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Zo zasadnutia mestského zastupiteľstva

Mestské zastupiteľstvo 
v Spišskej Belej na svojom 
zasadnutí dňa 25. 9. 2014 sa 
venovalo aj týmto témam: 

Plnenie rozpočtu mesta 
za 1. polrok 2014

• MsZ vzalo na vedomie  
informáciu o plnení programo-
vého rozpočtu mesta Spišská 
Belá za 1. polrok 2014.  Celkové 
plnenie príjmov k 30.6.2014 bolo 
na 52,7 %, z toho bežné príjmy 
51 %, kapitálové príjmy 60,7 % 
a finančné operácie 32,8 %. Dob-
ré plnenie kapitálových príjmov 
je v realizácii projektov Splaško-

vá kanalizácia  a  Protipovodňo-
vá ochrana. Čerpanie výdavkov 
k 30. 6. 2014 bolo  na 49,9 %, z to-
ho výdavky bežného rozpočtu 
vrátane školských organizácií 
44,9 %, kapitálového rozpočtu 
54,7 %  a výdavkové finančné 
operácie 47,9 %. Viac nájdete 
v dokumente zverejnenom  na 
webovej stránke mesta.

• MsZ sa tiež zaoberalo 
v zmysle VZN mesta č. 3/2011 
o zásadách  hospodárenia a na-
kladania s majetkom mesta ná-
vrhom na odpísanie pohľadávok 
z účtovníctva mesta z dôvodu, 
že sú tieto pohľadávky v zmysle 
zákona už nevymožiteľné (išlo 

o účtovne staré pohľadávky, 
najmä z čias bývalých Technic-
kých služieb, či Lesov mesta 
ako príspevkových organizácii 
spred roka 2004).

Prijaté nové nariadenia mesta
• MsZ schválilo návrh Vše-

obecne záväzného nariadenia 
mesta č. 5/2014 o náhradnom 
zásobovaní vodou a o odvá-
dzaní odpadových vôd na 
území mesta Spišská Belá. Viac 
tiež v samostatnom článku. 
Nariadenie je zverejnené na 
www.spisskabela.sk

• MsZ schválilo návrh Vše-
obecne záväzného nariadenia 

mesta č. 6 /2014, ktorým sa mení 
a dopĺňa VZN č. 10/2009 o po-
skytovaní sociálnych služieb 
na území mesta Spišská Belá. 
Týmto nariadením sa upravuje 
výška úhrady za pobyt v Za-
riadení opatrovateľskej služby 
v Strážkach. Viac tiež v samo-
statnom článku. Nariadenie je 
zverejnené na stránke mesta.

• MsZ schválilo návrh Vše-
obecne záväzného nariadenia 
mesta č. 7/2014, ktorým sa ruší 
jazyková škola pri Základnej 
škole J. M. Petzvala v Spišskej 
Belej. Nariadenie je zverejnené 
na stránke mesta.

V sobotu 20. septembra 2014 
sa konal v Spišskej Belej už 
12. ročník známeho podujatia 
Spišský zemiakarský jarmok. 
Organizátori tohto jarmoku 
boli už tradične Mesto Spišská 
Belá, Zemiakarský zväz SR, 
Regionálna poľnohospodárska 
a potravinová komora Poprad, 
Hlavná odrodová skúšobňa 
ÚKSÚP Spišská Belá, AT TATRY, 
spol. s r. o. Spišská Belá, Slov-
solanum družstvo Spišská Belá, 
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Poľnohospodárske družstvo 
Tatry Spišská Belá, VŠÚZ a. s. 
Veľká Lomnica, ACHP Levice 
a. s. pobočka Spišská Belá. 

Na otváracom ceremoniáli 
sa okrem organizátorov zúčast-
nila aj Elena Glváčová, zástupca 
Ministerstva pôdohospodárstva 
a rozvoja vidieka SR, Katarína 
Hanzelyová, zástupca generál-
neho riaditeľa ÚKSÚP Bratisla-
va, Miloslav Chlán, predseda 

(Pokračovanie na 2. str.)

• Tohtoročný najväčší zemiak jarmoku mal hmotnosť 1,129 kg.

Komunálne voľby 2014
15. novembra  2014

v čase od 7.00 do 20.00 hod.
Príďte voliť primátora mesta a

poslancov mestského zastupiteľstva.
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Českého bramborářskeho svä-
zu. Na otvorení bol prítomný 
aj prednosta Okresného úradu 
v Kežmarku Ján Ferenčák. 
Spoza hraníc Slovenska tejto 
jarmok navštívili aj delegácie 
z partnerských miest: delegáciu 
z Poľského mesta Ožarow viedol 
viceprimátor Pavel Rendziak 
a delegáciu z nemeckého mesta 
Bruck viedol Michael Klenke, 
člen mestskej rady spolu aj s Al-
bínom Mescharom. Podujatie 
sa konalo aj vďaka podpore od 
Oblastnej organizácie cestovné-
ho ruchu TATRY-SPIŠ-PIENINY 
so sídlom v Kežmarku (ktorej je 
mesto Spišská Belá členom). 

Jarmok bol slávnostne otvo-
rený symbolickým pozbieraním 
úrody zemiakov, ktoré zostali na 
tribúne a odovzdaním dožinko-
vého venca primátorovi mesta 
Štefanovi Bieľakovi. Následne 
tohtoročnú úrodu požehnal 
miestny rímskokatolícky farár 

Peter Petrek.
Na tomto jarmoku sa pred-

stavili títo vystavovatelia: VŠÚZ 
a. s. Veľká Lomnica, HOS ÚK-
SÚP Spišská Belá, Slovsolanum 
družstvo Spišská Belá, AT TAT-
RY s r. o. Spišská Belá, HZPC a 
APH Slovensko s r. o. Poprad, 
Norika Slovensko s r. o. Košice, 
Europlant s r. o. Poprad, Syn-
genta s.r.o. Slovakia, Slovchips 
Smižany, Slovenský včelársky 
spolok, Podtatranský vinársky 
spolok Veľká Lomnica, Agro 
Aliance SK s.r.o., K-Cesnak, 
Stredná odborná škola, Kuš-
nierska brána 2, Kežmarok, Zá-
kladná umelecká škola Spišská 
Belá, Klub seniorov Spišská Belá 
i samotné Mesto Spišská Belá.

Ako uviedol vo svojom prí-
hovore primátor mesta Štefan 
Bieľak, tento jarmok plní funk-
ciu odbornú i spoločensko-kul-
túrnu. Aj takouto formou pouka-
zuje na prácu poľnohospodárov 
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v našom regióne, na problémy s 
ktorými zápasia v nerovnakých 
podmienkach s ostatnými štát-
mi EÚ ako aj na problémy, ktoré 
súvisia s pestovaním zemiakov 
v našej oblasti. Tento jarmok 
má poukázať na okolnosti, kto-
ré spôsobujú znižovanie plôch, 
na ktorých sa pestujú zemiaky 
aj na našom území a na častý 
dovoz nekvalitných zemiakov 
zo zahraničia. Cieľom tohto jar-
moku je aj podpora miestnych a 
slovenských poľnohospodárov a 
spracovateľských firiem a pod-
pora slovenských produktov 
– ich výroby a predaja na Slo-
vensku. Zároveň je tento jarmok 
aj príležitosťou na obyčajné me-
dziľudské stretnutia, na dobrú 
náladu a zábavu. 

Na jarmoku mohli návštev-
níci vidieť viac ako 100 odrôd 
zemiakov, historickú i súčasnú 
poľnohospodársku techniku na 
pestovanie zemiakov, tradičný 

salaš s ovcami, ktorý na námes-
tí vybudovala spoločnosť AT 
TATRY s r. o. Jarmok obohatila 
aj výstava zvierat Slovenského 
zväzu chovateľov – základnej or-
ganizácie Spišská Belá v záhrade 
mestskej knižnice. Slovsolanum 
družstvo Spišská Belá opätovne 
ponúkalo možnosť zakúpiť si 
sadivové i konzumné zemiaky. 
Túto možnosť využilo mnoho z 
návštevníkov, jediný problém 
bol v tom, že mnohí dlho zva-
žovali, ktorú odrodu si vybrať. 
Je to naozaj ťažké, pretože ako 
povedal Ing. Jaroslav Mačák, 
predseda družstva: „So zemia-
kovými odrodami je to ako so 
ženami. Dokážete povedať, 
ktorá je najlepšia?“.

Na námestí bolo dostatok 
jedál a rôznych špecialít zo 
zemiakov. Zemiakové špe-
ciality rozvoniavali po celom 
námestí. Zemiakové špirály, 

• Vystúpenie legendárneho džezmena Petra Lipu s jeho kapelou zožalo 
veľký úspech.

• Marián Čekovský so svojou kapelou výborne zabával preplnené belianske 
námestie.

• Odborný seminár o zemiakoch v kinosále mesta pod gesciou Ing. Mariána 
Tokára, vedúceho HOS ÚKSÚP-u v Spišskej Belej.

• Aj tradičný folklór v podaní FS Tarka z Bardejova bol súčasťou kultúrneho 
programu jarmoku.

(Pokračovanie na vedľajšej strane)
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(Dokončenie na nasledujúcej strane)

pirohy, placky, halušky, zemia-
ky plnené, opekané, zemiakové 
klobásy, tiež tradičné zemiaky 
pečené v šupke, džadky či tzv. 
gruľovník, ktoré počas celého 
dňa pripravovali a bezplatne 
ponúkali na ochutnanie členo-
via Klubu seniorov zo Spišskej 
Belej. Zamestnanci mestského 

úradu bezplatne rozdávali tzv. 
„suché grule“ (zemiaky omaste-
né maslom s cibuľou a slaninou). 
Maskot Gruľko i tento rok počas 
celého dňa zabával návštevní-
kov jarmoku. Ako zemiaky jesť, 
to vie každý, ale ako ich správne 
pestovať, iba tí kompetentní. So 
svojimi vedomosťami a skú-

senosťami sa preto podelili v 
rámci 2- hodinového seminára 
určeného širokej verejnosti, 
ktorý sa uskutočnil v kinosále 
mesta pod záštitou ÚKSÚP-u, na 
ktorom sa preberali tieto témy: 
Dôsledky pestovateľského roku 
2014 na úrodu, kvalitu a skla-
dovanie zemiakov (prednášal 

Marián Tokár, ÚKSÚP Spišská 
Belá) a Pleseň zemiaková ako 
významný činiteľ pri pestovaní 
zemiakov (prednášal Ervín Hau-
svater, Výskumný ústav bram-
borářsky Havličkuv Brod).

Kultúrny program jarmoku 
bol pestrý svojimi vystúpeniami, 

• Aj maskot nášho jarmoku „Gruľko“ zabýval návštevníkov jarmoku.

• Tradičná súťaž v škrabaní zemiakov - súťažiacimi boli hostia a organi-
zátori jarmoku.

• Slávnostné otvorenie jarmoku sa nieslo už tradične v štýle symbolického 
pozbierania posledných zvyškov úrody prítomnými hosťami a organizá-
tormi jarmoku.

• Aj zamestnanci mesta sa aktívne zapojili do priebehu jarmoku - ponúkali 
bezplatne omastené varené zemiaky.

.• Frantiček Lizák, predseda VŠÚZ a.s. Veľká Lomnica odovzdáva zemia-
kový „dožinkový“ veniec primátorovi mesta Štefanovi Bieľakovi.

• Návštevníci jarmoku mali možnosť ochutnať tri typy zemiakov - varný 
typ A, varný typ B, varný typ C.
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Výsledky súťaží
konaných na 12. Spišskom zemiakarskom jarmoku

Súťaž v škrabaní (šúpaní) zemiakov:
1. miesto: Ing. Katarína Hanzelyová, UKSUP  Bratislava
2. miesto: Dr. Ing. Elena Glváčová, Ministerstvo pôdohospodár-
stva a rozvoja vidieka SR Bratislava 
3. miesto: Ing. Ján Heldák, VŠUZ a.s. Veľká Lomnica

(súťaž zabezpečovalo družstvo SLOVSOLANUM Sp. Belá)
Súťaž v jedení zemiakov:
1. miesto:  Marián Kovalič
2. miesto:  Jaroslav Ilašenko 
3. miesto:  Ján Svocák

(súťaž zabezpečovalo družstvo SLOVSOLANUM Sp. Belá)
Súťaž o najväčší zemiak:
1. miesto:  Helena Herbrichová 1,129 kg 
2. miesto:  Ján Grich 1,090 kg 
3. miesto:  Ing. Jaroslav Mikula 1,036 kg

(súťaž zabezpečovalo družstvo SLOVSOLANUM Sp. Belá)
Vedomostná súťaž Zemiak náš druhý chlieb: 
- súťažili žiaci SOŠ, Kušmierska brána 2,  Kežmarok
1. miesto:  Matúš Slodičák + Tomáš Čižik
2. miesto:  Ján Majerčák + Jakub Hudák 
3. miesto:  Jaroslava Kundľová + Gabriela Michňová

(súťaž zabezpečoval UKSUP Spišská Belá)
Miss odroda:
1. miesto:  MOZART
2. miesto:  BELABA 
3. miesto:  BARBORA

(súťaž zabezpečoval UKSUP Spišská Belá)
Súťaž o najchutnejší zemiak:
1. miesto: odroda  Baccara  
2. miesto: odroda  Terka 
3. miesto: odroda  Wega  

(súťaž zabezpečoval UKSUP Spišská Belá)
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ktoré potešili oči i uši divákov: 
Dychová hudba Belančanka, 
Ľudová hudba Bystrianka, 
Folklórny súbor Tarka Barde-
jov, Foklórny súbor Čirčanka. O 
17.00 hod. sa na pódium posta-
vila najvýznamnejšia osobnosť 
slovenskej jazzovej scény Peter 
Lipa spolu so svojou skupinou. 
Nechýbali osvedčené hity ako 
Podobnosť čisto náhodná alebo 
Balada o štyroch koňoch, ale aj 
piesne z nového albumu, ktorý 
vydal spolu s Milanom Lasicom 
– Návšteva po rokoch. Publi-
kum bolo nadšené, ale už bol 
čas ťahať z vreciek tombolové 
lístky a tak sa všetci na hodinu 
vnorili do napätého očakávania 
a radosti z výhier. Tohto roku 
bolo predaných 1 253 kusov 
tombolových lístkov. O 20.00 
hod. vystúpil nenapodobiteľný 
hudobník, ktorý si získava srdia 
ľudí piesňou, svojským humo-
rom a optimizmom, Marián 
Čekovský so skupinou. Publi-
kum sa ho nevedelo nabažiť a 
tlieskalo, aby im venoval stále 
ďalší a ďalší prídavok. Zábava 
sa však ani po tomto vystúpení 

neskončila, nakoľko prítomných 
ľudí zabávala hudobná skupina 
Albatros z Kežmarku.

