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8. Spišský zemiakarský jarmok
V sobotu 18. septembra sa na
námestí v Spišskej Belej uskutočnil už 8. ročník Spišského
zemiakarského jarmoku. „Objednané” vydarené počasie prilákalo
na námestie mnohých domácich
i cezpoľných návštevníkov. Jarmok pripravovalo mesto v spolupráci so Zemiakarským zväzom
SR, UKSUP HOS Spišská Belá,
AT TATRY, s. r. o., Spišská Belá,
Poľnohospodárskym družstvom
Tatry Spišská Belá, Družstvom
SLOVSOLANUM Spišská Belá,
Výskumným šľachtiteľským ústavom zemiakarským, a. s., Veľká
Lomnica a s Regionálnou poľnohospodárskou a potravinárskou
komorou v Poprade. Slávnostné

otvorenie jarmoku sprevádzalo už
tradičné posvätenie úrody, symbolické zbieranie zemiakov a meranie síl v škrabaní zemiakov, pri
ktorom pozvaní hostia predviedli
svoju zručnosť. Najrýchlejším bol
Ing. Ladislav Faix, podpredseda
okresného výboru Zväzu slovenských záhradkárov (pre okres
Poprad a Kežmarok), ale šikovné
ruky mali aj Dr. Staňa, generálny
riaditeľ UKSUZ Česká republika,
Ing. Anna Vitariušová, generálna
riaditeľka UKSUP Bratislava, Ing.
Ján Heldák (zástupca Zemiakarského zväzu SR a riaditeľ VŠÚZ,
a. s., Veľká Lomnica a JUDr. Štefan Bieľak, primátor nášho mesta.
(Pokračovanie na 3. str.)

Zo zasadnutia mestského zastupiteľstva
Na svojom zasadnutí dňa
26. 8. 2010 mestské zastupiteľstvo
v Spišskej Belej okrem iných prijalo nasledovné rozhodnutia:
Podmienky pre určenie nájomcov a podmienky nájmu
nových nájomných bytov nad
zdravotným strediskom
A) Vzalo na vedomie podmienky pre výber budúcich nájomcov a pre užívanie 20 nových
mestských nájomných bytov
bežného štandardu v Spišskej
Belej na Štefánikovej ulici č. 42
(nad zdravotným strediskom),
určené vo Výnose Ministerstva
výstavby a regionálneho rozvoja
SR č.V-1/2008, ktorým sa mení
a dopĺňa výnos MVaRR SR č.V1/2006 o poskytovaní dotácií na
rozvoj bývania v znení výnosu
z 28. novembra 2007 č.V-1/
2007 a v zmysle zmluvy medzi
Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR a Mestom
Spišská Belá o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných
bytov a v zmysle zmluvy medzi
Štátnym fondom rozvoja bývania a Mestom Spišská Belá
o poskytnutí úveru na výstavbu
nájomných bytov a podľa VZN
Mesta Spišská Belá č. 6/2008 zo
dňa 29. 12. 2008 o podmienkach

prideľovania nájomných bytov
v bytových domoch postavených
s podporou štátu v meste Spišská
Belá.
B) Schválilo nasledovné kritéria pre výber nájomcov nových
mestských nájomných bytov
bežného štandardu na ulici Štefánikovej č.42 (nad zdravotným
strediskom) v Spišskej Belej:
a) mesačný príjem nájomcu
a osôb s ním bývajúcich, ktorých
príjmy sa posudzujú spoločne
podľa osobitného predpisu (zákon
č. 601/2003 Z. z. a opatrenie Ministerstva práce, sociálnych 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 posudzujú spoločne;
pritom mesačný príjem sa vypočíta z príjmu za predchádzajúci
kalendárny rok ako podiel tohto
príjmu a príslušného počtu mesiacov, počas ktorých sa príjem
poberá,
b) trvalý pobyt žiadateľa
v meste Spišská Belá,
c) súčasné pomery bývania
žiadateľa (neexistencia trvale zabezpečeného bývania, resp. trvalej
možnosti bývania: nesmie vlastniť

alebo mať možnosť trvale užívať
RD alebo byt, nie je stavebníkom
RD alebo bytu, resp. preňho sa
nerealizuje alebo nepripravuje
výstavba RD alebo bytu; zohľadní
sa aj doba, na ktorú má právo užívať uvedený byt alebo RD, počet
členov v domácnosti, prípadne iné
závažné okolnosti),
d) súčasné majetkové a sociálne pomery žiadateľa a osôb s ním
bývajúcich (vzhľadom na ne, nie
je schopný sám a ani za pomoci
svojich blízkych osôb si inak vyriešiť si svoju bytovú situáciu),
e) žiadateľ a osoby, ktoré budú
s ním v byte bývať, majú uhradené všetky splatné záväzky voči
mestu a jeho organizáciám,
f) iné dôvody hodné osobitného zreteľa v prípade zhodnosti
predchádzajúcich kritérií a-e
(napr. skutočnosť, či už žiadateľ
mal pridelený mestský nájomný
byt, a pod.),
g) dátum podania žiadosti
v prípade zhodnosti predchádzajúcich kritérií a - f.
C) Určilo, že 2 nájomné
byty na Štefánikovej ulici č. 42
v Spišskej Belej budú mať charakter „služobných” bytov, t. j.
v prípade potreby sa tieto prenájmu žiadateľovi, ktorý zabezpečuje spoločenské, ekonomické
a sociálne potreby mesta, najmä
školské, kultúrne, zdravotnícke

a bezpečnostné potreby.
D) Určilo nasledovné podmienky užívania uvedených nájomných bytov na Štefánikovej
ulici č. 42 v Spišskej Belej:
a) nájomná zmluva s nájomcom bude uzavretá na dobu určitú,
a to na 3 roky,
b) nájomca má po uplynutí
doby nájmu právo na opakované
uzavretie nájmu bytu za predpokladu dodržania podmienok
uvedených v tomto uznesení,
nájomnej zmluve a v osobitnom
predpise (§ 811 Občianskeho
zákonníka a Výnos MVaRR
SR č.V-1/2008 zo dňa 15. júla
2008),
c) pre zabezpečenie úhrady
nájomného a úhrad za prípadné
poškodenie bytu je budúci nájomca povinný zložiť v prospech
mesta na jeho účet finančnú zábezpeku vo výške 5-mesačného
nájomného; túto zábezpeku musí
žiadateľ uhradiť najneskôr v deň
podpisu nájomnej zmluvy; uvedená finančná zábezpeka počas
doby jej zloženia na účte mesta
nie je úročená,
d) výpovedná lehota v prípade
výpovede z nájmu bytu je 2 kalendárne mesiace,
e) nájomné pre jednotlivé byty
sa určuje vo výške 3,2 % z obstarávacej ceny stavby.
(Pokračovanie na 4. str.)
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Komunálne voľby 2010 v Spišskej Belej
Dňa 27. novembra 2010 sa
uskutočnia aj v našom meste (tak
ako na celom Slovensku) voľby
do orgánov samosprávy mesta
Spišská Belá. Teda voľby primátora mesta a voľby poslancov
metského zastupiteľstva nášho
mesta na obdobie ďalších 4 rokov

(2010 - 2014).
Na základe rozhodnutia mestského zastupiteľstva v Spišskej
Belej bude v novom volebnom
období 2010 - 2014 mať mestské
zastupiteľstvo 11 poslancov.
Títo sa budú voliť v 2 volebných
obvodoch: vo volebnom obvode

č. 1 Spišská Belá (bez Strážok)
sa bude voliť 10 poslancov a vo
volebnom obvode Strážky sa bude
voliť 1 poslanec. Bude to tak ako
tomu je od roku 2002.
Kandidátne listiny na primátora mesta či poslancov bolo potrebné doručiť na mestský úrad
(zapisovateľke mestskej volebnej
komisie) do 3. októbra 2010.
Nezávislý kandidát na primátora či poslanca musí mať
podporu od obyvateľov mesta vo
forme petičných hárkov s min.
200 platnými podpismi voličov
(obyvateľov mesta - osoby s trvalým pobytom na území mesta
starší ako 18 rokov).

Zasadalo zastupiteľstvo PSK
• Počas letných mesiacov mesto zrekonštruovalo aj vjazdy, vybudovalo
nový rigol na dažďovú vodu a upravilo trávniky na Ul. kpt. Nálepku.

Dňa 24. 8. 2010 sa uskutočnilo 7. zasadnutie Zastupiteľstva
Prešovského samosprávneho
kraja. Viac informácií získate na
www.vucpo.sk

Čo sa kopalo? Aké investičné aktivity v meste realizujeme?
Čo sa kopalo na Tatranskej
ulici? Nová elektrická prípojka
k objektu zdravotného strediska
z dôvodu výstavby 20 nájomných
bytov (ako nadstavba zdravotného strediska). Práce realizovala
priamo VSE, a. s., Košice (na
požiadanie a náklady mesta).
Čo sa kopalo na Družstevnej
ulici? Nová elektrická prípojka
k jednotlivým novobudovaným

garážam. Práce realizovala priamo
VSE, a. s., Košice (na požiadanie
a náklady mesta).
Čo sa kopalo na Hviezdoslavovej ulici od č. 29? Vymieňajú sa
vodovodné prípojky k rodinným
domom. Práce realizuje PVS, a. s.,
Poprad (na požiadanie mesta).
Okrem už uvedených projektov EÚ sú to aj tieto aktivity:
1. výstavba vodovodu v lo-

Záhradná ulica

ba). Uvažujeme nad rozšírením
chodníkov po oboch stranách až
po cestu s osadením nových cestných obrubníkov (zrušenie úzkych
pásov trávnikov). Samozrejme, že
sa zachovajú existujúce stromy
a vysadia sa nové stromy (tak ako
na Ul. 1. mája pred bytovkami).
Všetky tieto stavebné úpravy
chodníkov sa budú robiť až na budúci rok (z finančných dôvodov).
To isté bude platiť o časti Novej
ulice (od č. 10 po č. 22).

Na Záhradnej ulici spoločnosť
VSE, a. s., Košice realizuje prekládku rozvodov elektrickej siete
do zeme. Mesto zároveň buduje
nové verejné osvetlenie. Po zasypaní výkopov štrkmi už ďalšiu
starostlivosť o úpravu týchto
výkopov a teda úpravu chodníkov
bude zabezpečovať mesto. Na
tejto ulici sa budú rekonštruovať
chodníky (položí sa nová dlaž-

• Na Moskovskej ulici spoločnosť VSE, a. s., Košice zrealizovala prekládku rozvodov elektrickej siete zo vzduchu do zeme. Mesto zároveň
vybudovalo nové verejné osvetlenie. Po zasypaní výkopov štrkmi už ďalšiu
starostlivosť o úpravu týchto výkopov a teda úpravu chodníkov bude zabezpečovať mesto. Na tejto ulici sa zvažuje rozšírenie chodníka po oboch
stranách až po cestu s osadením nových cestných obrubníkov (zrušenie
pôvodného rigola) samozrejme so zachovaním existujúcich stromov, prípadne s doplnením nových stromov. Tieto stavebné úpravy chodníkov sa
budú robiť však až na budúci rok (z finančných dôvodov).

kalite IBV S. Webera (október
- november),
2. výstavba rozvodov plynu
v lokalite IBV S. Webera (október - november),
3. úprava plochy pred novými
garážami s dažďovou kanalizáciou na Družstevnej ulici,
4. výstavba novej trafostanice
pre 11 bj na Slnečnej ulici (býv.
sodovkáreň).

Návrh štúdie
Mesto dalo vypracovať návrh
štúdie na rekonštrukciu uvedeného športového areálu pri základnej
škole na Moskovskej ulici. Viac
informácií nájdete v časti Dôležité
dokumenty na tejto stránke.
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Historický
kalendár
7. 9. 1932 - Kolaudácia vý-

stavby mestského vodovodu
(15. 6. 1931 - 7. 9. 1932).
10. 9. 1912 - V Spišskej Belej zomrel Dr. Michal Greisiger, beliansky lekár, archeológ
a prírodovedec.
17. 9. 1891 - Vo viedni
zomrel beliansky rodák J.
M. Petzval, významný fyzik,
matematik a vynálezca.
29. 9. 1919 - V Spišskej
Belej bol zriadený plebiscitný
komisariát v budove tabakovej
továrne (laktáreň) pre zabezpečenie konania plebiscitu na
spornom území Spiša medzi
Poľskom a Československom,
ktorý sa však nakoniec nekonal
a časť územia Spiša bola pričlenená k Poľsku.
30. 9. 1263 - Prvá známa
písomná zmienka o Spišskej
Belej (Bela) v donačnej listine
uhorského kráľa Belu IV.
30. 9. 1667 - Poľský kráľ Ján
II. Kazimír zvýšil v privilégiu
Spišskej Belej počet výročných
dvojdňových trhov (jarmokov)
z dvoch na tri.

Rekonštrukcia
hotela
Mnohí sa pýtate, či sa niečo
deje s bývalým hotelom HP vedľa hasičskej zbrojnice v Spišskej
Belej na Petzvalovej ulici. V súčasnosti jeho noví majitelia (pochádzajúci z nášho mesta) finišujú
jeho komplexnú rekonštrukciu.
Okrem dostatočne veľkej ubytovacej kapacity sa v ňom zriadi aj
štýlová reštaurácia. Tak želáme čo
najrýchlejšie skolaudovanie.
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8. Spišský zemiakarský jarmok
(Dokončenie z 1. str.)
V rámci jarmoku bolo možné sa
dozvedieť zaujímavé informácie
o pestovaní a ochrane zemiakov,
vidieť viac ako 60 odrôd zemiakov (menej ako po iné roky),
historickú i súčasnú poľnohospodárku techniku na pestovanie
zemiakov, či ochutnať zemiakové a iné špeciality. V rámci
jarmoku sa uskutočnil aj seminár
pre širokú verejnosť o pestovaní
a ochrane zemiakov pod záštitou
UKSUP. Počas jarmoku sa konali
aj dve sprievodné akcie: Výstava
zvierat drobnochvateľov zo

Spišskej Belej v záhrade mestskej knižnice a Okresná výstava
ovocia a zeleniny Slovenského
zväzu záhradkárov v budove AT
TATRY na Petzvalovej ulici. Jarmok bol popretkávaný bohatým
kultúrnym programom, ktorý
ukončila hudobná skupina The
Backwards s legendárnymi hitmi
od skupiny The Beatles. Rekord
v počte predaných tombolových
lístkov z minulého ročníka bol
prekonaný, predalo sa až 2500
tombolových lístkov. A zábava
pokračovala do neskorej noci
za hudby od hudobnej skupiny

Pepeband...
Primátor mesta vyjadruje
poďakovanie týmto odborným
vystavovateľom:
TSA, s. r. o., Kežmarok
HZPC a APH Slovensko,
s. r. o., Poprad
Agraria, a. s., Spišská Belá
Triana, s. r. o., Bratislava
Europlant, s. r. o., Poprad
VŠÚZ, a. s., Veľká Lomnica
HOS ÚKSÚP Spišská Belá
Slovsolanum Družstvo Spišská
Belá
Bayer, s. r. o., Bratislava
Arysta, s. r. o., Bratislava
Tatrakon, s. r. o., Poprad
Roľnícke noviny
Poďakovanie patrí všetkým,

ktorí sa organizačne podieľali na
príprave a priebehu tohtoročného
jarmoku (najmä vyššie uvedeným
poľnohospodárskym subjektom
i zamestnancom mesta), žiakom
a odborným pedagógom Strednej
odborne j školy v Kežmarku (na
Kušnierskej ulici), Rímskokatolíckej farnosti v Spišskej Belej,
podnikateľom poskytujúcim
služby občerstvenia, stravovania
a podobné služby, podnikateľom,
ktorí prispeli cenami do tomboly,
domácim ochotníkom z radov
speváckej skupiny BELAN a Belianskej dychovky, ako aj vám
všetkým, ktorí ste prišli na jarmok
pozrieť, či sa zabaviť, pretože tento rok to stálo za to...

