Martančík po 3, Olejník, Kantorek, Szücs po 2, Ro-
maňák, Kajaba - Štefko
MŠK CVČ Worms Kežmarok - RŠK Ružinov 2:0 (1:0, 1:0)
Góly: D. Mazurek, Krupa
MŠK Kežmarok - Jokerit Juniors Pezinok 7:2 (4:2, 3:0)
Góly: Olejník 2, Kantorek, Szücs, Mi. Krempaský, Martančík, Pa-
náček - Hvila 2 
MŠK Spišská Belá - HBT Slovan Bratislava  11:0 (6:0, 5:0)
Góly: Čupka 3, Pjecha 2, M. Krempaský, A. Krempaský, Sejut, Hel-
dák, Čarnogurský, Štefaniak

Slovenská hokejbalová extraliga U16 2012/2013
MŠK Kežmarok - RŠK Ružinov 3:0 (0:0, 3:0)
Góly: Janáček 2, M. Noga
MŠK Spišská Belá - Jokerit Juniors Pezinok  12:0 (5:0, 7:0)
Góly: A. Krempaský 3, Štefaniak, Čupka po 2, Ma. Krempaský, M. 
Pajer, Heldák, Miklas, Sejut
MŠK CVČ Worms Kežmarok - HBT Slovan Bratislava 
 11:0 (6:0, 5:0)
Góly: Odrobina 3, Vašaš, D. Mazurek po 2, Tóth, Modrič, Dinda, 
Gajan

3. turnaj 9. 12. 2012 - Vrútky
HBK Kometa Vrútky - MŠK CVČ Worms Kežmarok 4:2 (1:2, 3:0)
Góly: Fafrák 2, Mart. Matuščin, Karvay - D. Mazurek 2 
JK Medokýš Martin - MŠK Spišská Belá 1:7 (1:4, 0:3)
Góly: Boďa - Heldák 2, Reľovský, Čupka, Pňakovič, M. Krempaský, 
Štefaniak
HBK Kometa Vrútky - MŠK Kežmarok 4:2 (3:1, 1:1)
Góly: Fafrák 2, Karvay, Mart. Matuščin - Panáček 2
JK Medokýš Martin - MŠK CVČ Worms Kežmarok 3:6 (1:2, 2:4)
Góly: Boďa 2, Hodas - D. Mazurek 3, Kovalčík, S. Mazurek, Krajč 
HBK Kometa Vrútky - MŠK Spišská Belá 5:5 (3:2, 2:3)
Góly: Puvák 2, Karvay, Mart. Matuščin, Fafrák - A. Krempaský 3, 
Štefaniak, Reľovský 
JK Medokýš Martin - MŠK Kežmarok 0:3 (0:2, 0:1)
Góly: Janáček, Romaňák, Panáček
TABUĽKA PO 3. TURNAJI
 1. ŠK 98 Pruské 9 7 2 0 43: 7 16
 2. MŠK CVČ Worms Kežmarok 9 7 0 2 40:15 14
 3. HBK Nitrianski rytieri Nitra 9 5 1 3 36:28 11
 4. RŠK Ružinov  10 5 1 4 18:15 11
 5. MŠK Spišská Belá 9 4 2 3 45:19 10
 6. MŠK Kežmarok 9 5 0 4 36:21 10
 7. HBK Kometa Vrútky 9 4 2 3 33:21 10
 8. JK Medokýš Martin 9 4 0 5 25:26  8
 9. Jokerit Juniors Pezinok 9 1 0 8  8:62  2
10. HBT Slovan Bratislava 10 0 0  10  7:77  0

TABUĽKA PO 18. KOLE
1. MŠK MHbK Worms Kežmarok 12  12 0 0 0 78:30 36
2. MŠK Spišská Belá 13 9 0 0 4 62:30 27
3. HBK Kometa Vrútky 13 9 0 0 4 60:31 27
4. HBC Žirafa Žilina 8 5 1 0 2 34:29 17
5. JK Medokýš Martin 10 4 0 1 5 28:34 13
6. ŠK 98 Pruské 11 4 0 0 7 34:57 12
7. HBK Nitrianski rytieri Nitra 9 2 0 0 7 35:54  6
8. HBK Autoprofi t Čadca 10 2 0 0 8 29:49  6
9. HBT Slovan Bratislava 14 2 0 0 12 34:80  6