 Tohto ročný jarmok bol plný 
zemiakov, zemiakových špecia-
lít, dobrého pitia a rekordného 
počtu návštevníkov z celého 
Slovenska i zo zahraničia. Na-
budúce príďte zas a ak ste u 
nás ešte neboli, na budúci rok si 
toto výnimočné podujatie určite 
nenechajte ujsť! 

Poďakovanie za prípravu 
jarmoku patrí všetkým, ktorí sa 
podieľali na príprave a priebehu 
tohto ročného jarmoku (najmä 
vyššie uvedeným poľnohospo-
dárskym subjektom, ich zamest-
nancom i zamestnancom mesta), 
žiakom a odborným pedagógom 
Stred nej odbornej školy v Kež-
marku (z Kušnierskej brány), 
členom Klubu seniorov v našom 
meste, podnika teľom posky-
tujúcim služby ob čerstvenia, 
stravovania a podob né služby, 
podnikateľom, ktorí prispeli 
cenami do tomboly, ako aj vám 
všetkým, ktorí ste prišli na jar-
mok pozrieť, či sa zabaviť.

ĎAKUJEME.

Mestský poľovný spolok Po-
ľana v Spišskej Belej v spoluprá-
cu s Rímskokatolíckou farnosťou 
v Spišskej Belej a s Mestom Spiš-
ská Belá pripravili už tradičnú 
Svätohubertskú slávnosť, ktorá 
sa uskutočnila  v pondelok 1. 
septembra 2014 v Tatranskej 
Kotline.  O 10.30 hod. sa usku-
točnila svätohubertská svätá 
omša priamo v Tatranskej Kotli-
ne pri novej kaplnke sv. Huberta 
(na verejnom priestranstve) na 

Svätohubertská slávnosť
začiatku náučného chodníka 
- na parkovisku pri Čarde. Po 
skončení sv. omše prebehlo pa-
sovanie úspešného lovca jeleňa 
a následne sa niektorí prešli peši 
po náučnom lesníckom chodníku 
(po starej kotlinskej ceste).  Ná-
sledne na všetkých (aj širokú 
verejnosť) čakal na poľovníckej 
chate Poľana (na Fľaku) výborný 
poľovnícky guláš z diviny. Táto 
slávnosť bola aj nahrávaná RTVS 
do relácii Halali.  

• ÚKSÚP Spišská Belá už tradične prezentoval viac ako 100 odrôd ze-
miakov.
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Zo zasadnutia mestského zastupiteľstva
(Dokončenie z 1. str.)

 
Riešenie situácie 

v Mestskom podniku
• MsZ vzalo na vedomie 

súčasnú ekonomickú situáciu 
Mestského podniku Spišská 
Belá s.r.o. , Továrenská 30, Spiš-
ská Belá. Rovnako MsZ vzalo na 
vedomie rozhodnutie Ing. Vladi-
míra Kleina súčasného riaditeľa 
(konateľa) Mestského podniku o 
ukončení pracovného pomeru 
(výkonu funkcie riaditeľa a ko-
nateľa) k 30. 9. 2014. MsZ skon-
štatovalo, že na čas do ukončenia 
výberového konania na miesto 
nového konateľa Mestského 
podniku dočasne poverí touto 
funkciou niekoho zo súčasných 
zamestnancov podniku, nakoľ-
ko je vhodnejšie až po komu-
nálnych voľbách vyhlásiť nové 
výberové konanie na obsadenie 
konateľa (riaditeľa) podniku, t. 
j. aby si vedenie mesta, ktoré 
vzíde po komunálnych voľbách 
vybralo riaditeľa podniku, 
s ktorým bude spolupracovať.  
A na čas do uskutočnenia tohto 
výberového konania súhlasilo 
s vymenovaním Ing. Miroslava 
Petreka, doterajšieho vedúceho 
strediska služieb a stavebnej 
výroby, za konateľa (riaditeľa 
podniku) od 1. 10. 2014. MsZ 
však zároveň uložilo novému 
riaditeľovi prijať nevyhnutné 
účinné opatrenia na zlepšenie 
ekonomickej situácie podniku 
a predložiť primátorovi mesta 
písomnú správu o tom do 
31. 10. 2014.

Nový program odpadového 
hospodárstva mesta

• MsZ schválilo Program 
odpadového hospodárstva 
mesta Spišská Belá na rok 2011-
2015. Tento program mesto 
prijalo potom, čo koncom roka 
2013 bol prijatý takýto program 
na celoštátnej úrovni a v tomto 
roku na krajskej úrovni. Text 
tohto programu je zverejnený 
na www.spisskabela.sk

  
Byty na Zimnej 46 

– na prenájom
• MsZ schválilo návrh na 

prenájom bytového domu súp. 
č. 4742 parc. č. KN „C“ 201/2 v k. 
ú. Spišská Belá,  na Zimnej ulici 
č. 46 v Spišskej Belej s 34 bytmi 
od spoločnosti Chemostav a.s. 
na dobu 1 roka za nájomné vo 

výške 3 000 EUR mesačne. Táto 
suma zodpovedá výške ná-
jomného plateného nájomcami 
súhrne za všetky byty po odpo-
čítaní povinnej platby do fondu 
údržby bytov (nájomcovia uhra-
dia 3 872 EUR mesačne). 

 • MsZ zároveň schválilo 
nasledovné kritéria pre výber 
nájomcov nových mestských 
nájomných bytov bežného 
štandardu na ulici Zimnej č. 46 
v Spišskej Belej: 

1) základné podmienky 
pre výber budúcich nájomcov 
nových mestských nájomných 
bytov v Spišskej Belej na ulici 
Zimnej č. 46 (34 bj) a pod-
mienky nájmu týchto bytov sú 
všeobecne záväznými právnymi 
predpismi a Všeobecne záväz-
ným nariadením Mesta Spišská 
Belá č. 4/2014 zo dňa 14. 8. 2014 
o podmienkach prideľovania 
bytov na nájom v bytových do-
moch postavených s podporou 
štátu v meste Spišská Belá v zne-
ní neskorších predpisov.

2) kritéria pre výber nájom-
cov nových mestských nájom-
ných bytov na Zimnej č. 46 
v Spišskej Belej (34 bj): 

2.1) mesačný príjem nájomcu 
a osôb s ním bývajúcich, ktorých 
príjmy sa posudzujú spoločne 
podľa osobitného predpisu 
neprevyšuje trojnásobok život-
ného minima platného k 31. 
decembru predchádzajúceho 
kalendárneho roka, vypočítané-
ho pre žiadateľa a osoby, ktorých 
príjmy sa posudzujú spoločne; 
pritom mesačný príjem sa vypo-
číta z príjmu za predchádzajúci 
kalendárny rok ako podiel tohto 
príjmu a príslušného počtu me-
siacov, počas ktorých sa príjem 
poberá,

2.2) nájomcom môže byť 
akákoľvek fyzická osoba, ktorá 
si podala žiadosť o nájom bytu,

2.3) súčasné pomery bý-
vania žiadateľa a osôb s ním 
bývajúcich,

2.4) súčasné majetkové, fi-
nančné  a sociálne pomery žia-
dateľa a osôb s ním bývajúcich,

2.5) žiadateľ a osoby, ktoré 
budú s ním v byte bývať, majú 
uhradené všetky splatné záväz-
ky voči mestu alebo majú do-
hodnutý spôsob úhrady týchto 
záväzkov a túto formu úhrady 
aj dodržiavajú.

3) podmienky užívania tých-
to nájomných bytov na Zimnej č. 

46 v Spišskej Belej (34 bj): 
3.1) nájomná zmluva s ná-

jomcom bude uzavretá na dobu 
určitú, a to na 1 rok,

3.2) nájomca má po uplynutí 
doby nájmu právo na opako-
vané uzavretie nájmu bytu za 
predpokladu dodržiavania 
podmienok uvedených v tom-
to uznesení, nájomnej zmluve 
a v osobitnom predpise (§ 811 
Občianskeho zákonníka), 

3.3) pre zabezpečenie 
úhrady nájomného a úhrad za 
prípadné poškodenie bytu je 
budúci nájomca povinný zložiť 
na účet prenajímateľa finančnú 
zábezpeku v lehote 30 dní pred 
podpísaním nájomnej zmluvy, 
a to vo výške 5 mesačného 
nájomného. Uvedená finančná 
zábezpeka počas doby jej zlože-
nia nie je úročená,

3.4) výpovedná lehota v prí-
pade výpovede z nájmu bytu je 
3 kalendárne mesiace,

3.5) nájomné pre jednotlivé 
byty sa určuje vo výške uvede-
nej v prílohe. Výška nájomného 
je určená podľa pravidiel Štát-
neho fondu rozvoja bývania 
a Ministerstva DVaRR. 

4)  splnenie týchto podmie-
nok preskúma osobitná ko-
misia v nasledovnom zložení 
- poslanci: Jozef Kuna, Marta 
Britaňáková, Peter Tetemonte, 
Peter Novajovský, Gabriel Gem-
za a za mestský úrad: Veronika 
Kováčikova, Marta Klokočová a 
Anna Sisková 

Predpokladaný termín po-
súdenia žiadostí je do 15. 10. 
2014.

Pridelenie uvoľnených 
nájomných bytov

• MsZ schválilo pridelenie 
uvoľnených nájomných bytov 
do nájmu nasledovne:  

- 3-izbového mestského 
nájomného bytu na Štefániko-
vej ulici č. 18 v Spišskej Belej 
– Kataríne Žabkovej, Mierová 
11, Spišská Belá 

- 3-izbového mestského 
nájomného bytu na Štefániko-
vej ulici č. 18 v Spišskej Belej 
– Patrikovi Andrášovi, Slnečná 
35, Spišská Belá

- 2 izbového mestského ná-
jomného bytu na Zimnej ulici 
č. 8 v Spišskej Belej – Zuzane 
Bathyányovej, Družstevná 6, 
Spišská Belá 

- 2-izbového mestského ná-

jomného bytu na Petzvalovej č. 
28 v Spišskej Belej – Stanislavovi 
Richterovi, Družstevná 25, Spiš-
ská Belá

Majetkové prevody pozemkov
• MsZ schválilo zámer od-

predať časť pozemku na Druž-
stevnej ulici v Spišskej Belej 
žiadateľovi: Jozefovi Seredovi 
a manž. Márii Seredovej, trvale 
bytom Družstevná 956, 059 01 
Spišská Belá  - ide o pozemok 
okolo objektu (budovy) v ich 
vlastníctve.

• MsZ schválilo zámer od-
predať časť pozemku na Letnej 
ulici v Spišskej Belej okolo 
rodinného domu žiadateľov 
- Jaroslava Dobeša s manž. 
Jarmilou Dobešovou – Serbin-
číkovou, trvale bytom Letná 51, 
Spišská Belá.

• MsZ odročilo zámer od-
predať pozemok v k.ú. Strážky 
na ul. Popradskej žiadateľovi: 
Bc. Martine Zabóovej, trvale 
bytom Mlynčeky 146.

• MsZ vzalo na vedomie 
informáciu primátora mesta o 
posune hraníc pozemkov vlast-
níkov rodinných domov na ulici 
Osloboditeľov v Spišskej Belej 
a o spôsobe budúceho vyrieše-
nia tohto problému.

Pozemky na výstavbu 
polyfunkčného objektu 
• MsZ sa opätovne zaobe-

ralo odkúpením a následným 
odpredajom pozemkov na 
výstavbu polyfunkčných objek-
tov za obchodným domom na 
Mierovej ulici v Spišskej Belej, 
nakoľko z formálno-právnych 
dôvodov bolo potrebné opraviť 
pôvodné uznesenie a prijať iným 
postup pri odpredaji týchto po-
zemkov a prijať nové uznesenie. 
Z toho dôvodu sa samotné za-
čatie výstavby týchto objektov 
nechcene opätovne posunie.

Informácie 
• MsZ vzalo na vedomie infor-

máciu primátora mesta o realizá-
cii investičných aktivít mesta 

• MsZ vzalo na vedomie In-
formáciu primátora mesta o zre-
alizovaní niektorých opatrení na 
riešenie problému s kapacitou 
spláškovej kanalizácie. 