Výsledky súťaží organizovaných počas jarmoku:
Súťaž o najväčší zemiak
1. miesto: Odroda Arnova - pestovateľ: UKSUP Spišská Belá, hmotnosť 946 g
2. miesto: Odroda Spinela - pestovateľ: UKSUP Spišská Belá, hmotnosť 891 g
3. miesto: Odroda HZ 387 - pestovateľ: HZPC, s. r. o., hmotnosť
858g
(v minulom roku mal najväčší zemiak viac ako 1 400 g)
Súťaž v jedení zemiakov
1. miesto: Stanislav Hangurbadžo
2. miesto: Lukáš Mačák
3. miesto: Róbert Špiner
Súťaž o najchutnejší zemiak
1. miesto: odroda Red Fantasy - Agto tacio Liptovský Mikuláš
2. miesto: odroda Spinela - VŠÚZ Veľká Lomnica
Lauta - PD Liptovský Mikuláš
3. miesto: odroda Anabel - AT TATRY, s. r. o., Spišská Belá
Súťaž Miss odroda (o najkrajšie vyzerajúcu odrodu)
1. miesto: odroda Mocard
2. miesto: odroda Matabel
3. miesto: odroda Picasso
Súťaž - O najkrajšiu predzáhradku (vyhlásená mestom)
1. miesto: Ľudmila Smreková, Družstevná 61, Spišská Belá (odmena
150 EUR)
2. miesto: Janka Tomalová, Štefánikova 15, Spišská Belá (odmena
100 EUR)

3. miesto: Eva Rusiňáková, Továrenská 13, Spišská Belá (odmena 70
EUR)
Súťaž - O najkrajší balkón (vyhlásená mestom)
1. miesto: Jozef Jezerčák, Družstevná 56, Spišská Belá (odmena 100
EUR)
2. miesto: Janka Kuchtová, Osloboditeľov 47, Spišská Belá (odmena
75 EUR)
3. miesto: Pavol Marek, Družstevná 64, Spišská Belá (odmena 50
EUR)
Pred Zemiakarským jarmokom ÚKSUP Spišská Belá a primátor mesta
Spišská Belá vyhlásili vedomostnú súťaž „Zemiak náš druhý chlieb”,
do ktorej sa zapojili žiaci Strednej odbornej školy v Kežmarku (v Pradiarni):
1. Ľudmila Vidová 3. ročník a Svetlana Hangurbadžová 4. ročník,
2. Anna Stupaková 3. ročník a Daniela Karkošová 4. ročník,
3. Žofia Badovská 3. ročník a Patrícia Andrášová 4. ročník.
Primátor mesta Spišská Belá vyhlásil pred jarmokom výtvarnú súťaž
„Zemiak náš druhý chlieb”, do ktorej sa zapojili žiaci Základne umeleckej školy v Spišskej Belej:
Kategória mladších žiakov
1. miesto Lívia Kovalčíková 6-ročná
2. miesto Mária Kovalčíková 6-ročná
3. miesto Klaudia Zatkovská 8-ročná
Kategória starších žiakov
1. Monika Ferenčáková 12-ročná
2. Natália Neupauerová 12-ročná
3. Tatiana Jacenková 12-ročná
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Zo zasadnutia mestského zastupiteľstva
(Dokončenie z 1. str.)
E) Určilo komisiu na posúdenie žiadosti o pridelenie vyššie
uvedených nájomných bytov
v zložení: Jozef Kuna, Peter Milaňák, Ing. František Čarnogurský,
Gabriel Gemza, MUDr. Andrej
Novák, Barbora Olekšáková,
Marta Klokočová.
Finančné dary pre slávnostné
obrady mesta
Schválilo úpravu finančných
príspevkov (finančné dary) poskytovaných v rámci slávnostných obradov osláv životných
jubileí seniorov, ktorí sú obyvateľmi mesta a dožili sa okrúhleho
životného jubilea 70, 75, 80, 85,
90, 91 a viac rokov vo výške 40
€ pre 1 osobu a v rámci slávnostného prijatia novonarodených detí
s trvalým pobytom v meste Spišská Belá vo výške 70 € pre 1 dieťa. Nejde o nič nové, uvedené
obrady takto fungujú už 6 rokov,
v tomto prípade ide len o zaokrúhlenie uvedených súm na celé eurá
z dôvodu prechodu na euro (aby
sa nevyplácali centy).
Predaj bytu v dome
na Zimnej č. 23
Vzalo na vedomie výsledky
verejnej obchodnej súťaže na
predaj 1-izbového bytu na 1.
poschodí meštianskeho domu na
Zimnej ulici č. 23 v Spišskej Belej, súp. číslo 421 (doručené boli
4 ponuky) a schválilo na základe
výsledku verejnej obchodnej súťaže predaj 1-izbového bytu na
1. poschodí meštianskeho domu
na Zimnej ulici č. 23 v Spišskej
Belej s priľahlým pozemkom
kupujúcemu Ing. Jozefovi Wesselényimu zo Spišskej Belej za
kúpnu cenu 10 010 € (najvyššia
cenová ponuka).
Predaje pozemkov
Schválilo predaj pozemku
parc. č. KN „C” 1855/25, druh pozemku zastavaná plocha o výmere
142 m2, v k. ú. Spišská Belá, LV
č. 1 kupujúcemu Ing. Martinovi
Šoltýsovi a manž. Ing. Želmíre
Šoltýsovej, rod. Žákovej, bytom
Spišská Belá, Družstevná č. 31 za
kúpnu cenu 6,64 EUR/m2 v rámci
majetkoprávneho vysporiadania
vlastníctva k tomuto pozemku
na účely zriadenia záhrady za
podmienky súhlasu ostatných
spoluvlastníkov obytného domu
na Družstevnej č. 31 v Spišskej

Belej.
Neschválilo predaj časti pozemku parc. č. KN „C” 1895/1,
druh pozemku zastavaná plocha
a nádvorie o celkovej výmere
5539 m2, v k. ú. Spišská Belá,
LV č. 1 na Družstevnej ulici žiadateľovi Jánovi Sejutovi, bytom
Spišská Belá, Ul. 1. mája č. 1172/
38A z dôvodu, že na predmetnom
pozemku je potrebné najprv vybudovať mestský chodník (okolo
miestnej komunikácie) a zároveň
zmeniť územný plán mesta v prípade akejkoľvek výstavby zo
strany žiadateľa.
Schválilo predaj časti pozemku KN „E” parc. č. 326, druh
pozemku - záhrada o výmere 431
m2: a to diel č. 3 o výmere 32 m2
zlúčený do novovzniknutého pozemku KN „C” 1348/12 zastavaná
plocha o výmere 44 m2, diel č. 4
o výmere 14 m2 do novovytvoreného pozemku parcela č. 1353,
druh pozemku zastavaná plocha
o výmere 23 m2 v k. ú. Spišská
Belá, zapísaný na LV 1, podľa
GP č. 38/2010 kupujúcemu Jánovi
Pokrivčákovi a manželke, bytom
Spišská Belá, 1. mája č. 21, za
cenu 6,64 EUR/m 2 z dôvodu
majetkoprávneho vysporiadania
pozemku pred garážou na Ulici
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1. mája 21 v Spišskej Belej.
Schválilo predaj časti pozemku KN „E” parcelné č. 326, druh
pozemku - záhrada o výmere 431
m2: a to diel č. 5 zlúčený do novovzniknutého pozemku KN „C”
1354 zastavaná plocha o výmere
23 m2 a diel č. 6 zlúčené do novovytvoreného pozemku KN „C”
parc. č. 1348/13, druh pozemku
zastavaná o výmere 43 m2 v k. ú.
Spišská Belá, zapísaný na LV 1,
podľa GP č. 38/2010 žiadateľovi
- kupujúcej Anne Muchovej, bytom Spišská Belá, 1. mája č. 21,
za cenu 3,32 EUR/m2 (100 Sk/
m2) z dôvodu majetkoprávneho
vysporiadania pozemku pred garážou na ulici 1. mája 21 v Spišskej Belej.
Schválilo predaj časti pozemkov za chatkami v Belianskych
kúpeľoch: pozemku parc. č. KN
„E” 7365, druh pozemku - lesná
pôda o výmere 592 m2 a časť pozemku parc. č. KN „E” 7364/1,
podiel 1⁄2, druh pozemku orná
pôda, v k. ú. Spišská Belá, zapísaný na LV 1, o výmere určenej
podľa GP, ktorý si dajú vyhotoviť žiadatelia na vlastné náklady
pre kupujúcich: Jaroslav Linek
a manž., bytom Spišská Belá,
ulica Moskovská č. 2, Branislav
Zatkovský, Švabská 69, Prešov,
Miroslav Neupauer a manž.

Ľ. Svobodu 26, Spišská Belá,
Priernacká Barbara, Osiedle,
WOLBROM Poľsko, Marian
Fiamčík, Družstevná 3, Spišská
Belá, Slavkovská Michaela,
rod. Mikolajová, Podjavorinskej
405/22, Poprad, za kúpnu cenu
10 EUR/m 2 v zmysle VZN
mesta č. 6/2003. Ide o pozemok
šírky 2,0 m za chatkami smerom
k bývalému hotelu Belan s cieľom
vybudovať oplotenie na ochranu
majetku žiadateľov.
Schválilo predaj stavebných
pozemkov v lokalite IBV Samuela Webera v k. ú. Spišská Belá
pre nasledovných záujemcov
(kupujúcich stavebníkov):
- Martin Mešár, Podhorany č.
24,
- MUDr. Jaroslav Grohola
a manž., Priekopa č. 48, Kežmarok,
- Štefan Liška a manž., Poráč č.
30,
- Zdeno Pekarčík, Petržalská
1637/2, Kežmarok,
- Ing. Marek Kapalko, Záborského 3, Spišská Nová Ves,
- Mišalková Otília, Kúpeľná 56,
Spišská Belá,
za podmienok určených
pre predaj týchto stavebných
pozemkov v zmysle uznesenia
č. 156/2008 zo dňa 25. 9. 2008
(konkrétny stavebný pozemok sa

Referendum 2010 - výsledky hlasovania v meste Sp. Belá
Počet oprávnených občanov
Spišská
Belá
Otázka
Otázka č. 1
Otázka č. 2
Otázka č. 3
Otázka č. 4
Otázka č. 5
Otázka č. 6

4 835

Počet vydaných Percento účasti Počet odovzdahlasovacích
oprávnených
ných hlasovalístkov
občanov
cích lístkov
1 150

Počet hlasov „ANO”
1 026
1 086
1 075
1 033
846
913

23,78
Počet hlasov „NIE”
83
32
41
68
214
103

1 150

Počet odovzda- Počet odovzdaných platných ných neplatných
hlasovacích
hlasovacích
lístkov
lístkov
1 136

% hlasov „ANO”
89,21
94,43
93,47
89,82
73,56
79,39

14
% hlasov „NIE”
7,21
2,78
3,56
5,91
18,60
8,95

Referendové otázky:
1. Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky zákonom zrušila povinnosť fyzických osôb
a právnických osôb platiť úhradu za služby verejnosti poskytované Slovenskou televíziou a Slovenským
rozhlasom?
2. Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky zákonom rozšírila možnosť prejednať konanie poslanca Národnej rady Slovenskej republiky ako priestupok na všetky priestupky podľa zákona
o priestupkoch?
3. Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky ústavným zákonom znížila počet poslancov
Národnej rady Slovenskej republiky na 100 s účinnosťou od nasledujúceho volebného obdobia?
4. Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky zákonom ustanovila, že orgány verejnej moci
môžu obstarávať osobné motorové vozidlá s obstarávacou cenou maximálne 40 tisíc eur?
5. Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky ustanovila možnosť voliť poslancov Národnej
rady Slovenskej republiky a poslancov Európskeho parlamentu prostredníctvom internetu?
6. Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky zákonom vyňala osoby poverené výkonom
verejnej moci z možnosti uplatniť právo na odpoveď podľa tlačového zákona?
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určí po dohode s kupujúcimi).

mom a chatám.

Kúpa pozemku
schválilo pozemku parc. č. KN
„C” 6738, druh pozemku - orná
pôda o výmere 927 m2, zapísaného
v LV č. 2420 od vlastníčky Kláry
Mišalkovej, trvale bytom Spišská
Belá, Kúpeľná 56 za dohodnutú
kúpnu cenu 7 EUR v rámci majetkovoprávneho vysporiadanie pozemku pod plánovanou miestnou
komunikáciou v IBV Samuela
Webera - 2. etapa.

Prenájom poľnohospodárskej
pôdy
Vyhlásilo verejnú obchodnú
súťaž na prenájom časti pozemku, parc. č. KN „C” 617, druh
pozemku - orná pôda o výmere
1720 m2 zapísaný na LV č. 1,
k. ú. Spišská Belá na poľnohospodárske účely na dobu nájmu 5
rokov a minimálna výška nájmu
33,33 €/ha. Ide o pozemok za ul.
Osloboditeľov vedľa štátnej cesty
na Bušovce.