Slovenská hokejbalová extraliga 

U19 2012/2013

Počas noci zo soboty na ne-
deľu (zo 17. 11. na 18. 11. 2012) 
vykonali príslušníci Mestskej 
polície v Spišskej Belej v spo-
lupráci s príslušníkmi Colnej 
správy na miestnej diskotéke 
na Tatranskej ulici v Spišskej 
Belej v čase okolo 1.00 hodiny 
preventívnu kontrolnú akciu 
so zameraním na podávanie 
a požívanie alkoholických ná-
pojov osobám mladším ako 18 
rokov. Nečakaná razia bohužiaľ 
potvrdila, že niektoré mladis-
tvé osoby sa vôbec z takýchto 
kontrolných akcií nepoučili 
a zabávať sa asi vedia len pod 
vplyvom alkoholu. Počas noč-
nej akcie bolo skontrolovaných 
viac ako 25 mladistvých osôb, 
pričom u piatich z nich bolo 
zistené požitie alkoholických 
nápojov. U mladistvého Š.K. 
z obce Bušovce bolo zistené 
0,51 mg/L alkoholu v dychu, 
mladistvého M.S. taktiež z obce 
Bušovce bolo zistené 0,36 mg/L, 

Preventívna kontrolná akcia
u mladistvej J. Č. z Mierovej 
ulice bolo zistené 0,22 mg/L, 
mladistvej P. J. taktiež z Mierovej 
ulice bolo zistené 0,23 mg/L al-
koholu v dychu. A absolútnym 
rekordérom sa stal mladistvý 
R.K. z obce Lendak, kde mu bolo 
v dychu nameraných 1,02 mg/L 
alkoholu. 

V najbližších dňoch budú 
previnilci predvolaní na odde-
lenie MsP, kde za prítomnosti 
zákonných zástupcov budú 
spísané zápisnice o podaní 
vysvetlenia a zistené správne 
delikty budú oznámené správ-
nemu orgánu, čo v tomto prí-
pade znamená obci, kde majú 
trvalý pobyt. A aby to nebolo 
všetko, bude ich alkoholický 
„úlet“ oznámený na úrad práce, 
sociálnych vecí a rodiny (na od-
delenie sociálnoprávnej ochrany 
detí a sociálnej kurately) na ďal-
šie konanie.

Spracoval: Ing. Ján Majerčák, 
náčelník MsP 

pohyb štyroch osôb. Jednalo 
sa o tri dievčatá a Stanislava 
K. z Tatranskej ulice, ktorý bol 
v značne podnapitom stave. 
Vzhľadom nato, že športový 
areál je určený na športové 
využitie a nie na alkoholické 
seansy, hliadka osoby vykáza-
la z priestoru. Dievčatá výzvu 
rešpektovali a okamžite opusti-
li areál ihriska, Stanova riadia-
ca jednotka však pod vplyvom 
alkoholu situáciu vyhodnotila 
chybne a namiesto toho, aby 
sa pobral za dievčatami za 
bránu areálu, začal policajtom 
nadávať a presviedčať ich, že si 

s ním nedajú rady. Dali... O pár 
minút už sedel na oddelení MsP, 
kde dostal možnosť vyjadriť sa 
k svojmu konaniu a fúknuť si 
do prístroja, ktorý mu nameral 
úctyhodnú hodnotu, 2.5 promile 
alkoholu v krvi. Ďalšia komu-
nikácia s menovaným už teda 
nemala význam a vec bude do-
riešená v najbližších dňoch.

Spracoval: kolektív 
príslušníkov MsP

KONTAKTY 
tel.: 052/459 15 55 

mobil: 0915 905 638
e-mail: msp@spisskabela.sk

Dňa 8. decembra (sobota) Automotoklub Spišská Belá (AMK) 
uskutočnil v Rybárskom dome pri Belianskom rybníku vyhod-
notenie celoročnej automobilovej (motoristickej) súťaže „Jazda 
zručnosti“ o Pohár primátora mesta Spišská Belá a zároveň auto-
mobilovej orientačnej súťaže Belianske bezpečná jazdy. Predseda 
AMK Peter Rusiňák spolu s primátorom mesta Štefanom Bieľa-
kom odovzdali najlepším jazdcom v jednotlivých kategóriách 
ocenenia. Viac informácií na www.amkspisskabela.sk.