• MsZ vzalo na vedomie in-
formáciu hlavného kontrolóra 
mesta o vykonaných kontrolách 
za ostatné obdobie.
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Dňa 15. novembra 2014 sa uskutočnia voľby do orgánov samospráv na celom Slovensku, a teda 
aj v našom meste. Pôjde o voľbu primátor mesta a poslancov mestského zastupiteľstva. Prinášame 
zoznam mien kandidátov. (Viac na www.spisskabela.sk/samosprava/volby/komunalne-volby-2014)

Komunálne voľby 2014 

Kandidáti na PRIMÁTORA mesta Spišská Belá 

 1.  Štefan Bieľak, JUDr.,  39 r.,  právnik, nezávislý kandidát
 2.  Adrián Gallík, Ing.,  40 r.,   stavebný inžinier, nezávislý kandidát
 3.  Andrej Rusňák, Dpt.,  64 r.,   ochrankár, Magnifikat Slovakia

Kandidáti na POSLANCOV mestského zastupitel’stva Sp. Belá

Volebný obvod č. 1 – Spišská Belá (okrem Strážok)

Vo volebnom obvode sa volí 10 poslancov. Kandidáti:

  1.  Marta Britaňáková, Mgr.,  45 r.,   technička PO, BOZP, nezávislá kandidátka
  2.  Martin Čarnogurský,  53 r.,  lesník, nezávislý kandidát
  3.  Lívia Danielčáková,  21 r.,  vysokoškoláčka, MS
  4.  Daniela Deptová,  46 r.,   riaditeľka banky, nezávislá kandidátka
  5.  Gabriel Gemza,  56 r.,   súkromný podnikateľ, nezávislý kandidát
  6.  Ján Halčin,  40 r.,  vodoinštalatér, KDH 
  7.  Magdaléna Hatalová, Mgr.,  70 r.,  učiteľka, MS
  8.  František Holluj,  46 r.,  kuchár, SDS
  9.  Lukáš Hotáry, Ing.,  29 r.,   súkromný podnikateľ, KDH 
 10.  Peter Ježík,  48 r.,  lesník, ĽS Naše Slovensko
 11.  Pavol Kačmarčík,  53 r.,  živnostník, KDH 
 12.  Vladimír Klein, Ing.,   62 r.,   agronóm, ĽS Naše Slovensko
 13.  Metód Kováčik,  46 r.,  živnostník, KDH 
 14.  Jozef Kovalčík, Ing.,  66 r.,  ekonóm, SMER-SD
 15.  Jozef Kuna,  50 r.,   viceprimátor, nezávislý kandidát
 16.  Emil Lorenčík,  52 r.,  vodič MKD, SDS
 17.  Vladimír Lorenčík,  53 r.,  profesný technik, SDS
 18.  Jozef Marhefka, JUDr.,  45 r.,   riaditeľ OR PZ Kežmarok, nezávislý kandidát
 19.  Peter Mazurek,  49 r.,  strojný mechanik, MS
 20.  Darina Mezeyová,  55 r.,  účtovníčka, KĽS
 21.  Mária Michnová,  46 r.,  podnikateľka, MS
 22.  Lukáš Mišalko,  26 r.,   obchodný referent, nezávislý kandidát
 23.  Ján Neupauer, Mgr.,  55 r.,  zootechnik, KDH
 24.  Peter Novajovský, Bc.,  34 r.,  podnikateľ, KDH
 25.  Andrej Novák, MUDr., 60 r.,  lekár, KDH 
 26.  Marcel Novoroľník,  34 r.,   živnostík, nezávislý kandidát 
 27.  Anton Olekšák, Ing.,  59 r.,  geodet, MS
 28.  Andrej Rusňák, Dpt.,  64 r.,  ochrankár, MS
 29.  Patrícia Rušinová,  21 r.,   študentka, nezávislá kandidátka 
 30.  Viera Sisková,  57 r.,  technička, KDH
 31.  Ján Šuľa, Ing.,  52 r.,   učiteľ, SDS
 32.  Anna Tkačiková, Mgr.,  51 r.,  učiteľka, SMER-SD
 33.  Maroš Vaverčák,  34 r.,   profesionálny hasič, nezávislý kandidát
 34.  Eva Zamišková, Bc.,  48 r.,  železničiarka, KDH
 35.  Branislav Zibura, Mgr.,  40 r.,   technik SPP, nezávislý kandidát

Volebný obvod č. 2  - Strážky 

Vo volebnom obvode sa volí 1 poslanec. Kandidáti:

 1.  Katarína Matfiaková,  49 r.,  úradníčka, MS
 2.  Kamil Podolský,  32 r.,   živnostník, nezávislý kandidát
 3.  Peter Tetemonte,  39 r.,  živnostník, SMER-DS

Dotácie z roz-
počtu mesta 
na rok 2015

Do 31. 10. 2014 majú možnosť 
neziskové organizácie (tzv. tretí 
sektor) podať žiadosti o dotáciu 
z rozpočtu mesta Spišská Belá 
na svoju činnosť v roku 2015. 
Podmienky pre poskytovanie 
dotácii upravuje VZN mesta 
o poskytovaní dotácii z rozpoč-
tu mesta Spišská Belá.  Bližšie 
informácie poskytne Mgr. Mar-
ta Hlaváčová, Mestský úrad (in-
formačné centrum), tel. 4680510, 
mail: hlavacova@spisskabela.sk. 
Vzor žiadosti je zverejnený aj na 
www.spisskabela.sk.

Oprava hrobu 
neznámeho 
vojaka 

Mesto Spišská Belá v sú-
časnosti aj na základe podnetu 
miestnej organizácie Slovenské-
ho zväzu protifašistických bo-
jovníkov realizuje opravu hrobu 
neznámeho ruského vojaka z 2. 
sv. vojny na miestnom cintorí-
ne v Spišskej Belej. Ide o hrob 
vedený v evidencii vojnových 
hrobov. Po jeho oprave bude 
dominantu tohto hrobu tvoriť 
masívny sivý dubinský kameň 
s pamätnou tabuľou. Zároveň sa 
upraví celé okolie hrobu.

50. výročie za-
loženia Múzea 
J. M. Petzvala

Slovenské technické múze-
um Košice a Mesto Spišská Belá 
pripravujú pri príležitosti 50. 
výročia založenie Múzea Jozefa 
Maximiliána Petzvala v Spišskej 
Belej slávnostné stretnutie, kto-
ré sa uskutoční dňa 29. októbra 
2014 v Spišskej Belej (Petzva-
lovom múzeu). Podujatie sa 
uskutoční pod záštitou bývalého 
prezidenta Slovenskej republiky 
Rudolfa Schustera, ktorý by sa 
tejto akcie mal osobne zúčast-
niť. Podrobnejší program je na 
www.spisskabela.sk. Poobede 
v tento deň o 17. hod. sa usku-
toční vyhodnotenie plenéra fo-
tografov „Petzvalova fotografia“ 
v múzeu.

www.spisskabela.sk
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Dňa 11. septembra 2014 sa 
uskutočnilo tzv. diskusné fórum 
primátora nášho mesta s po-
slancami mestského zastupi-
teľstva k niektorým otvoreným 
problémom mesta. Predmetom 
viac ako 3- hodinovej diskusie 
boli najmä dve témy. Tou prvou 
bol prenájom a prípadné odkú-
penie novopostavených bytov 
na Zimnej ulici č. 46 v Spišskej 
Belej. Druhou tému bola súčas-
ná situácia v Mestskom podniku 
Spišská Belá a riešenie obsadenia 
funkcie riaditeľa podniku (ako 
konateľa s.r.o.), nakoľko súčasný 
riaditeľ podniku  Ing. Vladimír 
Klein sa rozhodol ukončiť svoje 
pôsobenie v tejto funkcii k 30. 9. 
2014 (odchádza do dôchodku). 
Poslanci sa predbežne zhodli na 

V pondelok 15. septembra 
2014 sa v Nowom Targu usku-
točnil jubilejný 20. Kongres slo-
vensko-poľského cezhraničného 
zväzku EUROREGIÓN TATRY. 
Na tomto slávnostnom kongrese 
sa zúčastnila aj podpredsedníč-
ka vlády Poľskej republiky (a 
zároveň ministerka miestneho 
rozvoja) Elżbieta Bieńkowska, 
ktorá zároveň v mene poľského 
prezidenta Bronislawa Komo-
rowského odovzdala riaditeľovi 
kancelárie Euroregiónu TATRY 
v Nowom Targu Antonymu 
Nowákovi vyznamenanie za ce-
loživotný prínos v cezhraničnej 
slovensko-poľskej spolupráci. 

V súčasnosti mesto pripra-
vuje vypracovanie projektovej 
dokumentácie na riešenie sa-
nácie murív mestskej zvonice 
na námestí v Spišskej Belej. Po 
oprave fasády zvonice v roku 
2005 sa začali po niekoľkých 
rokoch postupne prejavovať 
miesta, na ktorých začala opa-
dávať omietka, a to i napriek 
tomu, že boli použité špeciálne 
sanačné omietky pri jej oprave. 
Vzhľadom na tento súčasný 
neželaný stav fasády zvonice 
mesto oslovilo špecialistov na 
odvlhčovanie múrov historic-

Diskusné fórum
tom, že dočasne vymenujú do tej-
to funkcie Ing. Miroslava Petreka 
(ktorý pôsobí v podniku od roku 
2009 ako vedúci strediska služieb 
a stavebnej výroby) a po komu-
nálnych voľbách novozvolené 
mestské zastupiteľstvo by malo 
rozhodnúť ako ďalej s obsade-
ním pozície riaditeľa podniku, 
nakoľko je korektné, aby o vý-
bere nového riaditeľa rozhodlo 
už novozvolené zastupiteľstvo.  
Súčasní poslanci odporúčajú po 
komunálnych voľbách vyhlásiť 
výberové konanie na obsadenie 
tejto pozície, ale to už bude 
na rozhodnutí novozvolených 
poslancov.  Obe tieto témy boli 
predmetom rokovania mest-
ského zastupiteľstva dňa 25. 9. 
2014.

Odvlhčenie zvonice

kých stavieb, ktorí majú skúse-
nosti s podobnými problémami 
identických stavieb. Pripravo-
vaná projektová dokumentácia 
navrhne technické riešenie 
tohto odvlhčenia. Následne 
mesto vyberie odbornú firmu, 
ktoré zrealizuje toto odvlhčenie 
(sanáciu). Až tento projekt tiež 
určí, aké náklady si vyžiada toto 
odvlhčenie. Financie na tento 
zámer sa bude mesto snažiť 
získať z grantových, či dotač-
ných zdrojov štátneho rozpočtu 
a príslušného ministerstva už 
v roku 2015.

Prešovský samosprávny 
kraj pred niekoľkými dňami 
zrealizoval opravu cesty v sme-
re na Slovenskú Ves po koniec 
mesta. Ide o cestu sruhej triedy, 
ktorá je v jeho majetku. Nový 

Dokončenie asfaltácie cesty 
na Slovenskú Ves  

asfaltový povrch bol položený 
na úseku v dĺžke štyristo met-
rov, ktorý zostal ako posledný 
neopravený. Táto asfaltácia 
bola financovaná z rozpočtu 
Prešovského kraja. 

20. kongres Euroregiónu Tatry

Tohto kongresu sa zúčastnil aj 
honorárny konzul Slovenskej 
republiky v Krakowe  Ivan Ško-
rupa  a tiež primátor nášho mesta 
Štefan Bieľak a ďalší členovia Eu-
roregiónu Tatry (členom je aj naše 
mesto) za slovenskú a poľskú 
stranu. Okrem slávnostnej časti 
sa na tomto kongrese prezentoval 
aj návrh pripravovanej stratégie 
Európskeho zoskupenia územnej 
spolupráce TATRY (EZUS TAT-
RY) na roku 2014-2020. Tento 
kongres pokračoval na slovenskej 
strane spoločným zasadnutím 
slovenských i poľských členov 
tohto zväzku dňa 24. septembra 
2014 v Trstenej. 

Martin, ďakujeme !
V súčasnosti je cirkevný zbor v našom meste zatiaľ bez svojho 

zborového farára. Od 1. augusta 2014 je Cirkevný zbor Evanjelickej 
cirkvi a.v. v Spišskej Belej bez svojho kňaza. Evanjelický farár Martin 
Fečko odišiel na svoje nové pôsobisko do Giraltoviec. V našom meste 
pôsobil viac ako 10 rokov. Pôsobenie Martina Fečka v našom meste 
bolo pre naše mesto a veriacich evanjelickej cirkvi veľkým darom.  
Na službách božích v evanjelickom chráme v našom meste koncom 
júla primátor mesta Štefan Bieľak poďakoval za jeho prácu a službu, 
ktorú v zbore vykonal. Ako primátor mesta uviedol : „v mene všetkých 
Beľanov vám chcem poďakovať za posilnenie duchovného života, za 
šírenie ekumenizmu v našom meste. Ďakujem vám za pomoc nášmu 
mestu – mnoho ľudí ani nevie, koľko problémov mesta sa podarilo 
vyriešiť aj vďaka vašej ústretovosti a vášmu postoju“. Odišiel človek, 
ktorý spájal ľudí – veriacich aj ostatných; človek s veľkým srdcom. 
Martin, ďakujeme !
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Spoločenská kronika 
V AUGUSTE 2014

• narodili sa: Ema Živčáková, Slávka Britaňáková, Natália 
Grichová, Tobias Bartkovský, Tatiana Vadovská, Leo Stupák.

• navždy nás opustili: Helena Gancarčíková – vo veku 73 
rokov, Ján Kovalčík – vo veku 85 rokov, Michal Krajňák – vo veku 
85 rokov, Ján Krišanda – vo veku 70 rokov, Ján Sviechovič – vo 
veku 77 rokov, Margita Bachledová – vo veku 90 rokov.

• životného jubilea sa dožili: Mária Modlová – 90 rokov, 
Ružena Koščáková – 85 rokov, Rozália Penxová – 85 rokov, Anna 
Pitoňaková – 85 rokov, Magdaléna Galliková – 80 rokov, Cecília 
Andrášová – 75 rokov, Mária Šťastná – 75 rokov, Anna Andrá-
šová – 70 rokov, Mária Lizáková – 70 rokov, Margita Rušinová 
– 70 rokov.

Podtatranská vodárenská 
spoločnosť a.s. Poprad (PVS 
a.s. Poprad) pred necelým 
mesiacom zrealizovala obnovu 
(rozšírenie) verejného vodovodu 
v priemyselnej zóne na Továren-
skej ulici. Táto akcia sa uskutoč-
nila na podnet nášho mesta (ako 
výsledok rokovaní primátora 
nášho mesta s vedením PVS, a. s. 
Poprad). Pôvodný vodovod mal 
veľmi malú dimenziu a kapacit-
ne nestačil pre celú zónu (ani pre 
existujúce prevádzky) a bol vo 
veľmi zlom technickom stave. 

Obnova vodovodu 
v priemyselnej zóne

Uvedený nový vodovod umož-
ní napojenie tak súčasných prie-
myselných a podnikateľských 
prevádzok na tento vodovod, 
ako aj napojenie nových pod-
nikateľských prevádzok, ktoré 
práve vznikajú, resp. do budúc-
na sa budú budovať v tejto časti 
mesta. Takýmto spôsobom sa 
vybudoval, presnejšie obnovil 
a rozšíril nový vodovod v dĺž-
ke 360 metrov. Celú stavbu rea-
lizovala a financovala zo svojho 
rozpočtu spoločnosť PVS a. s. 
Poprad.