Pozemky v Tatranskej Kotline
1. Vzalo na vedomie vyhlásenie opätovnej verejnej obchodnej
súťaže na predaj pozemku v Tatranskej Kotline (pri trafostanici),
verejná ponuka tvorí prílohu tohto
uznesenia.
2. Neschválilo žiadateľovi Ivanovi Jurčagovi, bytom Tatranská
Kotlina č. 11125, prenájom časti
pozemku parc. č. KN „E” 14 697/
1, druh pozemku - trvale trávny
porast, o výmere 9765 m2, KN
„C” 14 705/55 TTP 2826 m2, KN
„E” 14698/701, druh pozemku trvale trávny porast o výmere 2388
m2 zapísaný na LV č. 402, k. ú.
Tatranská Lomnica (lokalita Kardolína za Tatranskou Kotlinou).
3. Schválilo žiadateľovi Márii
Brtáňovej, rod. Garajovej, bytom
Ždiar č. 156, prenájom časti
pozemku pri rodinnom dome,
parc. č. KN „C” 14769/15, druh
pozemku trvale trávny porast,
o výmere 690 m 2 , pozemok
parc. č. KN „C” 14769/2, druh
pozemku trvale trávny porast,
o výmere 400 m2, časť pozemku
parc. č. KN „C” 14769/13 o výmere 143 m2, druh pozemku trvale
trávny porast, zapísaný na LV č.
402, k. ú. Tatranská Lomnica na
účely zriadenia záhrady za týchto
ďalších podmienok:
- doba nájmu: 5 rokov,
- výška nájmu v zmysle VZN
mesta č. 6/2003,
- zákaz vykonávania akýchkoľvek stavebných úprav na tomto
pozemku bez predchádzajúceho
písomného súhlasu mesta. Ide
o pozemok okolo rodinného domu
a pod hospodárskymi budovami
v lokalite Poľko nad Ždiarom.
4. Neschválilo prenájom ani
predaj pozemku parc. KN „C”
594/1 v Tatranskej Kotline, k. ú.
Tatranská Lomnica žiadateľovi
Rudolfovi Kramarčíkovi, bytom
Slnečná 87/1, Stará Lesná. Ide
o pozemok, ktorý dnes slúži ako
prístupová cesta k rodinným do-

Vyúčtovanie verejnej zbierky
Vzalo na vedomie informáciu
o použití finančných prostriedkov
z verejnej zbierky v meste Spišská
Belá na pomoc občanom mesta
Spišská Belá postihnutých povodňami zo dňa 4. 6. 2010. Finančná
pomoc bola rozdelená medzi 4
postihnuté rodiny v Strážkach na
Popradskej ulici.
Organizačná štruktúra
mestského úradu
Vzalo na vedomie zmenu organizačnej štruktúry mestského
úradu v Spišskej Belej a zmenu
organizačného poriadku Mestského úradu Spišská Belá. Zmena
spočíva v aktualizácii organizačného poriadku z dôvodu prijatia
novely zákona o obecnom zriadení a zároveň z dôvodu, že mesto
zamestnáva dlhodobo nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie v spolupráci s Úradom práce
v Kežmarku (napr. absolventská
prax, chránená dielňa, menšie
obecné služby a pod.).
Komunálne voľby
- 27. november 2010
Určilo podľa § 9 zákona SNR
č. 346/1990 Zb. o voľbách do samosprávy obcí v znení neskorších
predpisov pre voľby do orgánov
samosprávy mesta Spišská Belá
konaných dňa 27. 11. 2010, že
Mestské zastupiteľstvo v Spišskej
Belej vo volebnom období 2010
- 2014 bude mať 11 poslancov,
ktorí budú volení v dvoch volebných obvodoch:
1. vo volebnom obvode č.
1 bude volených 10 poslancov
a tento obvod zahŕňa mesto Spišská Belá (okrem mestskej časti
Strážky),
2. vo volebnom obvode č. 2
bude volený 1 poslanec a tento
obvod zahŕňa celú mestskú časť
Strážky.
Ide o stav, ktorý platí už od

roku 2002 počas dvoch predchádzajúcich volebných období a nemenil sa, avšak pred každými komunálnymi voľbami je zákonnou
povinnosťou určiť počet poslancov a počet volebných obvodov.
Zákon určuje pre naše mesto mať
11 až 13 poslancov (mestá od 5
do 10 tis. obyvateľov), pričom
konkrétny počet poslancov určuje
mestské zastupiteľstvo.
Pridelenie uvoľnených
mestských bytov
1. Schválilo pridelenie mestského nájomného bytu č. 4, 2.
kategórie na 1. poschodí bytového
domu na Štefánikovej ulici č. 11
v Spišskej Belej na dobu určitú
3 rokov (byt po p. Jiraskovej)
nájomcovi Anne Lenďákovej, trvale bytom Spišská Belá, Zimná
ul. č. 62.
2. Schválilo pridelenie mestského nájomného 2-izbového bytu
č. 4, 1. kategórie na 1. poschodí
bytového domu na Petzvalovej
ulici č. 27 v Spišskej Belej o celkovej výmere 55,49 m2 (byt po
p. Čopovej) nájomcovi Kataríne
Marečkovej, trvale bytom Spišská
Belá, Družstevná ul. č. 68.
3. Schválilo pridelenie mestského nájomného 1-izbového bezbariérového bytu č. 2, 1. kategórie
na prízemí bytového domu na
Družstevnej ulici č. 68 v Spišskej
Belej o celkovej výmere 39,95 m2
(byt po p. Marečkovej) nájomcovi
Milanovi Koščákovi, trvale bytom
Spišská Belá, Družstevná 10.
Športový areál
na Moskovskej ulici
Schválilo návrh štúdie na
úpravu a modernizáciu športového areálu na Moskovskej ulici
v Spišskej Belej. Bližšie informácie v časti Dôležité dokumenty na
úvodnej webstránke mesta).
Referendum - 18. 9. 2010
Vzalo na vedomie informáciu
primátora mesta o príprave vyhláseného referenda na deň 18. 9.
2010 v podmienkach mesta Spišská Belá. Bližšie informácie sú
uvedené na úvodnej webstránke
mesta v časti Referendum.
Petície
Vzalo na vedomie informáciu
primátora mesta o podaných petíciách obyvateľov mesta z Hviezdoslavovej ulice:
1. o požiadavke výmeny vodovodných prípojok na ulici Hviezdoslavovej v Spišskej Belej (tejto
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petícii sa vyhovelo) a
2. o požiadavke na vybudovanie novej prístupovej cesty na
ulici Hviezdoslavovej v Spišskej
Belej (tejto petícii sa nemohlo
vyhovieť).
Predaj hasičského auta AVIA
Vzalo na vedomie informáciu
primátora mesta o príprave predaja hasičského auta zn. AVIA ako
prebytočného majetku mesta pre
niektorú z okolitých obcí na účely
ochrany pred požiarmi na základe
návrhu miestnych dobrovoľných
hasičov.
Denné centrum
Schválilo zriaďovaciu listinu
Denného centra Spišská Belá so
sídlom v Spišskej Belej, na Hviezdoslavovej ulici č. 21. V dôsledku
legislatívnych zmien sa doterajší
Klub dôchodcov mení na Denné
centrum (ide len o formálnu
zmenu v zmysle zmeny zákona
- na podstate činnosti klubu sa
nič nemení).
Prebiehajúce investičné akcie
Vzalo na vedomie informáciu
primátora mesta o prebiehajúcich
investičných aktivitách mesta
Spišská Belá
- výstavba nájomných bytov 20
b. j. nad zdravotným strediskom,
- stavebná úprava chodníka na
starom cintoríne,
- rekonštrukcia budovy ZŠ J.
M. Petzvala, Moskovská 20,
- rekonštrukcia Petzvalovej
ulice č. 1 - 9, stavebné úpravy
plochy za mestským úradom
a vybudovanie nového verejného
osvetlenia v parku za mestským
úradom a na Štefánikovej ulici
v rámci projektu Rekonštrukcia
centra mesta,
- vybudovanie nového verejného osvetlenia na Moskovskej,
Záhradnej a časti Novej ulice
a okolo zdravotného strediska,
- postupná výmena rozvádzačov verejného osvetlenia,
- výstavba cyklotrasy Spišská
Belá - T. Kotlina,
- výstavba nových NN-rozvodov k novým garážam na Družstevnej ulici a k zdravotnému
stredisku.
Schválilo doplnenie stavebných aktivít mesta na rok 2010
o rekonštrukciu chodníka na
ul. SNP od domu č. 15 po č.
21 v Spišskej Belej (z dôvodu
zabezpečenia aspoň čiastočnej
ochrany rodinných domov pred
dažďovými vodami).
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3. stupeň povodňovej aktivity v Strážkach
Problémy s dažďovou vodou
opätovne postihli aj naše mesto,
aj keď mnohí z vás to určite ani
nepostrehli. Dňa 1. septembra
2010 okolo poludnia z dôvodu
silného a intenzívneho dažďa
došlo k zatopeniu (zaplaveniu)
štátnej cesty 1/67 na Ul. SNP
pri cintoríne (pred železničným
priecestím) - cca 25 - 30 cm vody
ne vozovke. Uvedený problém
spôsobila dažďová voda z Družstevnej ulice a z firmy DREPAL
(cez plochu nákladnej železničnej
stanice). Uvedená kanalizácia
v štátnej ceste jednoducho nestíhala odvádzať dané množstvo vody.
Za prítomnosti primátora mesta,
ktorý riadil potrebné práce počas
intenzívneho dažďa a za aktívneho
spolupôsobenia miestnych hasičov
a zamestnancov mestského podniku a príslušníkov štátnej polície
(OO PZ) sa podarilo problém
vyriešiť: uvoľniť potrebné šachty
a provizórne uviesť do prevádzky
novovybudovaný odľahčovací kanál (nebol v tom čase ešte úplne
funkčný). Ale táto situácia potvrdila, že tento odľahčovací kanál bude
plniť svoj účel. Ale predsa len na
upresnenie: uvedená kanalizácia
nie je mestská (ani v správe mesta) a ani štátna cesta nie je v správe

mesta, ale problémy muselo riešiť
mesto, ktoré za daný stav nie je
zodpovedné! Samozrejme, že
zodpovedné subjekty o tomto
probléme vedia.
Následne vo večerných hodinách v čase po 19. hodine sa začala dvíhať hladina potoka Čierna
voda v Strážkach v celom úseku
Popradskej ulice. Primátor mesta
osobne túto lokalitu monitoroval
spolu s miestnymi dobrovoľnými
hasičmi. Najviac boli opätovne
ohrozené rodinné domy na Popradskej ulici pri moste cez tento
potok (pri futbalovom ihrisku).
V čase okolo 20.30 h sa voda
z koryta potoka začala vylievať na
miestnu cestu a blízke futbalové
ihrisko. Po obhliadnutí miesta
primátor mesta vyhlásil 3. stupeň
povodňovej aktivity a priamo
na mieste riadil zabezpečovacie
práce. Nasadená bola potrebná
technika, miestni hasiči a zamestnanci mestského podniku i mesta.
Počas dvoch hodín došlo k provizórnemu spevneniu brehu potoka vytvorením ochranného valu
z prebytočnej zeminy a z vriec
s pieskom, čím sa podarilo vodu
vrátiť do koryta a udržať ju v takto
upravenom koryte. Zároveň boli
vrecia s pieskom umiestnené aj

Nová forma rieenia
sporov

pred rodinnými domami. Za túto
pomoc primátor mesta vyjadruje
poďakovanie našim dobrovoľným
hasičom, pomáhajúcim obyvateľom zo Strážok, zamestnancom
mesta i mestského podniku,
a osobitne p. Michalovi Bonkovi
ml. a p. Václavovi Slodičákovi zo
Strážok za použitie ich techniky
(bágrov JCB). V tomto prípade
sa javí ako opodstatnená mestom

pripravená regulácia tohto potoka,
na ktorú sú už schválené finančné
prostriedky, je podpísaná zmluva
s príslušným ministerstvom na
financovanie tejto stavby, stavba
je pripravená na realizáciu a už
sa len čaká na ukončenie procesu
výberu dodávateľa tejto stavby
(proces verejného obstarávania),
ktorý je však veľmi zložitý a časovo náročný.

Uvažuje sa nad jednosmernosťou ciest
Niektorí z Vás sa obrátili na mesto s návrhom zmeniť niektoré úzke
mestské cesty na jednosmerné. Dôvodom má byť zvýšenie bezpečnosti
ľudí, ako aj predchádzanie dopravným kolíziám pri strete 2 áut. Konkrétne: 1. časť cesty na Továrenskej ulici - od domu č. 2 po výjazd na
štátnu cestu, 2. cesta za sídliskom na Mierovej ulici - za Hviezdoslavovou ulicou (od obchodného domu po kotolňu na Mierovej ul.), 3. časť
cesty medzi Moskovskou a Kúpeľnou ulicou okolo telocvične školy.
Čo vy na to?

Deň Ústavy SR - 1. september

Ako reklamova� nekvalitný tovar �i slubu?
Na koho sa obráti� vo veci odborného posúdenia?
Viete ako odstúpi� od zmluvy pri podomovom predaji?
Na �o si da� pozor pri uzatváraní zmluvy o dielo?
Váhate ako vyriei� svoj spotrebite�ský problém?

Aj vo vaom samosprávnom kraji sa môete obráti� na
kontaktné miesto pilotného projektu

ADR: OMBUDSPOT  celoslovenská sie�
mimosúdnych spotrebite�ských centier,
kde vám poradia a v prípade potreby sprostredkujú
stretnutie so koleným mediátorom. Kontaktova� nás
môete telefonicky, potou, mailom i osobne.
Teíme sa na vás!

Kontaktné miesto

Preovského samosprávneho kraja
OMBUDSPOT
mimosúdne spotrebite�ské centrum Poprad
Nábreie Jána Pavla II. 439/16, 058 01 Poprad
e-mail: poprad@ombudspot.sk, tel.: 0944 533 011,
www.ombudspot.sk
Projekt financuje Ministerstvo hospodárstva
Slovenskej republiky.

Štátnym sviatkom si 1. septembra na Slovensku pripomíname
vznik najdôležitejšieho zákona
suverénneho nezávislého štátu
- Ústavy SR. Slovenská národná
rada (SNR) ju prijala 1. septembra 1992 na piatej schôdzi. Zo 134
prítomných poslancov hlasovalo
za 114, proti boli 16 a štyria sa
zdržali. Ústavu SR slávnostne
podpísali 3. septembra 1992 na
Bratislavskom hrade predseda
SNR Ivan Gašparovič a predseda vlády Vladimír Mečiar.
Ústavu tvorí súhrn základných
právnych noriem o spoločenskom zriadení, politickej organizácii a postavení občanov, ktorý
zaväzuje všetky orgány a občanov
štátu. Skladá sa z preambuly a deviatich hláv. Upravuje základné
práva a slobody, politické práva,
práva národnostných menšín
a etnických skupín, sociálne,
kultúrne a hospodárske práva,
právo na súdnu a právnu ochra-

nu. Ústava tiež určuje trojdelenie
moci ako jeden zo základných
princípov právneho štátu. Na jej
základe zákonodarnú moc v SR
reprezentuje Národná rada SR,
výkonnú moc vláda a prezident
a súdnu moc Ústavný súd SR
a nestranné a nezávislé súdy. Jej
väčšia časť vstúpila do platnosti
1. januára 1993, teda v deň vzniku
samostatnej Slovenskej republiky.
Samostatný štát vznikol po rozdelení česko-slovenskej federácie. Predchádzalo tomu prijatie
Deklarácie SNR o zvrchovanosti
Slovenskej republiky 17. júla
1992, následne sa predstavitelia
vládnucich strán dohodli na
rozdelení federácie. Federálne
zhromaždenie 25. novembra 1992
schválilo ústavný Zákon o zániku
Českej a Slovenskej federatívnej
republiky. O polnoci 31. decembra 1992 zanikol spoločný štát
Čechov a Slovákov a vznikli dva
samostatné štáty - SR a ČR.
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Stavebný úrad mesta informuje a upozorňuje
Územný plán mesta
Mnohokrát sa stavebný úrad
stretáva s požiadavkou, že žiadateľ chce umiestniť nejakú stavbu na
pozemku, na ktorom to však podľa
územného plánu nie je možné. Málokto si uvedomuje vážnosť takého
dokumentu, akým je územný plán
mesta. Ten plán určuje účel využitia každého pozemku v meste.
Ide o najvýznamnejší dokument
o rozvoji mesta, ktorého proces
prijatia je veľmi zložitý a časovo
náročný. Aj tento dokument sa
môže meniť, a teda zmena účelu
využitia toho-ktorého pozemku je
možná. Ale táto zmena je veľmi

zložitá a podlieha zložitému a časovo náročnému schvaľovaciemu
procesu. Územný plán nášho mesta
je účinný od 1. 2. 2009, pritom jeho
príprava a schválenie trvalo takmer
2 roky. Preto pri jeho príprave sme
vás niekoľkokrát vyzývali na jeho
pripomienkovanie počas uvedených dvoch rokov. A preto dnes
sa stretávate s postojom stavebného úradu: nie je možné postaviť
na pozemku stavbu, resp. rekonštruovať stavbu na iný účel, na
ktorý bola pôvodne postavená, ak
to nie je v súlade s územným plánom mesta. Toto určuje stavebný
zákon. Pritom to, či nie čo je alebo

nie je v súlade s územným plánom
mesta, určuje práve tento územný
plán mesta a nie je to na svojvôli
úradníka stavebného úradu, či
primátora mesta. Jednoducho, ak
plánovaná stavba nie je v súlade
s územným plánom, nemôže
stavebný úrad túto stavbu povoliť a ani primátor mesta nemôže
zmeniť tento názor. A preto je potrebné vždy vopred si svoj zámer
prerokovať a dať odsúhlasiť na stavebnom úrade mesta, či to je alebo
nie je v súlade s územným plánom
mesta, aby ste sa vyhli zbytočným
finančným nákladom a následným
problémom.