Vyhodnotenie jazdy zručnosti
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• V sobotu 1. decembra mesto zorganizovalo už tradičnú futbalovú 12-ho-
dinovku v telocvični na Moskovskej ulici. V rámci 12 hodín sa vystriedalo 
12 mužstiev a viac ako 100 hráčov. Pre budúcnosť budeme uvažovať o 24-
-hodinovke (vzhľadom na záujem hráčov).

Podtatranský futbalový zväz so sídlom v Poprade v piatok 7. de-
cembra v kongresovej sále AQUACITY Poprad vyhlásil výsledky 
ankety „Jedenástka roka 2012“. Do 11-tky najlepších hráčov 1. ČEZ 
triedy PFZ sa dostal aj hráč MŠK Slavoj Spišská Belá Milan Zacher, 
ktorý počas roka 2012 nastupoval aj v B-mužstve, ktoré hráva v tejto 
súťaži. Gratulujeme ! Tohto vyhlásenia sa zúčastnil aj primátor nášho 
mesta spolu s ďalšími zástupcami nášho MŠK. Viac informácii bude 
na http://www.pfz-poprad.sk. 

11-tka roka 2012

Dohrávka 1. turnaja 25. 11. 2012 - Považská Bystrica
MŠK CVČ Worms Kežmarok - JK Medokýš Martin  4:1 (0:1, 4:0)
Góly: Nespala 4 - Kirschner 

2. turnaj 25. 11. 2012 - Považská Bystrica
JK Medokýš Martin - Double Team Pov. Bystrica 7:2 (5:2, 2:0)
Góly: Cerjan 4, Gergel, Kirschner, Oborný - S. Birošík, Gaban 
MŠK CVČ Worms Kežmarok - HBK Kometa Vrútky 1:6 (1:2, 0:4)
Góly: Nespala - Babinský 4, Fafrák 2 
MŠK Spišská Belá - MŠK Kežmarok 1:1 (1:0, 0:1)
Góly: Miklas - Romaňák 
Double Team Pov. Bystrica - MŠK CVČ Worms Kežmarok  
 0:8 (0:2, 0:6)
Góly: Odrobina, Kovalčík po 3, Krajč, Tuček 
HBK Kometa Vrútky - MŠK Kežmarok 8:1 (6:0, 2:1)
Góly: Becler 3, Fafrák 2, Knesl, Babiak, Dadaj - Majer 
JK Medokýš Martin - MŠK Spišská Belá 3:5 (1:1, 2:4)
Góly: Kirschner 2, Cerjan - Miklas 3, Slodičák, Rad. Hohol 

TABUĽKA PO 2. TURNAJI
 1. HBK Kometa Vrútky 5 4 0 1 31: 9 8
 2. MŠK Spišská Belá 5 3 2 0 28:11 8
 3. MŠK CVČ Worms Kežmarok 5 3 1 1 24: 9 7
 4. JK Medokýš Martin 5 2 0 3 19:20 4
 5. MŠK Kežmarok 5 1 1 3  9:30 3
 6. Double Team Považská Bystrica 5 0 0 5  5:37 0

Slovenská hokejbalová extraliga 

U14 2012/2013

MUŽI - 6. Liga VsFZ - skupina 
Podtatranská 

Mužstvo Z V R P Skóre B
1. Hrabušice 14 11 1 2 43:13 34
2. Poprad „B“ 14 9 2 3 33:16 29
3. Štrba 14 9 1 4 32:16 28
4. Smižany 14 8 1 5 29:19 25
5. Sp. Bystré 14 8 1 5 17:15 25
6. Mária Huta 14 6 4 4 28:23 22
7. Levoča 14 6 2 6 30:23 20
8. Helcmanovce 14 5 3 6 25:33 18
9. Hranovnica 14 5 1 8 27:24 16
10. Harichovce 14 3 7 4 17:18 16
11. Teplička 14 4 1 9 29:39 13
12. Margecany 14 3 3 8 16:41 12
13. Sp. Belá 14 3 2 9 22:30 11
14. Jaklovce 14 3 1 10 15:53 10