Slovenský vodohospodár-
sky podnik, Povodie Dunajca 
a Popradu (so sídlom v Popra-
de) po dohode s primátorom 
nášho mesta pred niekoľkými 
dňami realizoval úpravu ďalšej 
časti ľavého brehu rieky Poprad 
v časti Strážky v lokalite medzi 
železničným mestom a kaštieľom 
Strážky („barónskou záhradou“). 
Prvá časť koryta rieky sa upravo-

vala v máji tohto roka. Uvedený 
breh rieky bol pravidelne poško-
dzovaný najmä po opakovaných 
povodniach a preto sa spevnil 
masívnym, voľne loženým ka-
meňom. Táto úprava by mala 
zabezpečiť odrazenie veľkej, 
agresívnej vody od brehu rieky, 
aby nedochádzalo k ďalšiemu 
odplavovaniu tohto brehu 
a k zväčšovaniu koryta rieky.  

Úprava brehu rieky Poprad 

Počas letných mesiacov a vý-
datných (až extrémnych) dažďov 
sa na niektorých miestach v na-
šom meste prejavili problémy s 
kapacitou verejnej spláškovej ka-
nalizácie. Voda nestíhala odtekať 
a vytekala cez kanalizačné šachty 
na ulice. Problém spôsobovala 
dažďová voda, ktorá sa dostáva-
la aj do spláškovej kanalizácie, 
ktorý predtým bola vyústená 
do potoka, avšak v marca tohto 
roka je už zaústená do čistiarne 
odpadových vôd. Po rokovaní 
primátora mesta s Podtatranskou 
vodárenskou prevádzkovou spo-
ločnosťou a.s. Poprad (prevádz-
kovateľom verejnej spláškovej 
kanalizácie) sa navrhlo niekoľko 
opatrení. Ich cieľom bolo odklo-
niť povrchovú dažďovú vodu 
mimo spláškovú kanalizáciu. 
A tak sa v priebehu septembra 
urobili 2 nové odľahčenia kana-
lizácie tak, aby sa z nej v prípade 
prívalových dažďov táto voda 
dostala do potoka. Jedno staré 
odľahčenie pri Belianskych kú-
peľov boli upchaté a nefunkčné, 

Problémy so spláškovou kanalizáciou 
tak sa ho vodárom podarilo 
prečistiť a zfunkčniť.  Ešte sú 
naplánované 4 nové odľahčenia, 
resp. prevedenia povrchových 
vôd mimo spláškovú kanalizáciu 
na 4 ďalších miestach, ktorý by sa 
mali zrealizovať do jari 2015. Ale 
už urobené opatrenia pomohli, 
nakoľko pri ostaných dažďoch 
už také problémy nevznikali 
ako začiatkom leta.  

Primátor nášho mesta v po-
sledných dňoch uskutočnil 
niekoľko rokovaní so zástupca-
mi Podtatranskej vodárenskej 
spoločnosti v Poprade (PVS 
a.s. Poprad) vo veci doriešenia 
problému s existujúcou spláško-
vou kanalizáciou na Moskovskej 
a čiastočne Kúpeľnej ulici. Uve-
dená kanalizácia na Moskovskej 
ulici je zastaralá, kapacitne ne-
postačujúca a je aj zle technicky 
zrealizovaná. Preto je potrebné 
od RENOVY vybudovať novú 
kanalizáciu (DN 300) a tú zaústiť 
nie do kanalizácie na ul. 1. mája 
ako je to dnes, ale do kanalizá-
cie na Kúpeľnej ulici. A keďže 

kanalizácia aj na Kúpeľnej ulici 
(v jej hornom úseku za traťou od 
č. d. 2 po č. 30) nie je kapacitne 
postačujúca v prípade veľmi 
silných dažďov, tak rovnako sa 
zvažuje jej úprava a prípadné 
prepojenie aj tejto časti kanali-
zácie na vybudovanú novú ka-
nalizáciu na Športovej ulici (za 
Kúpeľnou ulicou). V súčasnosti 
projektanti pripravujú (hľadajú) 

možné technické riešenie tohto 
problému, pričom počas zim-
ných mesiacov by sa táto akcia 
mala pripraviť a budúci rok by 
mala byť realizovaná. Len na 
upresnenie: predmetná spláš-
ková kanalizácia je majetkom 
PVS Poprad a preto všetky ná-
klady s tým spojené bude hradiť 
a stavebné práce bude realizovať 
PVS Poprad.    

Primátor mesta vykonal 
obhliadku kuchyne Materskej 
školy na Mierovej ulici. Požia-
davka vedenia školy i personálu 
kuchyne bola na zakúpenie 
novej profesionálnej umývačky 
riadu s príslušenstvom a ďalšie 
dovybavenie kuchyne. Na to je 
potrebných cca 3 500 eur. Mesto 

zo svojho rozpočtu vyčlení po-
trebné financie tak, aby sa mohlo 
toto vybavenie zakúpiť do de-
cembra tohto roka a cez zimné 
(vianočné) prázdniny by sa mohlo 
nainštalovať do kuchyne. Zároveň 
„doslúžila“ aj chladnička, avšak 
primátor prisľúbil „zohnať“ novú 
chladničku sponzorsky.        

Dovybavenie kuchyne 
materskej školy

• Európsky deň jazykov si tradične pripomínajú aj na ZŠ na Štefánikovej ulici. 
V rámci tohto projektu na hodinách cudzích jazykov žiaci spoločne s učiteľkami roz-
právali o potrebe rozvíjať komunikačné zručnosti v anglickom a nemeckom jazyku. 
Siedmaci vyhotovili plagáty s vlajkami a názvami štátov EÚ v nemeckom a v ang-
lickom jazyku. Deviataci vytvorili krátke video turistického sprievodcu po Spišskej 
Belej v anglickom jazyku. Ďalšou aktivitou bol vedomostný kvíz o Európskej únii. 
Žiaci prvého stupňa hravou formou vytvorili 3D mesto Londýn a zaspievali si 
pesničku Londýnsky most. Všetci sa dobre zabavili a dozvedeli veľa nového. 
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Mobilná čitáreň vo Face clube

Stavebné práce pred novým cintorínom sa už finišujú a postupne táto plocha naberá finálnu podo-
bu. Ešte treba urobiť terénne úpravy a osadiť lavičky, aby táto plocha bola úplne upravená do konca 
októbra.   

Mesto prostredníctvom 
svojich zamestnancov vyko-
nalo údržbu oplotenia areálu 
Materskej školy na Mierovej 
ulici. Okrem rôznofarebné-

Úprava plochy pred cintorínom

• V súčasnej dobe mesto opra-
vuje vstupnú bránu na starý 
cintorín kompletným vyspra-
vením omietok.   Na budúci 
rok sa plánuje postupná oprava 
cintorínskeho múra na starom 
cintoríne.

25. septembra 2014 pri-
mátor mesta Štefan Bieľak 
už tradične prijal v obradnej 
sieni mestského úradu na 
slávnostnom obrade jubilan-
tov, ktorí sa dožili v posled-
ných 3 mesiacoch okrúhleho 
alebo vysokého životného 
jubilea. Pri tejto príležitosti 
každému z nich poďakoval 
za prínos pri rozvoji mesta 
a odovzdal im kyticu kve-
tov a malý finančný dar. V
popoludňajších hodinách 
privítal na slávnostnom 
obrade novorodencov, ktorí 
pribudli do radov občanov 
nášho mesta za posledné 
3 mesiace. Primátor mesta 
odovzdal rodičom malý fi-
nančný dar a kyticu kvetov 
a poprial im veľa trpezlivosti 
a síl, zdravia a lásky.

Prijatie 
novonarode-
ných detí 
a jubilantov

Oprava oplotenia materskej 
školy

ho nového náteru oplotenia 
sa osadili aj detské motívy 
na veľkoplošných doskách 
za účelom jeho spestrenia a 
oživenia. 

je mobilné a tak sa s čitárňou 
budete stretávať aj na mest-
ských podujatiach. Prvý krát 
ste nás mohli stretnúť už na 
tohtoročnom na zemiakarskom 
jarmoku. V čitárni budeme mať 
pravidelne 1x mesačne literár-
ny večer na ktorom budú jeho 
účastníci zdieľať svoje „zážitky 
z prečítaných kníh. Cieľom pro-
jektu je zvýšiť záujem mladých 
ľudí o čítanie kníh, rozšíriť ich 
slovnú zásobu, rozvíjať fantá-
ziu, predstavivosť i všeobecnú 
inteligenciu.

Vo Face klube máme nový 
projekt s názvom „Mobilná či-
táreň“. Projekt realizujeme vďa-
ka podpore nadácie INTENDA 
(www.intenda.sk). Mobilná 
čitáreň má za cieľ zatraktívniť 
čítanie kníh deťom a mládeži 
nášho mesta. Prostredníctvom 
projektu vzniká vo Face clube 
atraktívny kútik na čítanie kníh 
z našej mini knižnice. Slávnost-
né otvorenie kútika plánujeme 
na október (o presnom termíne 
vás budeme informovať už 
čoskoro). Zariadenie čitárne 
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Vzhľadom na rôzne sa šíriace informácie o súčasnej finančnej 
situácii nášho mesta vám poskytujeme nižšie uvedené informácie. 
Treba však uviesť, že všetky tieto údaje boli pravidelne prerokované 
na verejných zasadnutiach mestského zastupiteľstva a zverejňované 
na internetovej stránke mesta pri ročnom hodnotení hospodárenia 
mesta za každý kalendárny rok pod názvom „Výročná správa 
o hospodárení mesta a záverečný účet mesta“. Len pre úplnosť 
ako príklad uvádzame celkové hospodárenie mesta za uplynulé 
3 roky (každý rok skončil s prebytkom – kladným hospodárskym 
výsledkom):

Rok Celkové príjmy Celkové výdavky Výsledok hospodárenia
2011 12 298 854,14 € 11 852 144,27 € + 446 709,87 €
2012 12 268 706,14 € 11 811 734,76 € + 456 971,38 €
2013   8 212 797,93 €   8 042 654,00 € + 170 143,93 €

Prebytok hospodárenia ide vždy do rezervného fondu mesta 
a následne sa tieto finančné prostriedky priebežne zapájajú do roz-
počtu mesta (podľa potreby), ale len na investičné projekty. V týchto 
číslach sú zahrnuté aj príjmy a výdavky na školy a školské zaria-
denia a tiež čerpanie fondov EÚ. Vyššie príjmy a výdavky v roku 
2011 a 2012 spôsobila realizácia väčšieho počtu finančne veľkých 
projektov EÚ. Podrobnejšie informácie o hospodárení mesta sú 
zverejnené v uvedenej výročnej správe, ktorú každoročne prero-
kúva a schvaľuje mestské zastupiteľstvo a ktorá je predmetom aj 
verejného pripomienkovania pred jej prerokovaním.  

Pokiaľ ide o stav záväzkov, mesto dlhodobo nemá žiadny zá-
sadný problém s úhradou svojich bežných záväzkov a priebežne 
uhrádza všetky svoje záväzky (faktúry). Iný prípad sú vzájomné 
záväzky medzi mestom a Mestským podnikom, kde počas roka 
boli a sú vzájomne neuhradené záväzky a pohľadávky, ktoré sú 
spravidla vzájomne započítavané, ale to je zdôvodnené (opísané) 
v inom článku o situácii v mestskom podniku. Aj v súčasnosti 
mesto nemá záväzky po lehote splatnosti okrem jedného záväzku 
spojeného s realizáciou jedného projektu EÚ vo výške 270 tis. EUR 
(ide o záväzok po lehote splatnosti dlhšej ako 60 dní). Ale tu sa 
čaká už niekoľko mesiacov na refundáciu platby zo strany štátu 
(z ministerstva životného prostredia) vo výške 358 tis. EUR, ktorá 
by na základe avíza z ministerstva mala byť uhradená v priebehu 
najbližších dní, resp. týždňov. Takže do konca tohto roka z týchto 
financií sa uhradí aj tento záväzok (270 tis. EUR). Samozrejme, že 
počas najmä letných a jesenných mesiacov dochádzalo a dochádza 
k vyšším výdavkom za stavebné práce a investičné akcie, ktoré sa 
realizujú vo väčšom rozsahu práve počas týchto mesiacov, avšak tie 
záväzky sa vždy do konca roka vysporiadali a každoročne mesto 
končilo s hospodárskym prebytkom (viď tabuľka vyššie).    

Pokiaľ ide o úverovú zaťaženie, resp. zadlženosť nášho mesta, 
je potrebné rozlíšiť v našom prípade:

1./ financovanie projektov s podporu EÚ, 
2./ financovanie výstavby futbalového štadióna,
3./ financovanie výstavby nájomných bytov.

Financovanie projektov s podporu EÚ     
V rokoch 2009 – 2014 mesto realizovalo tieto projekty s finančnou 

podporou EÚ: 
1./ Podpora separovaného zberu odpadov v regióne Spišská 

Belá
2./ Protipovodňová ochrana mesta Spišská Belá (regulácia po-

tokov)
3./ Modernizácia, stavebné úpravy a nadstavba budovy hasičskej 

zbrojnice v Spišskej Belej
4./ Spišská Belá - environmentálna infraštruktúra – rozšírenie 

vodovodu a vodojemu
5./ Spišská Belá - environmentálna infraštruktúra – výstavba 

splaškovej kanalizácie 

6./ Uzavretie a rekultivácia skládky odpadov v Spišskej Belej
7./ Belianske Tatry - spolu a lepšie (výstavba cyklotrasy)
8./ Rekonštrukcia centra mesta Spišská Belá (chodníkov a ulíc)
9./  Stavebné úpravy - oprava a adaptácia jestvujúcich priestorov 

ZŠ na ul. Moskovskej č. 20, Spišská Belá
10./  Dobudovanie a zefektívnenie systému separovaného zberu 

odpadov v meste Spišská Belá
11./ Historická cesta mestom Spišská Belá
 
Na základe týchto projektov sme získali nenávratné finančné 

prostriedky vo výške 16 177 704 EUR. Spolufinancovanie mesta pri 
realizácii týchto projektov bolo vo výške 1 284 117 EUR. Takže mesto 
získalo (nadobudlo) majetok v celkovej hodnote 17 461 811 EUR. 

Na prefinancovanie týchto projektov s podporu EÚ mesto prijalo 
špeciálnu úverovú linku na tento účel. Ide o špecifický úver určený 
výlučne na prefinancovanie projektov EÚ, ktorá slúži: 

1./ na úhradu celkových nákladov určených projektov EÚ (v 
prípade ak ide o systém refundácie nákladov projektov, t.j. že najprv 
treba uhradiť náklady projektu a až následne požadovať preplatenie 
projektu štátom) a 

2./  na úhradu spolufinancovania – spoluúčasti mesta na týchto 
projektoch spravidla vo výške 5 % celkových nákladov projektu 
(konečné % spoluúčasti závisí od posúdenia výsledku realizácie 
projektov štátom – jednotlivými ministerstvami). 