OKTÓBER 2010
Dodržiavanie stavebného
zákona
Stavebný úrad upozorňuje
všetkých, ktorí chcú realizovať akékoľvek stavebné práce v rodinnom
dome, v byte, na záhrade (napr.
postavenie prístrešku), zateplenie
domu, oprava plotu a pod., aby
vopred si daný stavebný zámer prerokovali na stavebnom úrade mesta.
Predídu tak možným problémom
a vyhodeným peniazom (napr.
na zbytočné pokuty). Na určité
stavebné činnosti potrebujete stavebné povolenie, na niektoré práce
vám stačí len ohlásenie stavebných
prác alebo nepotrebujete ani to. Ale
radšej sa príďte opýtať na stavebný
úrad (Ing. Vilga).

Rekonštrukcia základnej školy J. M. Petzvala
Od konca júna prebiehajú na
základnej škole J. M. Petzvala rekonštrukčné práce na celej budove
školy a telocvične. Ide o projekt
finančne podporený z prostriedkov EÚ. Kvôli tejto rekonštrukcii
sa začiatok školského roka posunul až na 13. septembra. Stavebné
práce stále pokračujú: aj vo vnútri
školy je potrebné ešte dotiahnúť
niektoré detaily. Telocvičňa
ešte čaká na vhodné podmienky
na položenie novej palubovky

(zatiaľ vysoká vlhkosť nového
betónu). V súčasnosti prebieha
zateplenie celej budovy, aj keď
počasie tento rok vôbec stavbárom
nepraje a práce sa časovo naťahujú. A ešte je potrebné zrealizovať
aj novú strechu na telocvični.
A to všetko najneskôr do konca
tohto roka. Stavebné práce realizuje firma PROFESTA, s. r. o.,
Poprad (ako hlavný dodávateľ).
Ide o projekt finančne podporený
z prostriedkov EÚ.

Darovanie krvi
Klinika Kostka (MUDr. Pavol Kostka) v spolupráci s Mestom Spišská
Belá rozbehli spoluprácu v oblasti bezplatného pravidelného darovania
krvi v našom meste. Ide o spoločnú snahu zaviesť v našom meste v
určitých intervaloch pravidelné odbery krvi na jednom mieste, aby si
obyvatelia nášho mesta ale aj z okolia zvykli na pravidelné darovanie krvi.
Odbery sa budú uskutočňovať v Klinike Kostka (za poštou), kde sú na
to špeciálne upravené priestory. Prvý odber sa uskutočnil 21. septembra.
Krv chcelo darovať 41 osôb, avšak mohlo ju darovať a darovalo ju 33
darcov. Chceme sa poďakovať všetkým darcom, ktorí prišli darovať krv
(najmä prvodarcom). Zároveň sa však chceme ospravedlniť tým, ktorí
prišli darovať krv popoludní a nebolo im to umožnené, nakoľko odber
bol plánovaný do 16.00 h (po dohode s transfúznou stanicou v Poprade),
avšak z technickým príčin tento odber museli ukončiť už okolo 13.30
h. Ďalšia možnosť darovať krv bude 24. novembra opäť v priestoroch
Kliniky Kostka, o čom vás ešte budeme informovať.

Mestský mládežnícky parlament uvíta
medzi sebou nových členov
Radi medzi sebou privítame
nových členov, ktorí sú ochotní
venovať svoj voľný čas v prospech rozvoja mládežníckej
činnosti v našom meste a majú
záujem o spoluprácu v kolektíve
Mestského mládežníckeho parlamentu. Aktívne sa podieľame na
organizácii mnohých kultúrnych
podujatí, besied, workshopov,
súťaží, športových stretnutí pre

mládež, zúčastňujeme sa školení na výchovu mládežníckych
lídrov, príprave a realizácii mládežníckych projektov. Tešíme
sa na vás.
Záujemcovia sa môžu hlásiť
v budove Centra voľného času,
Zimná 47 v Spišskej Belej.
Brigita Marhefková,
predsedníčka MMP

Žiadosti o dotácie na rok 2011
Mesto Spišská Belá upozorňuje všetkých žiadateľov, že žiadosť
o dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2011 na verejnoprospešnú činnosť
je potrebné podať do 31.10.2010. Žiadosti sú k dispozícii na www.spisskabela.sk (v časti úradná tabuľa) alebo priamo na mestskom úrade
u p. Evy Durišovej alebo si ich požiadajte zaslať mailom na adrese
durisova@spisskabela.sk.

Výrub stromov na Slnečnej
a Hviezdoslavovej ulici
V rámci projektu Rekonštrukcie centra mesta sa riešia aj úpravy verejnej zelene v centrálnej
historickej časti mesta Spišská
Belá. Riešené sú ulice Petzvalova č. 1 - 9, ulica Hviezdoslavova
č. 29 - 57 a ulica Slnečná č. 1
- 58. Na predmetných plochách
sa doposiaľ nachádzali stromové
a kríkové porasty rôznych vekových štádií a trávniky rôznej kvality. Všetky stromy a kríky, ktoré
sa nachádzali na týchto uliciach,
boli odborne posúdené dendrológom (Ing Sarvašovou) na základe
dendrologického výskumu a bola
určená ich sadovnícka hodnota.
Na základe stavebných úprav,

sadovníckej hodnoty a celkového stavu drevín boli vyznačené
dreviny určené na výrub (hlavný
dôvod ich výrubu bol ich zlý
zdravotný stav). Stromy určené
na ponechanie boli zakomponované do celkového návrhu riešenia stavebných úprav týchto ulíc.
Počet stromov určených na výrub
bolo 56 ks. Počet nových stromov,
ktoré sa majú vysadiť: 58 ks líp
(druh Tilia cordata). Plochy
trávnikov budú zrekonštruované
položením trávnikových kobercov
v množstve 1910 m2. V súčasnosti
je nová verejná zeleň už zrealizovaná na Petzvalovej ulici (nový
trávnik a 9 nových líp).
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Rekonštrukcia centra mesta pokračuje
Projekt rekonštrukcie centra
nášho mesta postupne naberá na
intenzite. Na Petzvalovej ulici
(č. 1 - 9) sa už zrealizoval nový
oporný múr, nový chodník, nové
osvetlenie, nový trávnik a nové
stromy. Potrebná je už len asfaltácia cesty a parkoviska, ktorá
bude až koncom októbra. Nový
chodník, nový trávnik a nové
osvetlenie je aj vedľa cesty pri
parku „pod” lekárňou. Nové
osvetlenie je už aj na Štefánikovej
ulici. Nový chodník sa realizuje aj
za mestským úradom pri Belianskej vinárni a okolo štátnej cesty

smerom k Slnečnej ulici s novým
zábradlím. Rovnako začali práce
na vybudovaní nového „malého”
námestia medzi úradom a zvonicou s podzemným parkoviskom
a s verejnými WC. V súčasnosti
začali stavebné práce aj na novom chodníku na Slnečnej ulici
a tiež na Hviezdoslavovej ulici.
Tieto práce majú byť ukončené
do konca novembra tohto roka.
Tieto práce realizuje Mestský
podnik Spišská Belá, s. r .o.,
a ARPROG Poprad, a. s. Ide
o projekt finančne podporený
z prostriedkov EÚ.

• Petzvalova ulica počas rekonštrukcie.

• Nový chodník s novým osvetlením, trávnikom a stromami na Petzvalovej ulici (1 - 9).
• Upravený chodník za lekárňou s novým osvetlením a novým trávnikom.

Anketa na www.spisskabela.sk
Otázka : Ste za umiestnenie retardérov (spomaľovacích prahov) na
mestských cestách v našom meste?
Aký je vývoj odpovedí na internetovej stránke mesta:
je to potrebné
(77,85 %)
som zásadne proti
(10,74 %)
je to zbytočné
(11,4 %)
Hlasovalo 2 271 osôb (stav k 1. 10. 2010).

Náhradný detský kopec
v plánovanej mestskej záhrade

• Výstavba zhromažďovacej plochy vedľa mestského úradu s podzemnými garážami a verejnými WC.

Chodník na starom cintoríne
Pýtate sa, kedy bude dokončený chodník z prírodného kameňa na
starom cintoríne. Pre tento rok mesto ešte koncom minulého roka naplánovalo realizáciu 1. etapy opravy chodníka vzhľadom na finančné
možnosti rozpočtu mesta. Finančné prostriedky pre túto prvú etapu
boli vyčerpané a dokončenie je naplánované na jar budúceho roka.
Tak to bolo naplánované a v zmysle toho aj postupujeme a tak zostáva
zrealizovať už menšiu časť uvedeného chodníka. Stavebné práce na
1. etape realizoval Mestský podnik Spišská Belá, s. r. o.

V súčasnosti mesto začalo
realizovať zámer na vybudovanie umelého detského kopca
z prebytočnej zeminy. Bude to
na mieste medzi hokejovým ihriskom a novým viacúčelovým
ihriskom na Tatranskej ulici. Ide
o kopec zo zeminy vysoký cca
6 - 7 m, ktorý sa následne celý
zatrávni. Bude mať celoročné
využitie. Jeho súčasťou bude aj
lanová dráha pre využitie v lete.
Počas zimných mesiacov bude
slúžiť na sánkovanie ako náhrada
za kopec pod zvonicou, na ktorý
boli všetky deti zvyknuté. Avšak
po rekonštrukcii námestia (do
konca tohto roka) sánkovanie
pod zvonicou už nebude možné.
Na vytvorenie tohto kopca mesto

využije prebytočnú zeminu z výkopových prác z cyklochodníka,
z rekonštrukcie centra mesta,
výstavby vodovodu a z iných
stavebných aktivít v meste. Tento
kopec je plánovaný ako súčasť obnovy bývalého športového areálu
bývalej kolkárne, ktorý po vysporiadaní pozemkov sa má zmeniť
na oddychovo-zábavnú mestskú
zónu - „mestskú záhradu” určené
pre všetky vekové kategórie.
Celý tento novoplánovaný
areál bude oplotený, cez deň voľne dostupný, počas nočných hodín
uzamykaný. Ale tento celkový
a veľký zámer pripravujeme na
budúci rok, avšak do konca tohto
roka chceme vybudovať len uvedený kopec.

STRANA 10

Spišskobeliansky spravodaj

Stavebné práce na cyklotrase už na celom úseku
Vo štvrtok 5. augusta 2010 sa
na pôde MsÚ v Spišskej Belej
uskutočnilo v poradí už tretie
pracovno - kontrolné stretnutie
k stavbe cyklotrasy vedúcej zo
Spišskej Belej do Tatranskej
Kotliny, realizovanej v rámci
slovensko-poľského cezhraničného projektu Belianske Tatry
- spolu a lepšie.
Na tomto pracovnom stretnutí
bolo skonštatované, že stavebné
práce cyklotrasy prebiehajú už
na celom jej úseku. Súbežne
s výstavbou cyklotrasy samotnej,

vykonáva dodávateľ stavby aj
stavebné práce štyroch budúcich
mostných prepojení. Stavebným
prácam momentálne praje aj
počasie, a preto je rýchly postup
viditeľný pre každého, kto pravidelne využíva cestné spojenie
medzi Spišskou Belou a Tatranskou Kotlinou. Predpokladá
sa, že všetky prípravné práce na
cyklotrase by mohli byť ukončené v prvej polovici mesiaca
september a v tom istom čase by
sa mohlo začať aj s pokládkou asfaltového povrchu. Podľa vyjadre-

• Stavebné práce na cyklochodníku už pred Tatranskou Kotlinou.

Cyklochodník Sp. Belá - T. Kotlina
V súčasnosti sa už finišujú
práce na výstavbe cyklochodníka
Spišská Belá - Tatranská Kotlina.
Žiaľ, najmä veľmi zlé počasie
a tiež komplikácie s podložím na
niektorých úsekoch spôsobili, že
plánované ukončenie stavebných
prác do konca septembra sa predĺžia približne do 20. októbra.
Takže koncom októbra ho bude
možné už otestovať. O dianí
v projekte je verejnosť informo-

vaná prostredníctvom Facebook
stránky projektu Belianske Tatry
- spolu a lepšie, ako aj prostredníctvom internetovej stránky projektu
www.spisskabela.sk/cyklotrasa.
Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátnym rozpočtom
v rámci Programu cezhraničnej
spolupráce Poľsko - Slovenská
republika 2007 - 2013.

nia dodávateľa stavby a primátora
mesta, so slávnostným otvorením
cyklotrasy by sa dalo počítať už
v priebehu mesiaca október, čo
znamená, že prví užívatelia by ju
mohli vyskúšať ešte v pomerne
stabilnom jesennom počasí.
Aktivity projektu však nie sú
len o vybudovaní cyklotrasy. Pozornosť vedúceho partnera projektu sa s rovnakou dôležitosťou
sústreďuje aj na jej budúcu trvalú
udržateľnosť, organizáciu a prevádzkovanie. Toto všetko v sebe
zahŕňa mnohé, pre slovenských
poskytovateľov služieb doteraz neznáme a nezodpovedané
otázky. Preto sa pri zostavovaní
žiadosti o nenávratný finančný
príspevok v roku 2008 rozhodlo,
že sa do projektu zahrnie aj zber
osvedčených skúseností v niektorej z členských krajín EÚ. Aj preto sa aktéri projektu zúčastnili na
ďalšej z aktivít projektu, ktorou
bola zahraničná pracovná cesta do
talianskeho regiónu Riolo Terme,
známeho tiež pomerne hustou sieťou cyklotrás a kvalitnou ponukou
služieb pre cykloturistov.

OKTÓBER 2010
Základným cieľom tejto pracovnej návštevy bolo získanie
a zozbieranie čo najväčšieho
množstva praktických skúseností
s prevádzkou cyklotrás v jednom z renomovaných stredísk
cestovného ruchu a inšpirovanie
sa konkrétnymi príkladmi z praxe. Na základe týchto skúseností
chce mesto nadviazať na ďalšiu
z aktivít projektu, ktorou je
vypracovanie Prevádzkového
a organizačného poriadku vlastnej cyklotrasy, ktorý by mohol
zároveň slúžiť aj ako minimálny
model odporúčaní pre ostatné cyklotrasy v tatranskom regióne.
O dianí v projekte je verejnosť informovaná prostredníctvom Facebook stránky
projektu Belianske Tatry - spolu
a lepšie, ako aj prostredníctvom
internetovej stránky projektu
www.spisskabela.sk/cyklotrasa.
Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou
z prostriedkov Európskeho fondu
regionálneho rozvoja a štátnym
rozpočtom v rámci Programu
cezhraničnej spolupráce Poľsko
- Slovenská republika 2007
- 2013.