Muži - 1. „ČEZ“ trieda PFZ
Mužstvo Z V R P Skóre B
1.  V. Lomnica 16 11 1 4 51:19 34
2.  Kravany 16 10 2 4 50:24 32
3.  Vikartovce 16 9 2 5 43:18 29
4. Batizovce 16 8 5 3 34:26 29
5.  Stráže 16 8 3 5 32:24 27
6.  Sp. Belá „B“ 16 7 3 6 38:24 24
7.  Hôrka 16 7 3 6 31:37 24
8.  Mengusovce 16 6 5 5 27:32 23
9.  Vrbov 16 6 5 5 30:36 23
10.  L. Teplička 16 6 3 7 34:38 21
11.  Vernár 16 6 2 8 38:37 20
12.  Sp. Štvrtok 16 5 5 6 29:34 20
13.  Lučivná 16 5 4 7 27:41 19
14.  Ľubica 16 5 2 9 28:37 17
15.  V. Slavkov 16 3 2 11 22:46 11
16.  Sp. St. Ves 16 1 3 12 20:61 6

Starší dorast - 3. Liga VsFZ
Mužstvo Z V R P Skóre B
1. Ľubotice 15 12 1 2 63:14 37
2. Trebišov 15 12 0 3 54:14 36
3. Lipany 15 11 1 3 60:12 34
4. Michalovce „B“ 14 9 4 1 35:18 31
5. KAC Košice 15 10 0 5 48:27 30
6. Hrabovčík 15 9 3 3 36:19 30
7. Snina 15 6 4 5 20:22 22
8. Moldava n/B 15 6 1 8 33:42 19
9. Sabinov 15 4 4 7 17:28 16
10. Koš. N. Ves 15 4 2 9 23:33 14
11. Sobrance 15 4 2 9 21:42 14
12. St. Ľubovňa 15 4 1 10 23:49 13
13. Sp. Belá 15 3 2 10 20:48 11
14. Kr. Chlmec 15 3 1 11 18:59 10
15. Čaňa 15 1 2 12 11:55 5

Mladší dorast - 3. Liga VsFZ
Mužstvo Z V R P Skóre B
1. Moldava n/B 15 14 0 1 83:18 42
2. Michalovce „B“ 14 10 2 2 54:18 32
3. Ľubotice 15 10 2 3 48:14 32
4. Lipany 15 9 2 4 49:27 29
5. Snina 15 9 2 4 22:18 29
6. Sp. Belá 14 7 3 4 45:27 24
7. St. Ľubovňa 15 8 0 7 29:31 24
8. Trebišov 15 7 1 7 36:36 22
9. Sabinov 15 6 4 5 28:33 22
10. KAC Košice 15 6 2 7 37:35 20
11. Čaňa 15 5 1 9 21:38 16
12. Hrabovčík 15 3 2 10 18:38 11
13. Koš. N. Ves 15 3 0 12 11:52 9
14. Kr. Chlmec 15 3 0 12 20:65 9
15. Sobrance 14 0 1 13 8:59 1

Starší žiaci - 3. Liga VsFZ
Mužstvo Z V R P Skóre B
1. Levoča 9 9 0 0 42:11 27
2. FAM Poprad 9 7 1 1 30:7 22
3. Sp. Vlachy 9 6 0 3 24:21 18
4. Lendak 9 5 2 2 37:24 17
5. Smižany 9 4 2 3 20:10 14
6. Ľubica 9 3 3 3 41:16 12
7. Spišská Belá 9 2 0 7 13:22 6
8. Plavnica 9 2 0 7 13:23 6
9. Krompachy 9 2 0 7 9:28 6
10. Svit 9 1 0 8 7:74 3

Mladší žiaci - 3. Liga VsFZ
Mužstvo Z V R P Skóre B
1. FAM Poprad 9 7 0 2 26:13 21
2. Svit 9 6 0 3 25:18 18
3. Spišská Belá 9 5 0 4 20:13 15
4. Ľubica 9 5 0 4 15:14 15
5. Lendak 9 4 2 3 23:13 14
6. Krompachy 9 4 2 3 24:15 14
7. Levoča 9 4 1 4 21:19 13
8. Sp. Vlachy 9 4 0 5 21:30 12
9. Plavnica 9 2 2 5 15:22 8
10. Smižany 9 0 1 8 3:36 1

Výsledky futbalových mužstiev 
MŠK SLAVOJ Spišská Belá po jesennej časti 

súťažného ročníka 2012/2013
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