 
V roku 2009 na základe rozhodnutia mestského zastupiteľstva 

v Spišskej Belej bola prijatá takáto úverová linka. V súčasnosti je vo 
výške 1 284 117 EUR, avšak po refundácii určitých úhrad bude mestu 
vrátená suma cca 140 tis. EUR, takže konečná suma zostatku na tejto 
úverovej linke bude predstavovať sumu 1 144 117 EUR. Túto sumu 
bude mesto v podobe úveru postupne splácať. Avšak iná možnosť, 
ako prijať túto úverovú linku, nebola. Ibaže by sa vyššie uvedené 
projekty nerealizovali vôbec, čo by však bola veľká škoda pre mesto, 
ak nám boli poskytnuté nenávratné finančné prostriedky vo výške 
95 % nákladov. A mesto takto získalo 16 177 704 EUR a okrem toho 
sa vyriešili desaťročia neriešené problémy mesta na ďalšie desiatky 
rokov do budúcna.  

Výstavba futbalového štadióna
V roku 2005 sa zrušilo futbalové ihrisko na Družstevnej ulici 

z dôvodu rozšírenia súčasného cintorína a prijal sa záväzok, že 
mesto pripraví výstavbu nového futbalového štadióna. O výstavbe 
futbalového štadióna sa niekoľkrát verejne diskutovalo na zasadnutí 
mestského zastupiteľstva. A keďže išlo o niekoľko rokov odkladaný 
projekt, prikročilo sa k jeho realizácii v roku 2011. Uvedený pro-
jekt výstavby futbalového štadióna bol financovaný z úverových 
prostriedkov, nakoľko neexistoval a ani dnes neexistuje žiadna iná 
možnosť financovania takéto projektu (takejto stavby). Na túto vý-
stavbu teda bol na základe rozhodnutia mestského zastupiteľstva 
prijatý veľmi výhodný investičný úver v celkovej výške 1 499 962 
EUR od ČSOB a.s. s úrokovou sadzba: 1,5% + Euribor a s dobou 
splácania max. 20 rokov (s možnosťou aj skoršieho splatenia). Roč-
ne mesto platí splátku úveru vo výške 78 960 EUR ročne. Súčasná 
výška tohto úveru je 1 315 501 EUR a každý mesiac sa znižuje o 
6 580 EUR. V prípade futbalového štadióna išlo a ide o investíciu 
mesta na niekoľko desiatok rokov pre niekoľko budúcich generácii. 
A keďže na väčšinu iných zásadných projektov mesto úspešne zís-
kalo podporu z EÚ a štátneho rozpočtu (ako bolo vyššie uvedené) 
a tieto projekty zrealizovalo, mohlo si dovoliť realizovať projekt 
výstavby futbalového štadióna. Ak by nebol zvolený takýto model 
financovania, futbalový štadión by sa nebol postavil (nakoľko iná 
možnosť nebola).      

Výstavba mestských  nájomných bytov
Od roku 2002 mesto realizovalo výstavbu nájomných bytov 

Súčasná fi nančná situácia nášho mesta 

(Pokračovanie na vedľajšej strane)
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prostredníctvom Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB) a Minis-
terstva výstavby a RR SR.  Táto výstavba sa štandardne financuje 
z štátneho úveru (pôžičky) zo ŠFRB, t. j. zo štátneho rozpočtu 
a z nenávratnej dotácie z uvedeného ministerstva.  

V prípade výstavby nájomných bytov ide o špeciálny model 
financovania garantovaný štátom. Ide o špecifický štátny úver (= 
štátna podpora zo štátneho rozpočtu) na výstavbu nájomných bytov 
za presne určených podmienok (nejde o žiadne komerčné úvery). 
Štát poskytuje mestám a obciam tieto financie za fixný 1 %-ný úrok 
počas celej doby splácania. Tieto štátne úvery zo ŠFRB platia aj náš-
mu mestu nájomcovia týchto bytov svojimi platbami nájomného za 
užívanie bytov, čiže rozpočet mesta nie je priamo zaťažovaný splát-
kami týchto úverov z vlastných príjmov mesta. V tomto nájomnom 
je zahrnutá splátka úveru, uvedený úrok i príspevok do fondu opráv 
bytového domu. Podľa zákona o rozpočtových pravidlách sa takéto 
úvery zo ŠFRB na výstavbu nájomných bytov nezapočítavajú do 
úverovej zadlženosti mesta (vzhľadom na charakter týchto úverov 
a uvedený spôsob ich splácania). 

Za posledných 12 rokov sa v našom meste vybudovalo s podporu 
štátu 118 bytov bežného štandardu a 11 bytov nižšie štandardu. 
Od spoločnosti Chemostav a.s. Poprad v decembri 2013 mesto pri-
pravilo cez ŠFRB a ministerstvo odkúpenie 17 nájomných bytov 
na Štefánikovej ulici 18, ktoré v súčasnosti mesto prenajíma ako 
nájomné byty. V prípade 34 bytov na Zimnej ulici č. 46 sa mesto 
pôvodne dohodlo s Chemostavom, že tieto byty budú odpredané do 
osobného vlastníctva. Avšak nakoniec nízky záujem o ich odkúpenie 
bol dôvodom, že tieto byty sa budú prenajímať ako mestské nájom-
né byty, nakoľko o nájomné byty je neustále veľký záujem. V tejto 
súvislosti sa polemizuje tiež o tom, či je výhodnejšie, ak výstavbu 
týchto bytov cez štátny fond zabezpečuje a realizuje priamo mesto 
(cez stavebnú firmu) alebo ich mesto po novom dá postaviť staveb-
nej firme a následne ich po kolaudácii odkúpi za stále tých istých 
(rovnakých) podmienok. Tento nový spôsob výstavby nájomných 
bytov formou ich kúpy ponúka mestám a obciam ŠFRB ako nový 
model, ktorý práve znižuje náklady na ich výstavbu (napr. náklady 
na projektovú dokumentáciu, na inžiniersku činnosť, na stavebný 

dozor, na spoluúčasť na výstavbe inžinierskych sietí a parkovísk 
a pod.). Mesto týmto šetrí na týchto nákladov cca 90 - 120 tis. EUR 
v závislosti od počtu bytov. Preto je tento model optimálnejší ako 
ten predchádzajúci.     

Takže reálne úvery, ktoré budú zaťažovať priamo rozpočet 
mesta v najbližších rokoch, je úver na spolufinacovanie projektov 
EÚ a futbalového štadióna. Avšak snahou mesta je a bude aj tieto 
úvery splatiť skôr ako pred dobou ich splatnosti. Tak tomu bolo aj 
v roku 2007, kedy boli splatené úvery, ktoré mesto prijalo v roku 2000 
a 2005. Žiaden z uvedených úverov nebol prijatý na bežné výdavky, 
či na financovanie chodu mesta a plnenie jeho základných funkcií. 
Išlo o investičné úvery, ktoré zabezpečili investície do budúceho 
ďalšieho rozvoja mesta. 

Kladené sú však otázky, či mesto dokáže tieto úvery splácať a 
ešte dokedy a koľko sa môže a bude zadlžovať. Vzhľadom na svoje 
príjmy mesto je schopné splácať uvedené úvery zo svojho rozpočtu. 
Ak by tomu tak nebolo, uvedené dva úvery by mesto neprijalo, resp. 
uvedené projekty by mesto radšej nerealizovalo. Uvedená situácia 
je zvládnuteľná, nakoľko mesto má finančnú kondíciu to zvládnuť, 
aj keď to nebude jednoduché.  Podľa zákona o rozpočtových pra-
vidlách je týmto zákonom stanovená maximálna možná výška úve-
rov, ktoré môže mesto prijať. Platí, že celková výška úverov nesmie 
presiahnuť sumu 60 % celkových bežných ročných príjmov mesta. 
Takže samotná legislatíva chráni mestá a obce tým, že stanovuje 
maximálnu mieru zadlženia, ktorá sa nesmie prekročiť. Keďže naše 
mesto je takmer na jej hranici, ďalšie klasické úvery mesto už prijí-
mať nemôže. Do tohto limitu zadlženosti sa nezapočítavajú štátne 
úvery zo Štátneho fondu rozvoja bývania na nájomné byty a úvery 
na prípadne prefinancovanie projektov z fondov EÚ. 

Na záver treba tiež pripomenúť, že všetky ostatné, iné  investičné 
akcie mesta (okrem vyššie uvedených), ktoré sa realizovali v posled-
ných rokoch, mesto financovalo a financuje z vlastných finančných 
prostriedkov z rozpočtu mesta a zo získaných dotácii a grantov 
z verejných aj iných zdrojov na základe úspešných projektových 
žiadostí mesta. A týchto investičných akcií bolo veľmi veľa.  

Predám garáž 

v osobnom vlastníctve 
na Družstevnej ul. 

Bližšie info na tel. čísle: 0907 349 217.

? Chodník v Strážkach
Po pomerne dlhej dobe 
mesto má už pripravenú 

projektovú dokumentáciu, 
všetky potrebné vyjadrenia 
a stanoviská na rekonštrukciu 
a výstavbu chodníka na Med-
ňanského ulici v Strážkach. 
Táto výstavba a rekonštrukcia 
zároveň je rozdelená do nie-
koľkých etáp. Prvá etapa sa má 
realizovať ešte v tomto roku 
v úseku od kostola po IBV nad 
kaštieľom s posunom chodníka 
do predzáhradiek (po preklád-
ke elektrických a plynových 
skriniek). V budúcom roku 
2015 sa do rozpočtu mesta plá-
nuje zahrnúť výstavby nového 
špeciálneho chodníka (kovová 
konštrukcia nad cestným rigo-
lom na pilieroch) v úseku od 
„tehelne! po koniec Strážok 
(po dom p. Ťažkej). Od roku 
2016 sa budú realizovať ďalšie 
etapy – rekonštrukcia chodní-

vať. Odpoveď znie, že mesto má 
už na to spracovanú potrebnú 
projektovú dokumentáciu a ča-
ká sa na realizáciu. Ale tá musí 
čakať na plánovanú výstavbu 
polyfunkčných objektov za ob-
chodným domom. A výstavba 
týchto objektov, po tom čo bolo 
vydané územné rozhodnutie, 
čaká na stavebné povolenie 
a predaj stavebných pozemkov 
jednotlivých vybraným záu-
jemcom. A tu tiež nastal nema-
lý ale nepredvídateľný problém 
s vlastníctvom k pozemkom a 
s nepresnosťami zapísanými 

Pýtate sa... Pýtate sa... Pýtate sa... Pýtate sa... Pýtate sa...

ka od sály po kostol a výstavba 
nového chodníka od nových 
domov (nad kaštieľom) po 
„tehelňu“.              

? Chodník na sídlisku na 
Družstevnej ulici
Chodník na sídlisku na 

Družstevnej ulici pred pane-
lákmi (od č. 2 po č. 20) je na 
mnohých miestach v zlom 
technickom stave. Pôvodný lia-
ty asfalt na mnohých miestach 
už chýba, alebo je značne po-
škodený. Mesto navrhuje do 
plánu stavebných aktivít na rok 
2015 zaradiť aj opravu tohto 
chodníka. Nahradí sa súčasný 
asfalt, ktorý sa odstráni v celom 
rozsahu, novým asfaltom.    

?Cesta za obchodným do-
mom
Táto cesta v meste je cestou 

v najhoršom stave a právom sa 
pýtate, kedy sa bude rekonštruo-

v katastri nehnuteľností. Preto 
sa touto vecou muselo zaoberať 
až 4x mestské zastupiteľstvo. 
V súčasnosti by sa postupne 
mali odpredať pozemky vybra-
ným záujemcom (prvá zmluva 
je už na katastri) a predpokladá 
sa, že samotná výstavba týchto 
objektov by sa začala až na jar 
2015. PO ukončení tejto výstav-
by mesto pristúpi k rekonštruk-
cii uvedenej cesty a k výstavbe 
nových chodníkov a parko-
vacích miest, čo by mohlo byť 
koncom roku 2015, resp. skôr v 
1. polovici roka 2016. 

(Dokončenie z predchádzajúcej strany)
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V poslednej dobe sa veľmi 
často diskutuje v našom meste 
o situácii v Mestskom podni-
ku Spišská Belá s.r.o.  Keďže 
mnohé tieto informácie nie sú 
úplne, resp. sú nepravdivé, tak 
je potrebné túto situáciu vysvet-
liť. Mestský podnik funguje ako 
spoločnosť s ručením obmedze-
ným – ako obchodná spoločnosť, 
ktorej vlastníkom je mesto, ale je 
to samostatná organizácia zalo-
žená za účelom dosahovania zis-
ku (je to podnikateľský subjekt 
- viď zákon). Preto v roku 2004 
sa založil z 2 príspevkových 
organizácii Mestský podnik 
ako s.r.o. , aby mesto nemuselo 
dotovať zo svojho rozpočtu tieto 
príspevkové spoločnosti (ktoré 
boli priamo napojené na rozpo-
čet mesta), ale práve naopak, aby 
mestský podnik vyrábal zisk 
a aby časť tohto zisku prípadne 
bola príjmom aj rozpočtu mesta. 
A takto to aj doposiaľ fungovalo. 
Ale skúsme si vysvetliť súčasnú 
situáciu – čo sa udialo na jednot-
livých základných strediskách, 
ktoré má mestský podnik.  

Stredisko mestských lesov
Toto stredisko okrem svo-

jich základných úloh a funkcií 
dlhé roky plnilo aj funkciu 
zdroja hotovostných peňazí 
pre podnik, ak ich prechodne 
potreboval (kým sa mu vrátili 
jeho náklady vo forme uhrade-
ných faktúr). V súčasnosti však 
toto stredisko už túto funkciu 
neplní, nakoľko podľa nového 
lesného hospodárskeho plánu 
mestských lesov sa už neťaží 
také množstvo dreva ako v mi-
nulosti (kalamitné ťažby sú už 
len výnimočné a plánované 
ťažby sú nízke). Takže súčasná 
ťažba dreva stačí len na pokrytie 
nákladov na činnosť mestských 
lesov (vrátane určitých dotácii, 
ktoré sa zatiaľ darí získavať na 
obnovu a údržbu lesa). Ale už 
pre rok 2015 mesto neplánuje 
žiadny príjem do rozpočtu 
mesta z mestských lesov (teda 
ani doterajší každoročný nájom 
vo výške 66 387 EUR).   