Prijatie jubilantov
a novonarodených obyvateľov mesta
Dňa 22. septembra sa na
pozvanie primátora nášho mesta
uskutočnilo slávnostné prijatie
novonarodených detí a ich rodičov - obyvateľov nášho mesta.
Prijatie sa uskutočnilo v obradnej sále mestského úradu. Vitajte
noví obyvatelia nášho mesta!
V ten istý deň sa na pozvanie primátora nášho mesta uskutočnilo

aj slávnostné prijatie obyvateľov
nášho mesta - jubilantov, ktorí
v uplynulých 3 mesiacoch oslávili svoje okrúhle životné jubileum
- narodeniny (70, 75, 80, 85, 90
a viac rokov). Jubilantom ako aj
rodičom novonarodených detí
bola odovzdaná kytička kvetov,
pamätné blahoželanie mesta a finančný dar.

Zber veľkoobjemového odpadu
Nadrozmerného odpadu sa
obyvatelia mesta Spišská Belá
môžu celoročne bezplatne zbavovať v areáli skládky TKO
v Spišskej Belej.
Počas piatkov a sobôt
15. 10. 2010 a 16. 10. 2010
5. 11. 2010 a 6. 11. 2010
budú pre tento účel pristavené veľkoobjemové kontajnery
(VOK-ky) pre jesenné upratovanie 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 smet-

ných nádob.
Žiadame vás o dodržanie jednoduchých pravidiel:
- pristavené kontajnery nepreplňujte;
- je zakázané do kontajnerov
ukladať nebezpečný odpad, bielu
techniku; elektronický odpad
a stavebnú suť v akomkoľvek
množstve;
- drevený odpad (konáre, kríky...) dávajte vedľa kontajnerov;
- do kontajnerov nepatrí bežný
domový odpad;
- kontajnery nie sú určené pre
podnikateľov na zbavenie sa odpadu zo svojej činnosti!

• V súčasnosti mesto realizuje plánovanú výstavbu nového oporného
múru na Hviezdoslavovej ulici (v dolnej časti). Tento múr bol už v havarijnom stave a preto bolo potrebné ho úplne odstrániť a vybudovať
nový oporný múr. Práce realizuje Mestský podnik Spišská Belá, s. r. o.,
a trvať by mali do konca októbra tohto roka.
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Akcia Čisté hory
25. september 2010 bol
nielen krásny svojim počasím,
ktoré hralo farbami babieho
leta, ale aj osobnou iniciatívnou aktivitou mladých: žiakov
základných škôl a mládeže zo
Spišskej Belej, ktorí v spolupráci
so Štátnymi lesmi TANAP-u pod
organizačným gestorstvom CVČ
v Spišskej Belej, čistili v Belianskych Tatrách turistický chodník
smerom na Plesnivec. Relaxačná
pohoda sa v tejto voľnočasovej
turisticko - brigádnickej aktivite

Spišskobeliansky spravodaj
spájala s užitočným poslaním
a poznávaním prírody, čo sa
v konečnom dôsledku premietlo
do požadovanej sentencie J. A.
Komenského, že príroda je najlepšou telocvičňou. A tak sme
sa napojili na poslanie úspešného
mestského projektu o separácii
odpadu, ktorý sa v Spišskej Belej
realizuje už 5 rokov. A výsledok
vyzbieralo sa niekoľko vriec
odpadu, ktorý sa následne vyseparoval a turistický chodník je na
určitý čas bez odpadkov.
Mgr. Alena Schurdaková,
riaditeľka CVČ Spišská Belá

Beliansky turistický pochod
Aj tohto roku sa všetci, ktorí
majú radi hory, lesy a čerstvý
tatranský vzduch, zúčastnili
turistického pochodu na chatu
Plesnivec a nebolo ich málo.
Akcia pod názvom Beliansky turistický pochod sa uskutočnila už
po 4-krát. Tento ročník pochodu
sa organizoval v rámci Svetového dňa cestovného ruchu. Viac
ako 80 účastníkov sa dňa 25.
septembra zišlo v Sanatóriu
v Tatranskej Kotline a spoločne
vyrazilo na pochod pod vedením
skúsených jaskyniarov a znalcov
prírody, pána Vladimíra Fudalyho
a Stanislava Pavlarčíka, ktorí im
cestu spríjemňovali výkladom
o zaujímavostiach tejto trasy. Na

chate Plesnivec nachádzajúcej sa
v závere doliny Siedmich prameňov vo výške 1290 m n. m. už na
turistov čakala tá najlepšia tatranská cesnačka s horcom a teplým
čajom. Zrejme najväčší zážitok si
odnášali tí, ktorí túto túru absolvovali po prvý raz, patrili k nim aj
zástupcovia z partnerských miest
Spišskej Belej - poľského Ožarowa a poľskej Szczawnice.
V tento deň nedostali zabrať
iba nohy, ale aj bránice, pretože
po návrate do Sanatória v Tatranskej Kotline (po výbornom guláši)
sa o dobrú náladu postaral známy
humorista Ander z Košíc. Vypočuť si ho prišli aj ne-turisti zo
Spišskej Belej a okolia, pre kto-

• Účastníci Belianskeho turistického pochodu pred chatou Plesnivec.

Návšteva z partnerských miest
V dňoch 24. až 26. septembra
sa uskutočnilo stretnutie partnerských miest mesta Spišská Belá.
Naše mesto má 3 partnerské mestá:
poľskú Szczawnicu, poľský Ožarow a nemecký Bruck. Uvedené
stretnutia sa zúčastnili delegácie
z oboch poľských miest, zástupcovi z mesta Bruck sa ospravedlnili
pre inú dôležitú spoločenskú akciu
u nich doma. Tento rok sa stretnu-
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tie partnerských miest nekonalo
v rámci Zemiakarského jarmoka,
ale v rámci osláv Svetového dňa
cestovného ruchu. Pri tejto príležitosti sa zúčastnili Belianskeho
turistického pochodu na chatu
Plesnivec a zároveň mali možnosť
spoznať niektoré zaujímavé miesta Belianskych Tatier a Tatranskej
Kotliny. A zostali nadšení, ale zároveň aj veľmi unavení...

rých bola zabezpečená bezplatná
kyvadlová doprava. A keďže
skutočná zábava sa nezaobíde
bez hudby, postaral sa o ňu FS
Maguranka zo Spišskej Starej Vsi
a ľudová hudba Fera Kačicu. Skupina Qty zasa roztancovala celú
slnečnú dvoranu sanatória. Hory
si návštevníci mohli vychutnať aj
posediačky - v kinosále sanatória
boli premietané filmy s horskou
tematikou a tiež filmy zamerané
na rozvoj regiónu. Ani areál vodného sveta v sanatóriu nezíval
prázdnotou, všetci účastníci pochodu ho mohli využiť. Okrem
toho všetci prítomní si pietnou

spomienkou uctili velikánov Belianskych Tatier pri ich pamätných kameňoch pred sanatóriom
- Augusta Kaltsteina a Adolfa
Gabriela. Zaujímavou bola aj
vernisáž výstavy historických
máp a sprievodcov Vysokých
Tatier v priestoroch sanatória,
ktorej autorom bol Ing. Ernest
Rusnák z Levoče.
Účastníci pochodu si okrem
príjemného pocitu z prechádzky
v prírode, odniesli aj turistickú
známku chaty Plesnivec, ktorá
im bude túto vydarenú akciu pripomínať. Prírode zdar a na budúci
rok opäť dovidenia.

Belltownfest 2010

loidúci a Rin Tin Tin. Počasie,
propagácia a dobrá organizácia
prispeli k väčšiemu počtu spokojných domácich i cezpoľných
návštevníkov. Tešíme sa na ďalší
ročník Belltownfestu 2011, ktorý
sa čoraz viac dostáva do povedomia a upevňuje si pozíciu medzi
hudobnými festivalmi v rámci
celej SR. Poďakovnie patrí najmä
mladým ľuďom, ktorí sa nezištne
angažujú vo veciach organizácie
(Jozef Heldák, Erik Šatala a ďalší)
a sponzorom: Kofola, Šariš, Klub
501, večierka Jozef Ištoci.

Tretí ročník hudobného minifestivalu začínajúcich amatérskych kapiel priniesol aj tento rok
vynikajúcu zábavu a pohodovú
atmosféru. Hlavným hedlinerom
bola trnavská kapela Hudba
z Marsu a pozadu neostali ani
chlapci z bratislavskej kapely
Fuera Fondo, ktorí „roz-ska-kali”
početné publikum. Deväťhodinový maratón viacerých žánrov
a štýlov, popretkávaný súťažami
okorenili aj domáce kapely Oko-

Spišskobeliansky spravodaj
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Pridelenie nájomných bytov nad zdravotným strediskom
V priebehu mesiaca august
boli všetkým žiadateľom o pridelenie nájomného mestského
bytu doručené dotazníky, ktoré
bolo potrebné vyplniť a do 10.
9. 2010 ich doručiť na mestský
úrad. Po formálnom prekontrolovaní týchto dotazníkov následne
komisia určená mestským zastupiteľstvom posúdila všetky
žiadosti s dotazníkmi na svojom
zasadnutí dňa 21. 9. 2010. Komisia pracovala v zložení Ing.
František Čarnogurský, MUDr.
Andrej Novák, Jozef Kuna, Peter
Milaňák, Gabriel Gemza, Barbora
Olekšáková, Marta Klokočová.
Dotazníky boli rozoslané 127
žiadateľom, z toho bolo vrátených
späť na mestský úrad na posúdenie 71 dotazníkov s požiadavkou
pridelenia bytu, 20 dotazníkov sa
vrátilo s odmietnutím bytu a 36
oslovených žiadateľov nevrátilo
dotazník.
Komisia na základe kritérií
určených mestským zastupiteľstvom dňa 26. 8. 2010 pre výber

nájomcov odporučila na svojom
zasadnutí dňa 21. 9. 2010 mestskému zastupiteľstvu zoznam
žiadateľov, ktorým má byť pridelený byt vrátane náhradníkov.
Išlo o odporúčanie, nakoľko
konečné rozhodnutie o pridelení
bytu je v kompetencii poslancov
mestského zastupiteľstva.
Veľkosť bytu a konkrétny byt
bude určený na pracovnom stretnutí, na ktoré budú pozvaní všetci
úspešní žiadatelia a na ktorom
budú podané potrebné ďalšie informácie a žiadatelia budú informovaní aj o tom, ktorý konkrétny
byt im je pridelený. K dispozícii
sú dva 1-izbové byty, 13 2-izbových bytov a 5 3-izbových bytov,
čo je spolu 20 bytov.
Mestské zastupiteľstvo na základe odporúčania komisie a po
posúdení konkrétnych žiadostí
a dôvodov na pridelenie bytu
zo 71 posudzovaných žiadateľov schválilo týchto žiadateľov
o pridelenie bytu nad zdravotným
strediskom:

Akcie boli zrušené
Belianske jedenástky, Annabál i Futbalový turnaj o pohár primátora
mesta sa tento rok neuskutočnili. Uvedené akcie boli pripravné, v deň
ich konania všetko nachystané. Žiaľ, počasie bolo proti a intenzívny
dážď nás donútil tieto akcie zrušiť, dokonca niektoré z nich aj v náhradnom termíne. Takže dúfajme, že v budúcom roku to bude inak.

• Mesto opravilo staršie detské preliezky a hojdačky a počas leta ich
osadilo pri Belianskom rybníku.

Harmonogram zberu
separovaného odpadu
OKTÓBER
14.10.10 - Plasty
15.10.10 - Papier, sklo
28.10.10 - Plasty
29.10.10 - Papier, sklo
NOVEMBER
11.11.10 - Plasty
12.11.10 - Papier, sklo

24.11.10 - MOK
25.11.10 - Plasty
26.11.10 - Papier, sklo
DECEMBER
09.12.10 - Plasty
10.12.10 - Papier, sklo
22.12.10 - Plasty
23.12.10 - Papier, sklo

Daniela Pirožeková, L. Novomeského 43, Sp. Belá
Štefan Čupka, Petzvalova 1, Sp. Belá
Valéria Girgaschová, Letná 17, Sp. Belá
Eva Filipová, Družstevná 70, Sp. Belá
Pavol Kovalčík, Tatranská 40, Spišská Belá
Dušan Kureja, kpt. J. Nálepku 19, Sp. Belá
Ľubomíra Laufová, Družstevná 52, Sp. Belá
Edita Machatová, Tatranská 18, Sp. Belá
Vladimír Obušek, Družstevná 12, Sp. Belá
Katarína Tomasová, Mierová 10, Sp. Belá
Maroš Pisarčík, G. L. Svobodu12, Sp. Belá
Zuzana Ploščicová, L. Novomeského 18, Sp. Belá
Jaroslav Poláček, Petzvalova 27, Sp. Belá
Zdenka Rennerová, Zimná 23, Sp. Belá
Ľubomír Scholtz, Kúpeľná 9, Sp. Belá
Lenka Straková, L. Medňanského 2, Sp. Belá
Kamil Svitana, Štefánikova 40, Sp. Belá
Maroš Šelep, Družstevná 14, Sp. Belá
Jozef Lorenčík, Petzvalova 9 HZ, Sp. Belá (služobný byt - len dočasne pridelený ako náhradné bývanie počas rekonštrukcie hasičskej
zbrojnice - do mája 2011)
Miroslav Burdiček, Priekopa 36, Kežmarok (pridelený ako služobný
byt - učiteľ ZŠ Štefánikova 19, Spišská Belá)
Náhradníci:
Michal Bukovský, Popradská 12, Spišská Belá
Marek Bonk, Popradská 57, Spišská Belá
Lucia Fodorová, Mierová 7, Spišská Belá
Martin Gallik, 1. mája 15, Sp. Belá
Andrea Klokočová, 1. mája 42, Sp. Belá
Katarína Mačičáková, Mierová 8, Sp. Belá
Vlasta Steigaufová, Krátka 19, Sp. Belá
František Štefaniak, Krátka 25, Sp. Belá
Lucia Valigurská, Mierová 13, Sp. Belá
Štefan Vojčík, L. Novomeského 49, Sp. Belá
Zároveň mestské zastupiteľstvo schválilo niektoré zámeny nájomcov nájomných bytov a pridelilo týmito zámenami uvoľnené staršie
nájomné byty nasledovne:
1. Darina Kniesznerová, Petzvalova 27, Sp. Belá - bol jej pridelený
byt po p. Filipovej, Družstevná 70, 1-izbový byt na prízemí
2. Marianna Gurková, Mierová 1, Sp. Belá - bol jej pridelený byt garzónka po p. Kniesznerovej, Petzvalova 27, Spišská Belá, garsónka
na 3. poschodí
3. Zuzana Zastková, Popradská 49, Sp. Belá - bol jej pridelený byt
po p. Poláčekovi, Petzvalova 27, Sp. Belá, 2-izbový byt na prízemí.
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Chata Plesnivec
Prvá zmienka o chate v Doline siedmich prameňov je z konca
18.storočia, kedy si zlatokop
Dreschler, obyvateľ neďalekých
Rakús postavil v doline, v blízkosti siedmich prameňov, zrub.
Neskôr v roku 1892 na tomto
mieste postavili nový zrub „kolári”, ktorí v doline ťažili vynikajúce javorové drevo na výrobu
kolies a náradia. Aby sa mali kde
uchýliť v prípade zlého počasia,
postavili si malú chatku. Túto používali aj pastieri, ktorí pravidelne
chodievali pásť ovce a jalovice na
Predné Meďodoly, Kopské sedlo
a Zadné Meďodoly. Až v roku
1932 beliansky obyvateľ Tibor
Gresch, člen Karpatského spolku
a veľký milovník Tatier, prenajal
pozemok od mesta Spišská Belá
a zo starej chatky zriadil turistickú chatu s názvom Plesnivec. V r.
1936 postavil poschodie, kde boli
dve spoločné spálne a štyri izby
pre bohatších hostí. Slávnostné
otvorenie novej chaty bolo 26.
júna 1938. Chata mala svoju
modro-bielu zástavu, v ktorej
bol umiestnený kvet plesnivca
ako erb.