Súčasťou tohto strediska bola 
aj prevádzka píly. Píla začala 
svoju činnosť v roku 2005, kedy 
vedenie firmy zvážilo, že vzhľa-
dom na kalamitu v mestských 
lesoch, ktorá vznikla v novembri 
2004, by bolo vhodnejšie drevo 

ďalej. A to je úloha pre nové 
vedenie podniku, ktoré musí 
dôsledne pozerať na ekonomi-
ku prevádzky tejto píly.   

           
Stredisko stavieb

Zriadenie strediska stavebnej 
výroby v roku 2004 na podnet 
mesta bolo správne rozhod-
nutie. Financie vynaložené na 
stavebné akcie zostávali doma 
v meste. Však rekonštrukcia 
všetkých chodníkov, ciest, ve-
rejných priestranstiev išla cez 
mestský podnik. Najmä veľké 
projekty EÚ, ako aj príjmy 
z mestských lesov umožnili 
mestu každoročne investovať 
do opravy aj niekoľko stotisíc 
EUR. Celá stavebná výroba 
bola naviazaná na mesto, a teda 
čo si mesto objedná u mestské-
ho podniku. Avšak posledné 2 
roky sa naplno prejavilo to, že 
mesto nerealizovalo také veľké 
investičné akcie, ktoré by mohol 
robiť mestský podnik. Predtým 
podnik si nemusel hľadať prácu 
aj mimo mesta, nakoľko jej mal 
dostatok v meste (od mesta).  
A tu nastal ďalší problém – zís-
kať prácu mimo mesta. Rovnako 
sa začala naplno prejavovať eko-
nomická efektívnosť stavebnej 
výroby (začal problém, aby si 
stavebná výroba na seba za-
robila z dôvodu neefektívnosti 
niektorých jej činností). Opäť 
ide o činnosť, ktorá je podni-
kateľskou činnosťou podniku 
a nemá ju kto dotovať. A ďalším 
problémom stavebnej výroby je 
fakt, že kým práce zrealizujú 
a vyfakturujú, uplynie aj nie-
koľko týždňov (aj 2-3 mesiace) 
a kým reálne dostanú za túto 
práce zaplatené, tak podniku 
chýbajú hotové financie. A pre-
to podnik si v oblasti stavebnej 
výroby musí hľadať aj inú prácu 
(stavebné akcie), okrem tej, kto-
rú si u podniku objedná samotné 
mesto. Zároveň podniku si musí 
ešte viac zefektívniť náklady na 
stavebnej výrobe. 

Aj preto mestský podnik mu-
sel postupne prijímať opatrenia 
smerujúce aj k postupnému 
znižovaniu počtu zamestnancov 
na stavebnej výrobe, nakoľko 
ich podnik pre rozsah svojich 
aktivít a činností nepotreboval 
v takom počte. Len pre úplnosť 
– cenník za použitie stavebných 
strojov a mechanizácie si určo-

Súčasná situácia v mestskom podniku

zhodnotiť, nepredávať len guľa-
tinu, ale časť vyťaženého dreva 
(ktoré bolo dostatočne kvalitné) 
aj zhodnotiť, t.j. predávať rezivo 
a preto sa zakúpila píla. Tá počas 
svojej niekoľkoročnej prevádzky 
si na seba zarobila, jej hodnota sa 
niekoľko násobne podniku vrá-
tila a prinášala mu každoročný 
zisk. Táto píla v určitých obdo-
biach dokonca fungovala na tri 
zmeny a záujem o rezivo bolo 
veľký, štandardne fungovala 
na dve zmeny. Ale postupne sa 
kalamitné drevo vyťažilo a zo-
stávalo vyťažiť spravidla menej 
a menej kvalitné drevo, ktorého 
bolo prirodzene každoročne 
menej. A už v roku 2013 sa pre-
javili prvé náznaky toho, že píla 
nebude mať čo rezať, nakoľko 
dreva pre túto pílu bolo menej 
a zároveň o rezivo prestal byť 
taký záujme ako predtým. 
Píla začala pracovať len na 1 
zmenu v týždni, neskôr už len 
niekoľko dní v týždni. Zároveň 
ceny reziva na trhu poklesli tak, 
že sa postupne oplatilo mest-
skému podniku radšej predať 
guľatinu a nerobiť porez dreva. 
To bol dôsledok situácie na trhu 
a zároveň aj dôsledok nedostat-
ku kvalitného dreva na to, aby 
píla mohla fungovať v nepretrži-
tej prevádzke. Vedenie podniku 
si zvážilo ekonomické náklady 
na jej prevádzku a keďže táto 
činnosť by nebola v tomto roku 
zisková a výhodnejšie bolo a je 
v tomto roku. Prevádzka píly 
je činnosť, ktorá musí prinášať 
efekt pre podnik v podobe zis-
ku. Túto činnosť nemá podnik 
z čoho dotovať. Preto sa vede-
nie podniku rozhodlo na jar 
2014 prevádzku píly dočasne 
prerušiť a následne zvážiť, čo 
ďalej (takže píla nie je zrušená). 
Naviac treba poznamenať, že 
nejde o klasický „gáter“, teda 
pílu, na ktorej je možné pore-
zať akékoľvek drevo a vyrezať 
z neho akékoľvek rezivo podľa 
želania zákazníka. Je to trochu 
špecifická píla, ktorá dokáže 
urobiť len určité rezivo. 

Na záver: nákup uvedenej 
píly bolo správne rozhodnutie 
prvého vedenia podniku, táto 
investícia sa podniku niekoľko-
násobne oplatila (vrátila), avšak 
súčasná pravidelná prevádzka 
tejto píly je nerentabilná a je 
potrebné rozhodnúť, čo s ňou 

valo a určuje vedenie mestského 
podniku.  

         
Stredisko služieb

Toto stredisko v súčasnosti 
zabezpečuje zvoz komunálneho 
i triedeného odpadu. Do konca 
roka 2011 mal mestský podnik 
s okolitými uzavreté dlhodobé 
zmluvy, ktoré viazali okolité 
obce, aby zvoz a uskladňovanie 
odpadu na skládke v Spišskej 
Belej zabezpečoval pre nich 
práve Mestský podnik. Pô-
vodne mestský podnik zvážal 
a zároveň uskladňoval odpad 
na našej skládke od 22 obcí vrá-
tane nášho mesta. Od roku 2012 
postupne obce na základe verej-
ných súťaží zmenili firmu, ktorá 
im začala zabezpečovať odvoz 
odpadu i jeho uskladnenie na 
inej skládke ako v Spišskej Be-
lej. A postupne zostali len 3 obce, 
ktorým zvoz a uskladnenie od-
padu zabezpečoval náš mestský 
podnik. Dôvodom tejto „straty“ 
obcí bola cena, ktorú mestský 
podnik týmto obciam ponúkol 
(fakturoval). Prišli do týchto obcí 
relatívne lacnejší prepravcovia, 
ktorí začali tento odpad zvážať. 
Samozrejme, že to sa prejavilo 
na ekonomike podniku, keďže 
vozidlá a ich posádky nemali 
dostatok práce. Aj preto sa zni-
žoval počet zamestnancov na 
tomto stredisku. A zároveň aj 
na skládke odpadov sa usklad-
ňovala cca polovica odpadu, čo 
spôsobila stratu príjmov podni-
ku (napriek tomu, že náklady 
na prevádzku skládky zostali). 
Žiaľ, až postupne podnik na to 
zareagoval potrebnými opatre-
niami. Najprv mestský podnik 
znížil cenu za uloženie odpadu 
na skládke odpadov v našom 
meste z pôvodnej sumy 36,81 
EUR za tonu na súčasných 
27,78 EUR za tonu odpadu.  
Postupne niektoré obce začali 
odpad opätovne ukladať na 
skládke v Spišskej Belej, čo pod-
niku vrátilo  časť príjmov, ktoré 
stratil. Ale problémom naďalej 
zostáva zvoz odpadu. Mestský 
podnik uskutočnil rokovania 
s jednotlivými obcami, aby im 
ponúkol opätovne dopravu 
odpadu – čiže jeho zvoz na 
skládku. Len pre úplnosť - cenu 
za uloženie odpadu a zvoz od-
padu si určovalo a určuje vede-
nie mestského podniku.  
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Hospodársky plán na rok 2014
Mestský podnik má hospo-

dáriť podľa schváleného ročné-
ho hospodárskeho plánu (plán 
výnosov a nákladov). Pre rok 
2014 bol tento plán schválený 
začiatkom roka 2014 a v sep-
tembri 2014 bol na rokovaní do-
zornej rady mestského podniku 
upravený do konkrétnej podoby 
(viď tabuľka).

mesto priebežne uhrádza. Na-
viac aj v samotnom rozpočte 
mesta sa pre tento rok počíta 
s tým, že mestský podnik uhra-
dí mestu vyššie uvedenú sumu 
120 tis. EUR (v dvoch splátkach 
do konca tohto roka) – počíta 
s tým aj ich hospodársky plán, 
len treba urobiť všetky opatrenia 
zo strany mestského podniku, 
aby sa tento plán naplnil. 

Miestna organizácia Slo-
venského rybárskeho spolku 
v Spišskej Belej v spolupráci s 
Mestom Spišská Belá vydala 
novú publikáciu - plnofarebnú 
64 stranovú brožúru formátu 
A5 o doterajšej činnosti tohto 
spolku. Publikácia bola vydaná 

Tento plán má však niekoľ-
ko svojich rizík, a je na vedení 
mestského podniku, aby urobil 
všetko preto, aby tieto riziká eli-
minoval (napr. je potrebné zre-
alizovať plánovaný objem prác 
na stavebnej výrobe, je potrebné 
naplniť podnikom naplánovaný 
objem odpadov, ktoré sa majú 
uložiť na skládke a pod.). V tom-
to pláne je zahrnutý aj záväzok 
mestského podniku voči mestu 
vo výške cca 120 tis. EUR – ide 
o pravidelné ročné nájomné za 
nájom mestských lesov vo výš-
ke 66 387 EUR, ročné nájomné 
za prenájom skládky odpadov 
vo výške 34 822 EUR a ročné 
nájomné za prenájom budov, 
kameňolomu a ostatných zaria-
dení vo výške 19 128 EUR. Uve-
dené nájomné je splatné v dvoch 
splátkach (k 30. 6. a k 30. 11). 
V súčasnosti má mestský pod-
nik uhradiť mestu tieto svoje 
záväzky na nájomnom. A hoci to 
má plánované v hospodárskom 
pláne, chýba mu hotové peniaze, 
čiže hotovosť na účte a preto má 
podnik problémy s platobnou 
schopnosťou. Mesto má voči 
mestskému podniku uhradené 
všetky pohľadávky. Neuhrádza-
lo pohľadávky len do výšky, kto-
rá približne zodpovedajú dlhu, 
ktorý má mestský podnik voči 
mestu (cca 60 tis. EUR - vyššie 
uvedené nájomné splatné k 30. 
6. 2014). Ostatné pohľadávky 

Hospodársky pán mestského podniku na rok 2014 
(po úprave v septembri 2014)

Stredisko Náklady Réžia
Náklady 
spolu

Výnosy 
(príjmy)

Hospodársky  
výsledok

Mestské lesy 794 910 116 480 911 390 914 537 + 3 147

Služby (odpady) 271 236 39 745 310 981 317 850  + 6 869

Píla 17 563 2 573 20 136 19 000 - 1 136

Stavebná 
výroba

262 619 38 483 301 102 305 320 + 4 218

Kameňolom 15 108 2 214 17 322 22 500 + 5 178

SPOLU 1 361 436 199 495 1 560 931
1 579 
207

 + 18 276

Poznámka: náklady a výnosy na pílu sú len za prvé tri mesiace 2014

Takže na záver: nie je pravda, 
že za súčasný finančný (hoto-
vostný) stav podniku môže pria-
mo samotné mesto ako sa to šíri 
po meste. Problém treba vidieť 
najmä v objeme realizovaných 
prác a v efektívnosti činnosti 
stavebnej výroby). Len pre úpl-
nosť: k 1. 10. 2014 mesto nemá po 
lehote splatnosti žiadnu faktúru 
mestského podniku.   

A ako vidí budúcnosť 
podniku primátor mesta?
Mestský podnik rozhodne 

pôjde ďalej. Takže z mojej pozí-
cie odmietam akékoľvek úvahy 
o likvidácii podniku, prípadne 
iné podobné nezmysly. Ale zá-
roveň mesto nemôže dotovať 
činnosť mestského podniku 
a podnik sa musí správať 
ekonomicky a efektívne. To, 
čo bude určite fungovať do bu-
dúcna, je stredisko mestských 
lesov a stredisko služieb (od-
padov) po prijatí tiež určitých 
racionalizačných opatrení na 
ešte ďalšie zefektívnenie oboch 
stredísk. Rovnako je potrebné 
stabilizovať zber a uloženie ko-
munálneho odpadu na skládke 
z okolitých obcí a priblížiť sa 
k pôvodným číslam. To, čo už 
v budúcom roku môže mať 
problémy, je však stavebná vý-
roba. Nakoľko dnes nevieme 
odhadnúť, koľko v skutočnosti 
si mesto objedná stavebných 

prác už v nasledujúcom roku 
a v ďalších rokoch. Mesto to 
bude vedieť až koncom no-
vembra (po príprave nového 
rozpočtu mesta a zistení, koľ-
ko financií získame od štátu 
z podielových daní). Dnes už 
vieme povedať, že rozsah tých-
to stavebných prác nebude taký 
veľký, ako v minulosti a nie je 
predpoklad ich zvyšovania. 
A pokiaľ vedenie podniku ne-
nájde stavebnej výrobe aj inú 
prácu, tak bude mať ekonomic-
ké problémy. Rovnako sa musí 

zlepšiť hospodárenie podniku 
podľa reálne nastaveného 
hospodárskeho plánu, ktorý sa 
musí pravidelne aj niekoľkokrát 
do roka aktualizovať. Nutným 
krokom bude aj prepracovanie 
kalkulácii jednotlivých činností 
podniku, aby pokrývali skutoč-
né náklady a zároveň aby sa 
tieto náklady minimalizovali 
a cenník služieb podniku bol 
konkurencieschopný. Takže 
treba, aby vedenie podniku na-
plno zabralo na úrovni všetkých 
stredísk.  