Spišskobeliansky spravodaj
Zároveň so stavbou chaty
začali stavať aj nový chodník ponad „Červenú hlinu” do Predných
Meďodolov, pretože pôvodná
cesta bola príliš nebezpečná
kvôli zosuvom pôdy a padajúcim
kameňom v lete a v zime zasa
pre lavíny. Urobili protilavínové
zábrany a vybudovali bezpečnejší
chodník na Skalné vráta.
Počas vojny od r. 1938 - 1945
mala chata svojich stálych hostí.
Po skončení vojny musel Tibor
Gresch Slovensko opustiť. Od
tejto doby chata začala chátrať.
V roku 1948 bola znárodnená.
Turistom slúžila do roku 1953.
Od tohto roku prevzal chatu do
správy TANAP a pre verejnosť
ju zatvoril. O chatu sa starala
pani Eva Ružičková - Kasická
z Prahy. Z chaty bola zriadená
meteorologická stanica. Počas
letných mesiacov navštevovali chatu botanici, biológovia
z Masarykovej univerzity v Brne
a Vysokej školy pedagogickej
v Plzni. Túto dolinu si vybrali
kvôli najbohatšiemu zastúpeniu
rastlinných druhov v Tatrách.
4. marca 1956 spadla v blízkosti chaty obrovská lavína, najväčšia
v tomto storočí a zásobila dolinu

Priestupky za psov
Viete, čo hovorí zákon č.
282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania
psov:
Priestupky
(1) Priestupku sa dopustí držiteľ psa, ak
a) neoznámi obci, v ktorej
pes je evidovaný alebo má byť
evidovaný, každú zmenu skutočností a údajov, ktoré sa zapisujú
do evidencie, do 30 dní od ich
zmeny,
b) neprihlási psa do evidencie
vedenej obcou,
c) umožní, aby psa viedla
osoba, ktorá nespĺňa podmienky
ustanovené v § 4 ods. 1 a 2,
d) neohlási, že pes pohrýzol
človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak
sa nepoužil v krajnej núdzi alebo
v nutnej obrane,
e) neoznámi odcudzenie, zničenie alebo stratu známky (ktorú
vydáva mesto),
f) nezabráni voľnému pohybu
psa okrem priestorov na to mestom alebo zákonom určených (ak
sú určené).
(2) Priestupku sa dopustí ten,
kto vedie psa, ak

a) neohlási svoje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu
a meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu držiteľa psa osobe,
ktorú pes pohrýzol,
b) nezabráni útoku psa na človeka alebo zviera alebo nezabráni
inému spôsobu ich ohrozovania
psom,
c) neohlási, že pes pohrýzol
človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak
sa nepoužil v krajnej núdzi alebo
v nutnej obrane,
d) nepreukáže známkou totožnosť psa,
e) nerešpektuje zákaz vstupu
so psom alebo zákaz voľného
pohybu psa,
f) neodstráni bezprostredne výkaly, ktorými pes znečistil verejné
priestranstvo.
(3) Za priestupok podľa odseku 1 a odseku 2 písm. a) až c)
možno uložiť pokutu do 165 eur
a za priestupok podľa odseku 2
písm. d) až f) možno uložiť pokutu do 65 eur.
(4) Priestupky podľa tohto
zákona prejednáva obec a v blokovom konaní obecná polícia
a orgán Policajného zboru.

takým množstvom snehu, ktorý sa
nestihol roztopiť ani počas letných
mesiacov. Našťastie samotnú chatu neohrozila. Naši predkovia jej
našli ideálne miesto.
Eva Kasická spolu s manželom
pôsobila na chate až do dôchodku v roku 1978. Odvtedy bola
chata prázdna a pustá. Až v r.
1993 po reštitúcii chatu dostalo
späť do vlastníctva opäť mesto
Spišská Belá. Mesto odsúhlasilo
prenájom a poskytlo finančné
prostriedky a časť materiálu na
jej opravu horolezcovi zo Spišskej
Belej p. Jánovi Matavovi. Mladý
horolezec so svojimi priateľmi
a rodinnými príslušníkmi začal
28. júna 1993 s rekonštrukciou
chaty. Najprv upravil cestu,
opravil mosty cez potok Čierna
voda, vymenil strechu, prehnité
trámy a chatu zaizoloval. Nasledovali práce vo vnútri. Na jar
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1994 výkop pre kanalizáciu, výmena všetkých okien, ukladala sa
dlažba, interiérové úpravy, chata
sa obila šindľom. V r. 1995 bolo
v celej chate zavedené ústredné
kúrenie, v r.1996 postavili čističku odpadových vôd, boli dokončené sociálne miestnosti.
Záverečné práce v chate
a v jej okolí sa skončili v roku
1997. Chata dostala svoj symbol
plesnivca a svoje pôvodné meno
Plesnivec, nakoľko bola známa
aj pod iným menom ako „Chata
Protežka”. Bola skolaudovaná
a 4. októbra 1997 slávnostne
vysvätená. Od toho času znovu
slúži všetkým ľuďom. Chata je
majetkom mesta Spišská Belá
a v správe Jána Matavu, ktorý ju
prevádzkuje. A práve vďaka takým ľuďom ako je Jano Matava,
môžeme túto chatu navštevovať aj
v súčasnosti.

9. kontrolná
preventívno-bezpečnostná akcia
Dňa 20. 7. 2010 v dopoludňajších hodinách sa v našom
meste uskutočnila v poradí
už 9. spoločná preventívno-bezpečnostná kontrolná akcia
príslušníkom MsP, príslušníkov
Oddelenia cudzineckej polície
PZ v Poprade a pracovníkov
Úradu práce, sociálnych vecí
a rodiny z Kežmarku. Táto kontrolná akcia bola zameraná na
kontrolu dodržiavania ustanovení
zákona NR SR č. 82/2005 Z. z.
o nelegálnej práci a nelegálnom
zamestnávaní. Kontrola bola vykonaná na ulici Štefánikovej, kde
sa vykonávali výkopové práce. Na
tejto ulici bol skontrolovaný jeden
zamestnávateľ, ktorý zamestnával
4 pracovníkov bez platných pracovných zmlúv. Následne nato
bola vykonaná kontrola v areáli
ZŠ na ulici Moskovskej, kde práve

prebiehala rekonštrukcia budovy
školy. Tu boli skontrolovaných
7 zamestnávateľov a celkovo 25
pracovníkov. U troch zamestnávateľov bolo zistených 8 osôb,
ktoré v čase vykonávania kontroly
nemali založený pracovno-právny
vzťah a ktorých zamestnávatelia si
nesplnili oznamovaciu povinnosť
voči sociálnej poisťovni. Krátko
pred poludním bola vykonaná
kontrola aj na Belanskom rybníku, kde boli skontrolované
4 osoby vykonávajúce údržbu
verejnej zelene. Hoci sa jednalo
o pracovníkov malej obecnej
služby napriek tomu ich pracovníci ÚPSVaR podrobili kontrole.
V tomto prípade boli splnené všetky podmienky v súlade zo zákonmi a osobitnými predpismi.
Spracoval: Ing. Ján Majerčák,
náčelník MsP
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Spoločenská kronika - júl 2010

Spoločenská kronika - august 2010

Narodili sa:
Diana Ploščicová, Miriam Šoltésová, Victoria Hlavatá, Dominika
Eliašová, Tomáš Granda, Bianka Džadoňová
Životného jubilea sa dožívajú:
Mária Romanová 90 rokov, Anna Bekešová 80 rokov, Helena Sloviková 80 rokov, Anna Polačková 75 rokov, Anna Monková 75 rokov,
Ladislav Ovčarik 75 rokov, Ing. Ján Ovšonka 70 rokov
Navždy nás opustili:
Mária Milaňáková vo veku 90 rokov, Dušan Tomaško vo veku
54 rokov

Narodili sa: Marko Blanár, Simon Križovský, Alexandra Badžová, Anna Elizabeth Žideková, Alexandra Šelepová, Lukáš Malich,
Martin Malich
Životného jubilea sa dožívajú: Štefan Ištocy 85rokov, Ľudmila
Miková 80 rokov, Lýdia Godušová 75 rokov, Ondrej Kittan 75
rokov, Terézia Kovalčíková 75 rokov, Tomáš Kolodzej 75 rokov,
Sebastian Habiňák 75 rokov, Ján Čekovský 70 rokov, Ľudovít
Hangurbadžo 70 rokov
Navždy nás opustili: Mária Zoričáková vo veku 83 rokov, Milan
Hudaček vo veku 58 rokov
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Z denníka mestskej polície (júl 2010)
8. júl
V podvečerných hodinách pri
kontrole bývalého futbalového
ihriska spozorovala hliadka MsP
hlučne sa správajúcu skupinku
mládeže. Po krátkej chvíli jeden z nich na spestrenie večera
vytiahol fľašu kvalitnej pálenky
s názvom „Gazdovská čerešňa”.
Majiteľ fľaše „iba” 18-ročný Tomáš O. zo Šuňavy a jeho dvaja
kamaráti „konzumenti” a to mladistvý Marek V. zo Slovenskej
Vsi a maloletá Ivana K. z ulice
Moskovskej skončili na oddelení
MsP. Hoci sa akokoľvek snažili
z tejto situácie „vykrútiť” vykonané dychové skúšky ich z konzumácie alkoholu usvedčili. Celý
incident sa nakoniec skončil až za
prítomnosti rodičov.
9. júl
Počas celého roka v uliciach nášho mesta vládne čulý
stavebný ruch. Na podozrivú
štvoricu mládencov „pracujúcu”
v priestore bývalého futbalového
ihriska upozornil hliadku MsP
anonymný telefonát. Po krátkej
„adrenalínovej” naháňačke v rukách policajtov nakoniec skončili
všetci štyria mládenci. U akademických maliarov Dávida B.,
Mateja D. z Ul. 1. mája a Martina
R., Mareka M. z Mierovej ul. sa
naplno prejavili umelecké sklony
a sprejmi postriekali budovu
trafostanice. Tento ich počin bol
však kvalifikovaný ako trestný
čin poškodzovania cudzej veci
a páchatelia aj s dôkazným materiálom bol odstúpený OOPZ
v Spišskej Belej k ďalšiemu
riešeniu.
14. júl
Počas vozidlovej patroly
v mestskej časti Strážky spozorovali policajti 2 neznámych
mužov prevážajúcich železné rúry
na dvojkolesovom vozíku. Títo po
zbadaní policajnej hliadky sa však
dali na útek. Počas prenasledovania sa policajtom jedného muža
podarilo na mieste zadržať. Zadržaný „vtáčik” Dávid H. z Krížovej
Vsi nakoniec skončil na OOPZ
Spišská Belá. Tam začal spievať
a v snahe zachrániť sa „zradil”
svojho komplica a policajtom
prezradil jeho identitu, hoci išlo
o blízkeho príbuzného Oskara P.
taktiež z Krížovej Vsi. Železné
rúry, ktoré chceli obaja speňažiť
v miestnych zberných surovinách
boli odcudzené z maštalí bývalého
školského majetku v Strážkach.

O tom, že podnikanie neprináša vždy len zisk, sa presvedčili
dvaja občania Poľskej republiky,
ktorých hliadka MsP spozorovala
počas objasňovania krádeže železných rúr. Za podomový predaj
tovaru v Strážkach im hliadka
MsP udelila na mieste 30-eurové
blokové pokuty.
16. júl
V noci zo šestnásteho na sedemnásteho júla sa obe policajné
hliadky poriadne nabehali. Krátko
pred polnocou prvá hliadka MsP
spozorovala skupinku mládeže
stojacu pred budovou základnej
školy na Štefánikovej ul. Fľaša
slivovice, ktorou sa práve Marek
P. zo Záhradnej ul. „nalieval”
mu pravdepodobne mala zvýšiť
sebavedomie pred celonočnou
zábavou na miestnej diskotéke.
Menovaný nakoniec skončil
na oddelení MsP, kde bol za
konzumáciu alkoholu vyriešený
blokovou pokutou.
O polnoci druhá hliadka
natrafila na dve slečny „žúrujúce” na lavičke pred katolíckou
farou. Letné prázdniny priviedli
na návštevu Martinu H. z Mlynček odskočiť si zaspomínať na
školské príbehy spolu s Máriou
K. z Petzvalovej ul. Nebolo by
na tom nič zvláštne, keby im pri
tomto sedení nerobila spoločnosť
poloprázdna fľaša Capa Negri.
Kde však „chudobné” študentky
zobrali peniažky na takú kvalitnú
pálenku ostáva javom neobjasneným...
Hodinu po polnoci policajné
hliadky zase pri obchodnom dome
natrafili na ďalších „cezpoľných”
konzumentov alkoholu. Michal K.
a Slavomír Z., taktiež z Mlynček
boli riadne prekvapení, keď za
konzumovanie alkoholického
nápoja na verejnom priestranstve
v našom meste dostali blokové
pokuty. Po ich zaplatení policajtom povedali, že už viac sa
v našom meste neukážu.
19. júl
V skorých ranných hodinách
sa službukonajúcej hliadke
sťažoval obyvateľ z bytovky na
Družstevnej ul. na hlučnú skupinku mládeže, ktorá kriedou
pokreslila miestnu asfaltovú cestu
vulgarizmami. Po dostavení sa na
miesto bolo zistené, že ide o maloletého Patrika K. zo Zimnej ul.,
jeho sestru Lenku K., Patrika Č.
z Petzvalovej ul. a Radoslavu
K. z Mierovej ul. Zarážajúce

na celom príbehu je to, že hoci
všetci boli poriadne opití, podľa
vyprodukovaných nápisov sú
ich životné cesty asi v koncoch.
Keďže načmárané vulgarizmy
boli napísané „iba” kriedou, policajti „maliarov” vyzvali na ich
odstránenie. Po vyčistení cesty
nakoniec policajti predviedli na
oddelenie MsP mladistvého Patrika, kde mu bolo orientačnou
dychovou skúškou namerané
1,1 mg/L alkoholu v dychu, a to
bolo len 7.30 h ráno.
23. júl
Podaný europrojekt na realizáciu regulácie vodných tokov na
území mesta sa podarilo v predstihu začať realizovať Františkovi G.
z Popradskej ul. V popoludňajších
hodinách z verejného priestranstva pred svojim rodinným domom vyrúbal 2 kmene stromov,
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ktoré chcel použiť pre vlastnú
potrebu ako drevo na kúrenie.
Prípad je ešte v štádiu riešenia.
29. júl
V skorých ranných hodinách
pracovníci MsÚ oznámili hliadke MsP ďalší prípad vandalov,
ktorí rozbili sklenenú výplň na
informačnej tabuli pri Sintre.
V priebehu niekoľkých hodín
sa však podarilo zistiť, že sklo
nerozbili „vandali”, ale celý incident bola vlastne len nešťastná
náhoda. Maloletému futbalistovi
sa podarilo futbalovú loptu „zapichnúť” presne do bránky. Postih
menovaného sa však nekonal, ale
rodičia futbalistu sa v ten deň poriadne buchli po vrecku a škodu za
zasklenie tabule nakoniec museli
uhradiť.
Spracoval: Ing. Ján Majerčák,
náčelník MsP

Mesto Spišská Belá
ponúka na predaj stavebné pozemky
na výstavbu rodinných domov v lokalite IBV Samuela
Webera v Spišskej Belej.
Informácie o veľkosti pozemkov, kúpnej cene a ďalšie informácie
získate na:
Mestskom úrade v Spišskej Belej
Ing. Anna Kleinová, oddelenie správy nehnuteľností
na prízemí kanc. č. 4, tel. 052/468 05 12,
kleinova@spisskabela.sk.
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Propozície
a podmienky súťaže
Cieľ a predmet súťaže:
Cieľom verejnej neanonymnej
súťaže je vytvorenie loga cyklotrasy vybudovanej z prostriedkov
projektu Belianske Tatry - spolu
a lepšie. Logo novej cyklotrasy
sa má zároveň stať východiskom
budúcej vizualizácie uvedenej
cyklotrasy. Predmetom súťaže
je návrh takého loga cyklotrasy,
ktorý umožní jeho používanie
prostredníctvom všetkých nástrojov publicity, využitých pre
zviditeľnenie projektu, cyklotrasy, prezentáciu mesta a okolia,
vrátane jeho aktivít v rámci
Slovenskej republiky a v zahraničí. Logo a jednotný vizuálny
štýl cyklotrasy bude slúžiť na
propagáciu a prezentáciu cestovného ruchu, športu a kultúry
prostredníctvom širokej palety
propagačných materiálov a nástrojov publicity (napr. noviny,
TV, internet, darčekové predmety,
workshopy, konferencie, výstavy
a veľtrhy atď.). Logo cyklotrasy
môže byť zároveň používané
v kombinácii s erbom mesta Spišská Belá, prípadne s vyobrazením
iných miest a obcí mikroregiónu
Belianske Tatry vrátane.
Typ súťaže, termín jej vypísania a uzávierky:
Mesto Spišská Belá vyhlasuje
túto neanonymnú súťaž pre neobmedzene široký okruh záujemcov
- amatérov, ako aj profesionálnych
grafikov a ich štúdiá.
Súťaž je vyhlásená dňom
22. 9. 2010. Súťažné návrhy je
potrebné predložiť osobne, alebo
zaslať poštou v zalepenej obálke
najneskôr do 8. 10. 2010 do 14.00
hod. do podateľne MsÚ Spišská
Belá, Petzvalova č. 18, 059 01
Spišská Belá.
Na obálku je potrebné vyznačiť „NEOTVÁRAŤ - Verejná
súťaž na logo cyklotrasy”
Podmienky, ktoré by malo logo
cyklotrasy a vybrané prvky
vizuálneho štýlu spĺňať:
• Jednoznačná výpovedná hodnota budúceho loga cyklotrasy.
• Ľahká identifikovateľnosť
a zapamätateľnosť loga v spojení
s cyklotrasou.
• Jednoduchosť, dynamickosť,
modernosť a aktuálnosť.
• Možnosť použitia v kombinácii s erbom mesta Spišská
Belá, resp. s inými grafickými

Spišskobeliansky spravodaj
Mesto Spišská Belá
v súvislosti s realizáciou projektu Belianske Tatry
- spolu a lepšie, spolufinancovaného Európskou úniou
z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja
a štátnym rozpočtom v rámci Programu cezhraničnej
spolupráce Poľsko - Slovenská republika 2007 - 2013

VYHLASUJE verejnú neanonymnú súťaž na

LOGO CYKLOTRASY
Spišská Belá - Tatranská Kotlina

prvkami.
• Flexibilnosť použitia loga
cyklotrasy na hlavičkovom papieri, vizitkách, propagačných
materiáloch a prostredníctvom
ostatných foriem zobrazovania.
• Farebnosť loga podľa uváženia autora.
• Autor navrhne logo vo farebnej a ČB verzii.
• Návrh loga musí byť originálnym dielom autora, ktorý za jeho
autorstvo plne zodpovedá.
• Autor návrhu predloží logo
v tlačenej a elektronickej verzii.
Podmienky na predloženie
výtvarných návrhov loga cyklotrasy:
• Každý z účastníkov súťaže
môže do súťaže predložiť najviac
tri návrhy loga cyklotrasy.
• Súťažné návrhy loga cyklotrasy musia byť spracované
a doručené do termínu uzávierky
uvedeného v týchto propozíciách
a podmienkach súťaže.
• Súťažné návrhy loga cyklotrasy musia byť spracované
minimálne v tomto rozsahu:
- návrh v tlačenej a elektronickej (vektorový formát) verzii vo
farebnom a ČB vyhotovení (negatív, pozitív) max. v formáte A4,
- definícia použitých farieb pre
tlač min. v stupnici CMYK,
- je dovolené predložiť výtvarný návrh aj v stupniciach RGB,
HTML a RAL
- písomné odôvodnenie navrhnutého významu, resp. symboliky
loga vo vzťahu k cyklotrase,
- označenie návrhu loga predkladateľom - identifikácia (meno
autora, resp. štúdia).
- elektronická forma návrhu
loga musí byť vo formáte jpg.,
ako aj vo formáte s vektorovými

krivkami predložená na nepoškodenom CD nosiči.
• Bez uvedených náležitostí
nebude môcť byť návrh akceptovaný.
Vyhodnotenie výtvarných návrhov pred porotou:
Všetky výtvarné návrhy loga
cyklotrasy vyhodnotí odborná
porota v zložení - JUDr. Štefan
Bieľak (primátor mesta Spišská
Belá), Bc. Eva Ďurišová, Mgr.
Katka Hradická (oddelenie výstavby a regionálneho rozvoja
mesta Spišská Belá), Mgr. Matra
Hlaváčová (TIC Spišská Belá),
Ing. Vladimír Petra (odborná pomoc implementácie projektu).
Do hodnotenia výtvarných návrhov sa môže zapojiť aj široká
verejnosť a to prostredníctvom
Facebook stránky projektu Belianske Tatry - spolu a lepšie.
Vyhlasovateľ zabezpečí zverejnenie elektronických návrhov na
uvedenej stránke.
Členovia poroty a vyhlasovateľ nesmú byť účastníkmi súťaže.
Porota vyhodnotí predložené
výtvarné návrhy po uzávierke
súťaže a víťazný návrh zverejní
najneskôr do 15 dní odo dňa
uzávierky súťaže.
Výsledky verejnej neanonymnej súťaže na logo cyklotrasy budú
zverejnené na internetovej stránke
(www.spisskabela.sk/cyklotrasa)
a na Facebook stránke projektu
Belianske Tatry - spolu a lepšie.
Kritéria hodnotenia výtvarných
návrhov loga cyklotrasy:
• originálnosť, jednoduchosť,
zrozumiteľnosť, dynamickosť,
modernosť a aktuálnosť návrhu,
• jednoduchá farebná a ČB
reprodukovateľnosť,
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• zachovanie vysokej rozoznateľnosti pri zväčšovaní a zmenšovaní zobrazenia loga
Odmena:
Autor víťazného návrhu získa
odmenu 300 €. Ostatné návrhy
nebudú finančné ohodnotené.
S víťazom bude do 30 dní
odo dňa vyhlásenie výsledkov
súťaže spísaná licenčná zmluva,
v ktorej udelí víťaz vyhlasovateľovi súhlas na použitie súťažného
návrhu udelením výhradnej licencie v neobmedzenom rozsahu a to
v súlade so zákonom č. 618/2003
Z. z. o autorskom práve a právach
súvisiacich s autorským právom.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje
právo nevyhodnotiť žiadny z návrhov ako víťazný v prípade, ak
sa na tom zhodne odborná porota
a predložené návrhy nebudú
spĺňať predstavu vyhlasovateľa
o vhodnosti a atraktívnosti loga
cyklotrasy.
Vrátenie súťažných návrhov:
Vyhlasovateľ sa zaväzuje,
že súťažiacim ktorí v hodnotení
odbornej poroty neuspejú, vráti
všetky nimi predložené návrhy
po vyhodnotení súťaže a oznámení jej výsledkov. Všetci súťažiaci však musia strpieť povinnosť
vyhlasovateľa zdokumentovať
a publikovať priebeh súťaže,
predložených súťažných návrhov
a jej vyhodnotenie. Vyhlasovateľ
má preto výlučné právo použiť
zobrazenie predložených súťažných návrhov výlučne pre účely
hodnotenie tejto verejnej súťaže
a nesmie ich ďalej a bez súhlasu
autora použiť na akékoľvek komerčné účely.
Kontaktná osoba:
V prípade Vašich otázok,
nejasností, resp. nutnosti
konzultovať podmienky tejto
verejnej neanonymnej súťaže,
kontaktujte prosím p. Ing. Martina Gallika, zodpovedného za
publicitu projektu Belianske
Tatry - spolu a lepšie na adrese:
rogalko@hotmail.com, resp. na
telefónnom čísle 0917 676 455.
Uvedená kontaktná osoba
nemá povinnosť zabezpečovať
zdokumentovanie dodatočných
dotazov, vrátane poskytnutých
písomných, alebo telefonických
odpovedí a ich následné zverejnenie na internetovej stránke
www.spisskabela.sk/cyklotrasa,
alebo Facebook stránke projektu
Belianske Tatry - spolu a lepšie.
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Pracovná cesta preverila skúsenosti cyklotrás v talianskom regióne Emilia Romagna
V termíne od 16. do 22. augusta 2010 absolvovalo 30 účastníkov
projektu Belianske Tatry - spolu
a lepšie zahraničnú pracovnú
cestu v talianskom regióne Emilia
Romagna. Cieľom tejto pracovnej
cesty bolo overiť niekoľkoročné
bohaté skúsenosti z výstavby,
prevádzky a údržby cyklotrás
talianskych partnerov, ktorí pre
slovenských účastníkov pripravili
bohatý pracovný program. Tento
región je známy hustou sieťou
rôznych typov cyklotrás a vyhľadávanou destináciou nielen
talianskych cykloturistov, ale aj
známych športovcov a vrcholových pretekárov Giro d´Italia, ako
aj návštevníkov z celého sveta.
Zahraničnej pracovnej cesty
sa zúčastnili zástupcovia projektu mesta Spišská Belá a gminy
Bukowina Tatrzańska, Spišskej
Starej Vsi, Ždiaru, Červeného
Kláštora, Euroregiónu Tatry,
Správy Pieninského národného
parku, Štátnych lesov a Správy
Tatranského národného parku
a ostatných inštitúcií pôsobiacich
v regióne Belianskych Tatier
a Zamaguria v oblasti regionálneho rozvoja a cestovného ruchu.
Účastníkov zahraničnej pracovnej
cesty v Taliansku prijali významné osobnosti regiónu, pôsobiace
v oblasti rozvoja cyklotrás a služieb s nimi spojených.
Keďže Taliansko je v súčasnosti jednou z najpopulárnejších
cykloturistických destinácií
v Európe, súčasťou pripravených
pracovných workshopov boli
najmä témy prístupu k rozvoju
cykloturizmu, využitia daností
teritória a využitia existujúcich
synergii s kultúrnym dedičstvom,

gastronómiou a miestnymi podujatiami pri rozvoji cykloturizmu.
Nechýbali tiež témy priblíženia
rôznorodých potrieb cykloturistickej klientely a nevyhnutnej
infraštruktúry, ktoré sú potrebné pre rozvoj cykloturizmu, či
predstavenie úlohy, štruktúry,
charakteristiky a vybavenia špecializovaných ubytovacích zariadení pre cykloturistov. Dôležitou
bola tiež aj problematika tvorby
itinerárov cyklotrás, praktických
skúseností a najčastejších chýb
pri ich tvorbe. Medzi pracovnými témami workshopov nechýbali
ani problematika značenia, správy
a údržby cyklotrás, marketingu,
propagácii a komercionalizácii
cykloprojektov, práce s domácim
a zahraničným trhom, či špecifikácii národných trhov.
Súčasťou pracovnej cesty

• Pred výjazdom na cykloexkurziu mestskými a prímestskými cyklotrasami mestečka Faenza.

slovenských zástupcov projektu
boli aj cykloexkurzie uskutočnené priamo v teréne. Tu boli
v praxi účastníkom
predstavené rôzne
typy cyklotrás a bolo poukázané na
negatívne príklady
pri ich tvorbe. Itinerár týchto exkurzií
viedol od mestských
a prímestských, cez
tematicky orientované medziregionálne
(Levanduľová cesta)
a horské cyklotrasy,
až po cyklotrasy
spájajúce
mestá
s prímorskými strediskami (Ravenna Marina di Ravenna).
Nechýbalo ani stretnutie s manažmentom liečebných kú• Účastníci zahraničnej pracovnej cesty počas peľov Riolo Terme.
jedného z pracovných workshopov.
Tie sú v Taliansku
veľmi známe práve
vďaka významným klientom
z radov špičkových cyklistov.
Slovenským účastníkom pracovnej cesty prednášali zástupcovia rôznych odborných inštitúcií,
ako napr. asociácie Life Motion,
(kultúrno-turistické združenie
oblasti Veneto), asociácie Terre
di Faenza, či Talianskej asociácie
priateľov cyklistiky (FIAB). Tie
sa špecializujú najmä na propagáciu a rozvoj cykloturizmu
v Taliansku. Medzi prednášajúcimi nechýbali ani uznávaní
zástupcovia podnikateľskej praxe, tvorby stratégií, prevádzky
a tematickej žurnalistiky. Orga• Jedna z prestávok počas cykloexkurzie po prímorských cyklotrasách nizátormi odborného programu
Marina di Ravenna.
bolo pre účastníkov pripravené

aj malé zoznámenie sa s ponukou a charakterom miestneho
regiónu po enologickej a gastronomickej stránke, na ktorú
sú miestni obyvatelia veľmi
hrdí. Enogastronómia je jedným z kľúčových prvkov stratégie turizmu v Taliansku, jej
rozvoja a propagácii tradičných
produktov. V súčasnosti má
enogastronómia výrazne rastúci
význam aj pre cykloturistickú
klientelu.
Základným cieľom tejto pracovnej návštevy bolo získanie
a zozbieranie čo najväčšieho
množstva praktických skúseností
s prevádzkou cyklotrás v jednom
z renomovaných talianskych stredísk cestovného ruchu a inšpirovanie sa konkrétnymi príkladmi
z praxe. Na základe týchto skúseností chce mesto Spišská Belá
nadviazať na ďalšiu z aktivít
projektu, ktorou je vypracovanie
Prevádzkového a organizačného
poriadku vlastnej cyklotrasy, ktorý by mohol zároveň slúžiť aj ako
minimálny model odporúčaní pre
ostatné cyklotrasy v tatranskom
a podtatranskom regióne.
O dianí na zahraničnej pracovnej ceste podrobne informovala Facebook stránka projektu,
prostredníctvom ktorej boli
on-line zverejňované všetky
dôležité aktivity priamo z miesta
ich konania.
Táto aktivita projektu bola
financovaná Európskou úniou
z prostriedkov Európskeho fondu
regionálneho rozvoja a štátnym
rozpočtom v rámci Programu
cezhraničnej spolupráce Poľsko
- Slovenská republika 2007
- 2013.
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Návrh na modernizáciu športového areálu na Moskovskej ulici v Spišskej Belej
V rámci uvedenej modernizácie pripravovanej mestom sa zrealizujú
nasledovné aktivity:
1. vybuduje sa nová atletická dráha s umelým (tartanovým) povrchom vrátane nového sektoru pre skok do diaľky a pre vrh guľou,
2. vybuduje sa nové malé ihrisko s umelým (tartanovým) povrchom
- bude voľne prístupné,
3. vybuduje sa nová prístupová cesta,
4. vybuduje sa zhromažďovacie plocha s novým prístupovým
chodníkom od Záhradnej ulice,
5. vybuduje sa nová prístupová cesta s novým vjazdom do areálu
vedľa posilňovne,
6. vytvoria sa nové parkovacie plochy - z oboch strán areálu v počte
8 + 13 = celkom 21 miest,
7. vybuduje sa nové verejné osvetlenie vo vnútri areálu,
8. vytvorí sa priestor na vybudovanie šatní a WC (fialová plocha
ako rezerva - vedľa telocvične),
9. budova posilňovňe sa zvonku opraví (posilňovňa sa zachová),
10. posunie a upraví sa oplotenie areálu - kvôli novým parkovacím
miestam,
11. urobia sa terénne úpravy a vysadia sa stromy v celom areáli,
12. možnosť výstavby 3 garáží vedľa existujúcich garáží na Kúpeľnej
ulici (viď 3 fialové plochy).
Termín realizácie: r. 2011 (určité prípravné práce ešte v roku 2010).
Štúdia je vo väčšej mierke zverejnená aj v časti Pre verejnosť/ projekty
mesta.