Nová publikácia k 125. výročiu 
rybárskeho spolku

pri príležitosti 125. výročia  za-
loženia tohto spolku v náklade 
500 ks.  Vydanie tejto publikácie 
bolo financované z účelovej do-
tácie rozpočtu mesta vo výške 
1680 EUR.  Vydanie publikácie 
zabezpečovalo vydavateľstvo 
JADRO z Kežmarku. 

Viac aktuálnych informácií 
získate na www.spisskabela.sk
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V súčasnosti mesto pripra-
vuje vypracovanie projektovej 
štúdie na prípadné rozšírenie 
a modernizáciu priestorov vy-
sunutého pracoviska materskej 
školy na Zimnej ulici č. 47 (bý-
valá budova CVČ). V súčasnosti 
sú v tejto bude umiestnené 2 trie-
dy (oddelenia) materskej školy.  
Uvedená budova však potrebuje 
tak rekonštrukciu, ako aj rozšíre-
nie jej priestorov, nakoľko je táto 
budova priestorovo zle riešená 
a napriek svojej veľkosti umož-
ňuje umiestniť v nej len 2 triedy 
(oddelenia). Snahou mesta je dať 
jej (po rekonštrukcii) štandard-
né priestorové vybavenie pre 4 
triedy materskej školy. Súčasná 
kapacita materskej školy je už 
nepostačujúca a naviac sa zo 
strany štátu sprísňujú normy 
na počet detí v triedach (tlak 
na menší počet detí), takže 
v budúcnosti bude mať mesto 

Mestský podnik Spišská Belá s.r.o. ukončil stavebné práce na 
rekonštrukcii chodníkov na starom cintoríne. Po tom, čo v roku 2010 
bola zrekonštruovaná 1. časť chodníkov, koncom septembra tohto 
roka bola dokončená zvyšná časť chodníkov položením prírodného 
dlažobného kameňa. Hneď je to krajšie a bezpečnejšie.

V areáli  Základnej školy J. M. Petzvala – pred vstupom do bu-
dovy školy mesto v spolupráci so školou osadilo 6 nových lavičiek, 
ktoré nahradili pôvodné lavičky, ktoré už boli značne poškodené. 

Na základe rozhodnutia Mest-
ského zastupiteľstva v Spišskej 
Belej mesto podalo vo februári 
tohto roka  žiadosť na získanie 
dotácie zo štátneho rozpočtu (z 
Ministerstva dopravy, výstavby 
a RR SR) a žiadosť na získanie 
úveru zo Štátneho fondu rozvoja 
bývania (ŠFRB) na kúpu 17 ná-
jomných bytov na Štefánikovej 
ulici č. 18 v Spišskej Belej. Tieto 
byty malo mesto odkúpiť od 
stavebnej firmy Chemostav a.s. 
Poprad. Od ich skolaudovania 
(konca roka 2013) si tieto byty 
mesto prenajalo a následne 
ich pridelilo žiadateľom o byt 
– nájomcom do užívania podľa 

podmienok a pravidiel určených 
ministerstvom a ŠFRB. Žiadosť 
o dotáciu a úver zo ŠFRB však 
nebola mestu schválená pre 
formálne nedostatky tejto žia-
dosti. Po osobnej konzultácii 
na ministerstve a ŠFRB túto 
žiadosť mesto podá opätovne 
v januári 2015 (po jej úprave 
a odstránení jej nedostatkov). 
Do opätovného posúdenia tejto 
žiadosti si mesto bude naďalej 
prenajímať tieto byty (ako 
doposiaľ). To znamená, že pre 
samotných nájomcov týchto 17 
bytov sa nič nemení, predmetné 
byty budú naďalej užívať ako za 
doterajších podmienok.     

Neúspešná žiadosť 
o odkúpenie bytov

Príprava rozšírenia a modernizácie materskej školy  

problém s kapacitou škôlky 
(vzhľadom aj na súčasný rozvoj 
mesta). Preto mesto pripravuje 
najprv projektovú štúdiu (kto-
rá navrhne riešenie) a následne 
projektovú dokumentáciu. Po-
kiaľ ide o financovanie tohto 
zámeru mesta, rozširovanie 
kapacít materských škôl bude 
finančne podporovať štát 
v zmysle schválenej vládnej 
koncepcie predškolského 
vzdelávania (formou dotácii zo 
štátneho rozpočtu) a tiež budú 
na to určené aj nové štrukturál-
ne fondy EÚ v nasledujúcom 
programovacom období (špe-
cifická priorita venovaná pred-
školskému vzdelávaniu). Preto 
je nutné pripraviť podklady (t. 
j. projektovú štúdiu a následne 
dokumentáciu) pre prípadne 
podanie takéhoto projektu už 
v roku 2015 (ak bude zverejne-
ná príslušná výzva). 

Chodník na starom cintoríne 
dokončený

Nové lavičky
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JÚL 2014

1. júl
Zadržaním šiestich „sepa-

rujúcich“ cigánov na skládke 
komunálneho odpadu prísluš-
níci mestskej polície nadvia-
zali na voľné pokračovanie 
seriálu „Nekonečný príbeh“. 
Samozrejme, že sa opäť jednalo 
o obyvateľov okolitých osád, 
ktorí „triedili odpad“ na našej 
skládke za účelom odcudzenia 
a speňaženia „lukratívnych“ 
kúskov. Vôbec ich pritom ne-
trápilo, že zničenie oplotenia 
objektu a následný vstup na 
skládku je nelegálny a dopúš-
ťajú sa tak protiprávnej činnosti, 
nehovoriac o možnosti získania 
a šírenia nákazy „nachytanej“ z 
hnijúceho odpadu. Všetky zadr-
žané osoby boli za svoje skutky 
vyriešení v zmysle zákona. 

6. júl 
Víkendové nočné zmeny 

bývajú pre príslušníkov MsP 
málokedy pokojné. Výnim-
kou nebola ani táto nedeľná 
služba, počas ktorej v skorých 
ranných hodinách hliadka rie-
šila rušenie nočného kľudu na 
Tatranskej ulici. Po upozornení 
hlučnej skupiny mládeže, aby 
sa správali tichšie jedno z prí-
tomných dievčat začalo hliadke 
vulgárne nadávať. A nakoľko 
ju „neschladili“ ani opakované 
výzvy policajtov, aby sa správala 
slušne, bola predvedená na od-
delenie MsP za účelom podania 
vysvetlenia. 

10. júl
Niečo po devätnástej ho-

dine sa na oddelenie MsP začal 
násilím dobíjať Emil S. z Druž-
stevnej ulice. Keď mu policajti 
otvorili dvere, aby zistili čo sa 
deje, menovaný začal jednému 
z nich vulgárne nadávať a vykri-
koval, že je „paragán“ a žiaden 
policajt si s ním neporadí. Keď 
ani po opakovanej výzve po-
licajtov s uvedeným konaním 
neprestal, bol spacifikovaný 
a skončil s putami na rukách. 
Tento zvrat udalostí dotyčného 
pána určite dostatočne schladil a 
po vytriezvení bola vec dorieše-
ná uložením blokovej pokuty.

11. júl
Ľudovít H. zo Štefánikovej 

ulice zvaný „Smädný Rudi“ je 
už neodmysliteľnou súčasťou 
parku pri evanjelickom kostole. 
Bohužiaľ, kolorit mesta dopĺňa 
v tom negatívnom zmysle slova. 
Drobné krádeže, nepretržité po-
píjanie piva a následné močenie 
na všetky fasády v jeho teritóriu 
už „lezie na nervy“ nielen po-
licajtom, ale aj všetkým okolo 
bývajúcim osobám. Vec tak 
skončila na oddelení MsP a po 
vykonaní všetkých procesných 
úkonov bola odstúpená na 
správne konanie.

 
AUGUST 2014

1. august
Keď pani Antónia N. z 

Popradskej ulice v popoludňaj-
ších hodinách nazrela do svojej 
šopy, zažila veľmi nepríjemné 
prekvapenie v podobe dvoch 
neznámych mužov, ktorí tam 
len tak ležali a odmietali z nej 
odísť. Následne bola na miesto 
privolaná hliadka MsP, ktorá 
mužov vyzvala, aby okamžite 
opustili vyššie uvedenú budo-
vu, aj pozemok. Muži na výzvu 
nereagovali a so smiechom 
odmietli z miesta odísť preč. 
Po ďalšej neúšpešnej výzve už 
nasledoval klasický scenár... 
Krátky zápas, putá a predvede-
nie na oddelenie MsP, kde bolo 
Zdenkovi M. a Ľubomírovi L. 
náležite vysvetlené, že policaj-
tov a aj súkromné vlastníctvo 
iných osôb treba rešpektovať. 
Okamžité zaplatenie uložených 
blokových pokút a následné 
„vyparenie sa„ mužov z mesta 
bolo neklamným znakom toho, 
že slová príslušníkov MsP padli 
na úrodnú pôdu a boli pochope-
né v plnom rozsahu... 

4. august
V tento deň sa dostavila 

na oddelenie MsP pani bý-
vajúca v jednom z domov na 
Zimnej ulici, ktorá oznámila 
ešte v predchádzajúci deň našla 
rozbitý kvetináč a zničené kvety, 
ktoré boli pohodené na chodní-
ku pred ich domom. Vzhľadom 
nato, že hliadka MsP v nedeľu 
nepracovala kolegovia z OOPZ 
skutok na mieste zadokumen-
tovali a pani poslali na mestskú 
políciu, aby nazreli do kamero-
vého systému. Keďže sa skutok 
stal v centre mesta, všetko 

bolo zaznamenané kamerami 
a už ostávalo len „dotiahnúť“ 
detaily. Páchateľ skutku tak za 
svoje alkoholické vyčínanie za-
platil nielen pokutu, ale aj musel 
uhradiť vzniknutú škodu. 

15. august
Krátko popoludní sa do-

stavil na oddelenie MsP mladý 
muž, ktorý sa predstavil ako 
pán XYZ a uviedol, že je z obce 
Švábovce a je podnikateľom. 
Dnes v noci v čase o 00:30 ho-
dine mal byť prepadnutý na 
ulici pred budovou reštaurácie 
na Hviezdoslavovej ulici 4 oso-
bami, ktoré mu mali odcudziť 
2 800 €. Po zhliadnutí kame-
rového záznamu a porovnaní 
iných kamerových záznamom 
z podnikateľských prevádzok 
sa policajtom podarilo identi-
fikovať podozrivú skupinku 
osôb. Išlo mladistvých bratov 
bývajúcich na Hviezdoslavovej 
ulici, ich bratranca zo Strážok 
a ich kamaráta z ulice 1.mája. 
Vzhľadom na výšku vzniknutej 
škody a z podozrenia spáchania 
trestného činu bolo celá vec ešte 
v ten istý deň odovzdaná štátnej 
polícii. 

20. august
K prípadu maloletého 

chlapca ležiaceho na lavičke 
pred bytovkou na Petzvalovej 
ulici č. 27 bola privolaná hliadka 
MsP. Po príchode na miesto bol 
chlapec hliadkou opoznaný ako 
Erik P. (9 rokov) zo Štefánikovej 
ulice, ktorému síce bolo zle, ale 
nebolo to z celodenného slneč-
ného žiarenia. Po predvedení 
na MsP bol maloletý chlapec 
podrobený dychovej skúške, 
kde sa podozrenie policajtov 
potvrdilo a Erik nafúkal 0,52 
mg/l. Po „dofúkaní“ sa policajti 
dozvedeli, že za takýto ústihod-
ný výsledok vďačí flaši červenej 
„ríbezky“, ktorú mu dal vypiť 
mladistvý Juraj M. zo Slnečnej 
ulice. O Erikovom ústihodnom 
výkone sa v najbližších dňoch 
okrem rodičov dozvedeli aj 
pracovníci sociálnej kurately. 

SEPTEMBER 2014

28. september
Tesne pred ukončením 

nočnej služby bol hliadkou 
MsP prijatý telefonický hovor, v 

ktorom bolo oznámené, že Šte-
fan K. z ulice L. Novomeského 
bez zjavného dôvodu poškodil 
dvere na bare v „Kolkárni“ a 
potom z miesta ušiel. Vinníka 
sa už nepodarilo zadržať, ale 
nakoľko je totožnosť páchateľa 
známa, bude v najbližších dňoch 
doriešený v zmysle zákona.

29. september
Počas pešej pochôdzky 

bolo na ulici SNP spozorované 
osobné motorové vozidlo, ktoré 
stálo v priestore upravenom do-
pravným značením B34-zákaz 
zastavenia a navyše blokovalo 
výjazd z garáže. Bezohľadným 
vodičom vozidla, ktorému bolo 
jedno, že niekomu bráni vo 
výjazde z vlastnej garáže a pre-
káža na miestnej komunikácii 
bol Jaroslav H. z Krížovej Vsi. 
Počas dokumentovania prie-
stupku sa menovaný dostavil 
k vozidlu a pokúsil sa z miesta 
ujsť. Policajtom sa ho však po-
darilo zadržať a nakoľko muž 
nebol ochotný vec vybaviť na 
mieste, bol predvedený na od-
delenie MsP za účelom podania 
vysvetlenia.

30. september
Bežné utorkové popolud-

nia zvyčajne nebývajú ničím 
výnimočné. To dnešné si však 
Bystrík S. z ulice SNP rozhodne 
užil, keď v spoločnosti priateľov 
navštívil miestnu reštauráciu a 
poriadne to tam roztočil. Na 
jedle a pití sa nešetrilo a v miest-
nosti panovala skvelá atmosféra. 
Všeobecnú pohodu skalil iba 
malý detail. Keď Bystrovi vysta-
vili účet, skonštatoval že nemá 
peniaze a z miesta jednoducho 
odišiel. Zostala po ňom len 
zarúbaná veľká „sekera“, ktorá 
bola pre personál dôvodom na 
návštevu mestskej polície. Tam 
sa vec zadokumentovala a bude 
prejednaná v zmysle zákona.