Plenér fotografov v rámci Medzinárodného festivalu fotografie „Petzvalova fotografia”, dňa 16. 10. 2010 (sobota)

organizovaný v rámci projektu „Živá kultúra regiónu Tatier a Pienin”, číslo projektu: PL-SK/PO/IPP/I/144
PROPOZÍCIE
Organizátor podujatia: Mesto Spišská Belá v spolupráci s Mestom
Szczawnica a Slovenským technickým múzeom Košice
Hlavná téma: Mesto Spišská Belá a Mesto Szszawnica a ich okolie
podtémy: doobedu - „STREET” - zamerané na ľudí a život v meste
poobede - „ARCHITEKTÚRA” - zamerané na mestskú
architektúru
podvečer - „KRAJINA” - zamerané na prírodu
• Jednodňový plenér pod odborným vedením (fotografovanie pod
dohľadom odborníkov), pre amatérskych fotografov s ocenením 3
najlepších prác finančnou odmenou a plaketou J. M. Petzvala.
• Nahlásiť sa môžete do 15. októbra 2010 v Regionálnom turistickom
informačnom centre, Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá alebo na tel.
čísle: +421 /0/ 52/ 468 05 10 - Mgr. Petra Fridmanská
9.00 h - Otvorenie plenéru fotografov, oboznámenie účastníkov s témami, podmienkami a sprievodným programom počas plenéru, odborná inštruktáž pod vedením
prizvaných hostí (v múzeu J. M. Petzvala)
10.00 - 18.00 h - fotografovanie v meste a okolí Spišskej Belej
13.00 h - obed pre účastníkov v reštaurácii „V Mlyne”
18.00 h - ukončenie plenéra
Podmienky účasti:
• Plenéra sa môžu zúčastniť vopred prihlásení amatérski fotografi
vo veku od 15 rokov s vlastnou fototechnikou.
• Podmienkou účasti na plenéri je po jeho ukončení zaslať resp.
osobne doručiť fotografie na CD nosiči do 21. októbra do Regionálneho
turistického informačného centra v Spišskej Belej a to nasledovne: 6 fotografií (po 2 fotografie z každej z vyššie uvedených podtém) prípadne
sa počet odovzdaných fotografií upresní počas konania plenéru.
Odovzdané fotografie na CD nosiči sa zúčastneným nevracajú,
vzhľadom k tomu že vyhotovenie fotografií zabezpečí mesto na
vlastné náklady.

• Dňa 27. októbra 2010 o 16.00 h sa v múzeu J. M. Petzvala uskutoční vernisáž so slávnostným vyhlásením výsledkov a ocenením
najlepších prác účastníkov plenéra.
• Výstava všetkých fotografií bude prebiehať od 27. októbra do 26.
novembra 2010 v múzeu J.M.Petzvala v Spišskej Belej.
• Bližšie informácie u Mgr. Petry Fridmanskej - Mesto Spišská Belá,
Regionálne turistické informačné centrum, Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá, tel.: +421 /0/ 52 468 05 10.
• V prípade nepriaznivého počasia sa plenér uskutoční v náhradnom
termíne v sobotu 23. 10. 2010.

Centrum voľného času Spišská Belá, Zimná 47,
t. č. 052/459 15 22, mail: cvcspbela@gmail.com

ponúka zájazd

Osvienčim + Krakow
16. október 2010

o 4.45 h od obchodného domu - parkovisko
Cena: 18,30 € (dospelý a dieťa od 14 rokov)
Prihlásiť sa môžete v CVČ, Zimná 47, Sp. Belá do 11. 10. 2010.
Program:
4.45 h odchod zo Spišskej Belej
9.00 h vstup do múzea v Oswienčime
12.00 h presun do Krakowa
13.00 h voľný rozchod v Krakowe (Hrad Wawel, hlavné námestie,
nazývané Rynek Glowny je jedným z najväčších námestí
v Európe. V Krakowe môžete navštíviť rôzne pekné kostoly, múzeá, galérie a aj pomerne rozľahlú židovskú štvrť.)
15.00 h odchod do Spišskej Belej
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12. ročník Prúdnička Cyrila Kováčika
V sobotu 11. septembra 2010
sa v dopoludňajších hodinách
pred Mestským úradom v Spišskej Belej konala už po 12-krát
regionálna hasičská súťaž detí
pod názvom Prúdnička Cyrila
Kováčika. Súťaže sa zúčastnilo 10
družstiev z okresu Kežmarok. Počasie podujatiu veľmi neprialo, ale

súťažiace deti to neodradilo a podali maximálne výkony. Súťažilo
sa v dvoch disciplínach - hasičskej
štafete a „suchom” hasičskom útoku CT1. V kategórii chlapcov sa na
prvom mieste umiestnilo hasičské
družstvo z Vrbova s výsledným
časom 82,24 s, na druhom mieste
družstvo z Ľubice s časom 85,02 s

• Víťazné družstvá: 1. miesto - Vrbov - kategória chlapcov, 1. miesto
- Spišská Belá - kategória dievčat.
a na treťom mieste družstvo z Vojnian s časom 105,28 s. V kategórii
dievčat sa na prvom mieste umiestnilo domáce družstvo zo Spišskej
Belej s výsledným časom 124,65 s,
na druhom mieste družstvo zo Slovenskej Vsi s časom 131,86 s a na
treťom mieste družstvo z Vrbova
s časom 133,20 s. Víťazom odovzdal primátor mesta pamätné

poháre, diplomy a malú finančnú
odmenu.
Poďakovanie patrí miestnym
dobrovoľným hasičom pod vedením ich predsedu Maroša Vaverčáka za prípravu tejto súťaže i hasičským rozhodcom z Okresného
výboru DPO z Kežmarku pod
vedením riaditeľa súťaže - Jozefa
Kovalčíka z DHZ Vrbov.

Mesto Spišská Belá
vyhlasuje obchodnú verejná súťaž
v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka na uzatvorenie kúpnej zmluvy na nehnuteľnosti
I. Vyhlasovateľ:
Úradný názov:
Mesto Spišská Belá
Sídlo:
Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá
Kontaktné miesto: Mestský úrad Spišská Belá, Petzvalova 18,
tel. 052/468 05 12
Kontaktná osoba: Ing. Anna Kleinová, kleinova@spisskabela.sk
Bližšie informácie a podmienky súťaže:
www.spisskabela.sk, úradná tabuľa mesta
II. Predmet verejnej obchodnej súťaže:
- uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj pozemku ma výstavbu garáže v meste
Spišská Belá na Kúpeľnej ul.
- časť pozemku KN „C” 1448/1, druh pozemku - ostatné plochy - výmera pre
1 garáž 20 m2, zapísaných v liste vlastníctva č. 1. Ponúkajú sa 3 samostatné
pozemky pre 3 radové garáže.
III. Podmienky verejnej obchodnej súťaže:
1. Verejná obchodná súťaž je zverejnená na internetovej stránke www.spisskabela.sk, na úradnej tabuli mesta Spišská Belá a v regionálnych novinách
Podtatranské noviny. Doba zverejnenia: od 28. 9. 2010 do 21. 10. 2010.
2. Súťažný návrh musí okrem identifikačných údajov záujemcu obsahovať návrh
ponúkanej kúpnej ceny vyjadrenej v EUR za 1 m2.
3. Návrh musí byť vyhotovený v písomnej forme. Lehota na podávanie návrhov končí 21. 10. 2010 o 14.00 hod. Vyhlasovateľ komisionálne vyhodnotí
ponuky 22. 10. 2010 a výsledky písomne oznámi uchádzačom do 7 dní po
ich prerokovaní na zasadnutí mestského zastupiteľstva.
4. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy, súťaž
zrušiť, meniť podmienky súťaže, ukončiť súťaž ako neúspešnú alebo predĺžiť
lehotu na vyhlásenie výsledku súťaže.
5. Navrhovateľ nemá nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v súťaži.
6. Predaj nehnuteľností sa uskutočňuje v zmysle zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

IV. Podmienky predaja:
1. Predmetom predaja sú 3 samostatné pozemky pre výstavbu garáže - každý
pozemok sa bude predávať samostatne, t.j. jeden záujemca môže kúpiť len
1 pozemok. Každý záujemca môže predložiť len 1 ponuku.
2. Požadovaná minimálna kúpna cena je 22 EUR/m2. Ponuka s nižšou ako
minimálnou cenou je neplatná a nebude sa na ňu prihliadať pri vyhodnotení
ponúk.
3. Záujemca musí mať trvalý pobyt v meste Spišská Belá a zároveň záujemca
nemôže byť vlastníkom garáže ani mu nebol mestom pridelený pozemok na
jej výstavbu. V prípade nesplnenia týchto podmienok je to dôvod na vylúčenie
zo súťaže.
4. Kúpna zmluva musí byť uzatvorená do 60 dní od schválenia predaja nehnuteľností uznesením mestského zastupiteľstva. Zaplatenie kúpnej ceny je do
30 dní od podpisu kúpnej zmluvy.
5. V kúpnej cene pozemku sú zahrnuté okrem ceny pozemku aj náklady za
projektovú dokumentáciu, náklady na geometrický plán náklady na elektrickú
prípojku a náklady na vytýčenie pozemku.
V. Časový harmonogram súťaže:
Vyhlásenie súťaže: 28. 9. 2010
Ukončenie súťaže: 21. 10. 2010 do 14.00 hod.
Komisionálne otváranie obálok: 22. 10. 2010
Písomne oznámenie výsledkov uchádzačom: do 7 pracovných dní po ich prerokovaní a schválení na zasadnutí mestského zastupiteľstva.
Uzatvorenie kúpnej zmluvy: do 60 dní od schválenia odpredaja uznesením
mestského zastupiteľstva
VI. Kritériá hodnotenia návrhov:
Kritériom hodnotenia je kúpna cena.
VII. Spôsob podania ponuky:
Prihlášky do súťaže doručiť v zapečatenej obálke na adresu: Mestský úrad
Spišská Belá, Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá označenú heslom: „Súťaž
- pozemok garáže - neotvárať” do 21. 10. 2010 do 14.00 hod.
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Rybársky maratón Beliansky kapor

• Víťazi rybárskeho minimaratónu.
Centrum voľného času Spišská Belá, Zimná 47, tel. č.: 052/
459 15 22, e-mail: cvcspbela@gmail.com, cvc@spisskabela.sk

Čo sme pripravili na mesiac október
13.10.2010
16.10.2010
20.10.2010
28.10.2010
28.10.2009

Šarkaniáda - púšťanie šarkanov- záhrada CVČ
o 14.00 hod. v CVČ
Poznávací výlet do Osvienčimu a Krakova
o 4.45 hod. v OD (prihlásiť sa môžete v CVČ)
Zábavno-súťaživé hry
o 14.00 hod. v CVČ
Pamiatka zosnulých - zhotovovanie venca,
vzdanie úcty opusteným hrobom
o 15.00 hod. v CVČ
Vyhodnotenie tajničky
o 14.00 hod. v CVČ

JESENNÉ PRÁZDNINY
29.10.2010
Návšteva plavárne
29.10.2010
CVČ - spoločenské hry, PC + internet, CEDIMA
od 9.00 hod. v CVČ
02.11.2010
CVČ - spoločenské hry, PC + internet, CEDIMA
od 9.00 hod. v CVČ
Zmena programu vyhradená!

• Najlepší hráč toto ročníka ligy Ľubomír Kuchta (upostred) s primátorom mesta Štefanom Bieľakom a Majom Novoroľníkom (hlavným
usporiadateľom ligy).

Slovenský rybársky zväz
- Miestna organizácia Sp. Belá
usporiadal dňa 3. - 5. septembra
rybársky 48-hodinový maratón na
Belianskom rybníku.
Vyhodnotenie pretekov:
1. miesto - Rybárik 2: 3 ks
kapra - 5,14 kg
2. miesto - Rezniček, Malík:
2 ks kapra - 5,01 kg
3. miesto - Ing.Zabó, Zabó:
2 ks kapra - 3,04 kg
4. miesto - Palovčík R., Lenďáková: 1 ks kapra - 3,00 kg
5. miesto - Rybárik 1 - 1 ks
kapra: 2,18 kg
6. miesto - Palovčík J., Miženko: 1 ks kapra - 1,62 kg
Najväčší kapor 54 cm - Palovčík Rastislav

Jediná zúčastnená žena - Lenďáková Petra
Najmladší účastník 8 rokov
- Miženko Jakub
Počet zúčastnených družstiev
- 11
Sponzori: Rybárik - rybárske
potreby Poprad; Mesto Spišská
Belá; Knižka - mäsovýroba;
Fergam s. r. o. - Hering Rudolf;
Ovocie - zelenina - Mešár Marek; Reštaurácia v mlyne - Rojko
Dušan; Rybárske potreby - Oravec; Potraviny Beľan - Gemza
Gabriel; PVE s. r. o. - Ing.Nikerle
Rudolf a Vdovjak Milan; Vináreň
- Griglák Eduard; Intermedea
s. r. o. - Danielčák Emanuel;
Welington mäso - Kozár Jozef.

Mestská futbalová liga
Dňa 15. septembra 2010 sa
v Reštaurácii v mlyne stretli hráči mužstiev Mestskej futbalovej
ligy v Spišskej Belej na vyhodnotení tohtoročnej ligy. Konečné
poradie všetkých mužstiev je
nasledovné:
1. miesto - BALAMUTY,
2. miesto - GUNNERS,
3. miesto - OVOMEX,
4. miesto - RED BULLS
TEAM,
5. miesto - BERGEROVCI,

6. miesto - HUSKY,
7. miesto - FLAMENGO,
8. miesto - BIELY BALET.
Pohár pre najlepšieho strelca
odovzdal primátor mesta Marekovi Siskovi, pohár a cenu pre najlepších hráčov si odniesli Ľubomír
Kuchta a Jozef Gancarčík. Víťazom gratulujeme. Poďakovanie
patrí všetkým hráčom a Majovi
Novoroľníkovi za organizačné
zvládnutie tohto ročníka mestskej
futbalovej ligy.

• Ondrej Firek - prebranie víťazného pohára za tím Balamuty.
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