Spracoval: kolektív MsP 

Z denníka mestskej polície 

KONTAKTY 
na Mestskú políciu 

v Spišskej Belej:

tel.: 052/459 15 55 
mobil: 0915 905 638

msp@spisskabela.sk
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Dobrovoľný hasičský zbor 
Spišská Belá

_____________________________________

Vážený sponzor, vážený spoluobčan

chceme vás informovať, že sme sa rozhodli zakúpiť špeciál-
ny prístroj do výbavy nášho hasičského zboru, a to prístroj 
AED – defi brilátor, ktorý slúži v prípade zastavenia činnos-
ti srdca a teda zachraňuje ľudské životy.

Po vyzbieraní potrebného množstva fi nančných prostried-
kov na nákup tohto prístroja sa uskutoční jeho verejné 
odovzdanie za účasti všetkých sponzorov, primátora mesta 
Spišská Belá a predsedu DHZ Sp. Belá. V prípade chýbajú-
cich fi nancií dofi nancuje kúpu tohto prístroja naše mesto. 

ĎAKUJEME za podporu dobrej veci.

Ak máte záujem prispieť na kúpu defi brilátora, kontaktuj-
te Maroša Vaverčáka, tel. 0918 666 170.

Túto aktivitu podporuje aj mesto Spišská Belá 
(zastúpené našim primátorom). 

Maroš Vaverčák
Predseda DHZ Spišská Belá 
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Opätovne začal nedeľný bedminton
Od minulej nedele máte opätovne možnosť (po prázdninách) si v našom meste 

zahrať rekreačne bedminton – a to  každú nedeľu v telocvični na Moskovskej ulici na 4 
kurtoch v trvaní 3 hodín. Poplatok za 1 kurt: 1 €/hod. Kontaktná osoba pre objednanie 
si kurtu – p. Rastislav Lech, t. č. 0918 383 213.

Kultúrne 
a športové 
podujatia

OKTÓBER, 
NOVEMBER 2014

•  19. októbra - Spomienková 
slávnosť k 70. výročiu SNP 
v Spišskej Belej

•  29. októbra - 50. výročie 
založenia Múzea J. M. Pe-
tzvala - slávnosť (v múzeu 
a v kinosále)

•  17. novembra - Spomienka 
na Deň boja za demokraciu 
(25. výročie)
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Dobrovoľný hasičský zbor 
Spišská Belá, Okresný výbor 
DPO SR v Kežmarku a Mesto 
Spišská boli organizátormi už 
16. ročníka hasičských pretekov 
detí „Prúdnička Cyrila Kováči-
ka“, ktoré sa uskutočnili v sobo-
tu 6. septembra 2014 na námestí 
pred mestským úradom. 

Konečné výsledky na prvých 

Aj keď počasie 4. októbra 
2014 veľmi na turistiku nelákalo, 
verných priaznivcov Belianske-
ho turistického pochodu na cha-
tu Plesnivec to neodradilo. Ráno 
sa všetci autobusom prepravili 
do Sanatória v Tatranskej Kotli-
ne, kde mnohí využili možnosť 
a nechali si u zdravotného per-
sonálu sanatória zmerať krvný 
tlak.  Keďže jedným z dôležitých 
faktorov, ktorý pozitívne vplýva 
na zdravie človeka, je pohyb na 
čerstvom vzduchu, všetci sa 
odhodlane zhromaždili za bu-
dovou sanatória, kde primátor 
nášho mesta Štefan Bieľak spolu 
s vedúcim Jaskyniarskej skupiny 
Spišská Belá Vladimírom Fuda-
lym a členom tejto skupiny Sta-
nislavom Pavlarčíkom pochod 
privítali účastníkov pochodu. 
Členovia Jaskyniarskej skupiny 
Spišská Belá sú dlhodobými ga-
rantmi tohto milého turistického 
podujatia a počas celého výstu-
pu spríjemňovali účastníkom 
cestu výkladom o prírodných 
zaujímavostiach Vysokých a 
Belianskych Tatier. Zúčastnil 
sa aj maskot nášho pochodu 

• RNDr. Stanislav Pavlarčík ako „sprievodca“ tohto pochodu informuje 
účastníkov pochodu o geologickom pôvode Belianskych Tatier a o histórii 
chaty Plesnivec.

• Táto ulička pri základnej škole na Moskovskej ulici častokrát spôsobuje 
dopravné kolízie, nakoľko je úzka a skôr by sa vyžadovala jej jednosmer-
nosť. Mesto nakoniec rozhodlo, že túto uličku rozšíri tak, aby umožňovala 
bezpečný prejazd dvoch osobných vozidiel a zároveň aby sa zvýšila bezpeč-
nosť chodcov - najmä detí chodiacich do tejto školy. Zároveň sa plánuje 
zriadenie niekoľkých parkovacích miest pred športovým areálom tak, že 
sa posunie oplotenie areálu (smerom do areálu) a urobí sa nový vjazd do 
toho areálu.

Beliansky turistický pochod

„Brumko Protež“, plyšový med-
vedík, ktorý všetko dianie okolo 
sledoval z vaku Stana Pavlarčí-
ka. Za mierneho a pokojného 
tempa chôdze mohli turisti už o 
2 hodiny obdivovať chatu Ples-
nivec, ktorá sa nachádza v záve-
re doliny Siedmich prameňov vo 
výške 1290 m n. m. Srdečne nás 
na nej privítala „pani domáca“ 
chatárka Anka Matavová. Krás-
ne prostredie, príjemný perso-
nál chaty a vynikajúce domáce 
polievky ešte viac podčiarkli 
príjemnú atmosféru tohto dňa. 
Po návrate do sanatória účast-
níci pri pamätníkoch Augustí-
na Kaltsteina a Adolfa Gabriela 
vzdali úctu všetkým obetiam 
Tatier a ľuďom, ktorí sa zaslúži-
li o rozvoj turistického ruchu v 
Belianskych Tatrách. Aké by to 
však bolo podujatie bez dobrej 
hudby? O tú sa postarali páni so 
skupiny Bravo zo Starej Ľubov-
ne. Goralské, rusínske, ľudové 
i moderné piesne sa rozliehali 
priestormi sanatória a účastníci 
si vychutnávali záver pochodu 
pri miske dobrého guláša. Tak 
opäť o rok, priatelia!

Prúdnička Cyrila Kováčika

troch miestach: 
Kategória chlapci:
1.  miesto  DHZ Sp. St. Ves
2. miesto DHZ Holumnica
3. miesto DHZ Podolínec

Kategória dievčatá:
1.  miesto DHZ Sp. Stará Ves
2. miesto DHZ Holumnica
3. miesto DHZ Ľubica
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Výsledky prvého kola extraligy U19 – 6. 9. 2014:
MŠK Spišská Belá – ŠK 98 Pruské  5:2 (2:0, 2:2, 1:0)
Góly: Bednarčík Ch. 2, Miklas D., Kiska K., Zadžora L. – Cibík, 

Rusnák
Výsledky - 2. kolo – 13. 9. 2014:
HBC DT Považská Bystrica - MŠK Sp. Belá 2:8 (0:3, 1:2, 1:3) 
Góly: Bušovský, Križan – Krempaský M. 2, Bednarčík 2, Zadžora, 

Pitoňák, Reľovský, Drvák

P Názov tímu PZ V VP PP P Sk Gr B
1. MŠK Spišská Belá U19 2 2 0 0 0 13:4 +9 6

2. ŠK 98 Pruské U19 2 1 0 0 1 6:7 -1 3

3. HBK Nitrianski Rytieri Nitra U19 1 1 0 0 0 5:1 +4 3

4. MHbK Worms Kežmarok U19 2 1 0 0 1 11:6 +5 3

5. RŠK Ružinov U19 0 0 0 0 0 0:0 0 0

6. ŠK Bukovinka Zvolen U19 0 0 0 0 0 0:0 0 0

7. HBK Medokýš Martin U19 1 0 0 0 1 1:5 -4 0

8. HBC Double Team Pov. Bystrica U19 2 0 0 0 2 4:17 -13 0

1. turnaj Spišská Belá 
14. 9. 2014

MŠK Spišská Belá – MHBK 
CVČ Worms Kežmarok 0:4 (0:
0, 0:4)

Góly: Svitana 2, Timko, Božoň
MŠK Spišská Belá – HBK 

Adler Trebišov 13:0 (5:0, 8:0)
Góly: Hohol Róbert 3, Pito-

Mesto pripravilo a podalo 
projektovú žiadosť na získanie 
nenávratnej dotácie zo štátne-
ho rozpočtu na modernizáciu 
športového areálu na Mos-
kovskej ulici v našom meste 
(pri základnej škole). Mesto 
požiadalo o dotáciu vo výške 
85 tis. EUR a spoluúčasť mesta 
by predstavovala ďalších (len) 
4,5 tis. EUR. Cieľom tohto pro-
jektu je zrekonštruovať atletickú
dráhu (ovál) a dať jej nový tar-
tanový povrch vrátane dráhy 

Dobrovoľní hasiči v našom meste získali finančnú podporu zo 
štátneho rozpočtu (cez ministerstvo vnútra SR) vo výške 2000 EUR 
na nákup materiálno-technického vybavenia hasičského zboru. 

Ako uviedol Maroš Vaverčák, predseda DHZ Spišská Belá, z tejto 
dotácie si hasiči zakúpili chýbajúce časti zásahového oblečenia, ha-
sičské hadice a špeciálne čerpadlá na čerpanie vody a ďalšie drobné 
dovybavenie zboru.

V novom súťažnom ročníku 
2014 - 2015 budú naše mesto v 
stolnotenisovej lige reprezen-
tovať opäť 3 mužstvá, t. j. MŠK 
Spišská Belá A, MŠK Spišská 
Belá B, MŠK Spišská Belá C. 

Katolícka jednota Slovenska, 
pobočka Sp. Belá usporiadala už 
po 14. krát priateľský futbalový 
zápas medzi „starými pánmi“ Sp. 
Belej a kňazmi Spišskej diecézy v 
nedeľu 5. októbra 2014 na futba-

Dňa 2. októbra 2014 sa v do-
poludňajších hodinách (o 11.00 
hod.) na futbalovom štadióne v 
Spišskej Belej odohral prípravný 
medzištátny zápas: Slovensko 
U15 - Maďarsko U15 (kategória 
chlapcov do 15 rokov). Slováci 
zvíťazili 2:1. Zápas sa mal pô-
vodne odohrať v Národnom tré-

Modernizácia športového areálu

na skok do diaľky. Rovnako sa 
plánuje vybudovať ešte jedno 
malé otvorené ihrisko (o veľkosti 
volejbalového ihriska) vedľa 
existujúceho detského ihriska. 
Zároveň na súčasnom ihrisku 
s umelou trávou by sa vymenil 
umelý trávnik, ktorý je už po 
9 rokoch „zodratý“ a zároveň 
by sa osadili nové mantinely
vo vnútri okolo celého ihriska. 
Výsledok vyhodnotenia tohto 
projektu by sme mali vedieť do 
konca tohto roka. 

Slovenská hokejbalová 
extraliga U16

ňák 2, Miklas 2, Brixi 2, Krišanda 
2, Pajer T., Slodičák

MŠK Spišská Belá – MŠK 
Kežmarok 1:3 (0:1, 1:2)

Góly: Miklas – Adamjak, 
Romaňák, Drvár

HBC Ducks 16 Košice – MŠK 
Spišská Belá 0:4 (0:1, 0:3)

Góly: Krišanda, Gerhát, Slo-
dičák, Miklas

TABUĽKA PO 1. KOLE:
1. HBK Kometa Vrútky 4  3  1  0  23:8  7 
2. MHBK CVČ Worms Kežmarok 3  3  0  0  20:0  6 
3. HBK Medokýš Martin 3  2  1  0  20:5  5 
4. MŠK Spišská Belá 4  2  0  2  18:7  4
5. MŠK Kežmarok 3  2  0  1  6:2  4 
6. HBC DT Pov. Bystrica 3  2  0  1  11:10  4
7. HBC Ducks 16 Košice 3  1  0  2  5:8  2
8. L2 Hockey Gajary Flames 3  0  0  3  6:15  0
9. HBT Slovan Bratislava 3  0  0  3 4:26  0
10. HBK Adler Trebišov 3  0  0  3  1:33  0

DHZ dostala dotáciu 2 000 eur

Futbalový zápas s kňazmi 
Spišskej diecézy

lovom štadióne. Zaujímavé fut-
balové stretnutie sa skončilo 6:1 
pre domácich „starých pánov“, 
za ktorých nastúpil aj primátor 
nášho mesta a za kňazov kaplán 
našej farnosti Michal Holík. 

Ligový hokejbal v Sp. Belej 

Stolnotenisová liga 

Prvé zápasy sa odohrali už v 
nedeľu 5. 10. 2014 v telocvični 
na Moskovskej ulici v Spišskej 
Belej. Rozpis zápasov nájde-
te na klubovej webstránke:  
www.sto.spisskabela.sk

Prípravný medzištátny zápas 
Slovensko U15 - Maďarsko U15

ningovom centre v Poprade (na 
futbalovom štadióne), ale pre 
zlé poveternostné podmienky 
(intenzívny dážď) bol futbalový 
trávnik v Poprade nespôsobilý 
na odohratie tohto zápasu, preto 
sa zápas bez problémov odohral 
na náhradnom ihrisku (s umelou 
trávou) v Spišskej Belej. 

V lete tohto roka mesto ukon-
čilo projekt Protipovodňovej 
ochrany mesta a teda dokonči-
lo reguláciu Belianskeho potoka 
v dolnej a hornej časti. Napriek 
tomu, že stavebné práce už boli 
ukončené, je na tejto regulácii 
ešte niekoľko nedostatkov, ktoré 
je potrebné postupne odstrániť 
(čo musí ešte urobiť – opraviť 
zhotoviteľ stavby). A rovnako 
je potrebné dokončiť aj terénne 
úpravy okolo novej regulácie, 

nakoľko finálna úprava terénu 
zeminou nebola predmetom 
projektu. Preto mesto postupne 
vlastnými kapacitami a vlast-
nými ľuďmi (nezamestnanými 
z malej obecnej služby) postup-
ne naváža zeminu a dokončuje 
planírovanie okolia potoka. 
Niektoré miesta sa stihnú 
dokončiť do konca tohto roka, 
avšak určite niektoré plochy 
bude treba definitívne dokončiť 
budúci rok.    

Úprava terénu okolo 
Belianskeho potoka 


