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Návšteva poľského Ožarowa
V dňoch 30. - 31. augusta delegácia z nášho mesta (vedená vicepri-

mátorom Jozefom Kunom) navštívila poľské partnerské mesto Oža-
row. Počas tejto návštevy sa naša delegácia zúčastnila medzinárodnej 
konferencie o spoločných koreňoch Slovanov (Poliakov, Ukrajincov 
a Slovákov). O histórii cirkví v našom meste prednášala Dr. Malovcová 
zo Štátneho archívu v Levoči . Zároveň sa odprezentovalo naše mesto 
a jeho okolie z pohľadu možností cestovného ruchu.   

Verejné prerokovanie konceptu 
územného plánu mesta

Dňa 21. augusta 2008 sa 
uskutočnilo diskusné fórum 
primátora mesta s poslancami 
mestského zastupiteľstva. Pred-
metom diskusného stretnutia boli 
nasledovné témy:

- Chatová osada Šarpanec
- Mestské chatky v Belian-

skych kúpeľoch
- Situácia v Materskej škole 

na Mierovej ulici
- Príprava nového územného 

plánu mesta 
- Výberové konania na náčel-

níka mestskej polície
- Podané projekty na fondy 

Európskej únie
- Bytová politika mesta 

– niektoré súvisiace otázky

• Chatová osada Šarpanec 
– v súčasnosti prenajatá p. 
Kačmarčíkovi zo Spišskej Belej 
– avšak osada je vo veľmi zlom 
technickom stave (dokonca bez 

kanalizácie) – jednotlivé dre-
vené chatky sú bez sociálneho 
zariadenia, sú značne zastaralé, 
poškodené a je potrebné zvážiť, 
čo s týmto majetkom mesta ďalej 
urobiť – buď tieto chatky predať 
(ak niekto o ne bude mať záujem) 
alebo ich rozobrať (odstrániť) 
a prázdny mestský pozemok si 
ponechať – avšak treba o tom zá-
sadne rozhodnúť v krátkej dobe 
(aby tieto chatky skôr nerozobrali 
rómovia z blízkej osady).    

• Mestské chatky v Belian-
skych kúpeľoch – ide o dve 
drevené chatky vo vlastníctve 
mesta, ktoré v súčasnosti mesto 
nevyužíva pre svoje potreby (je 
to prebytočný majetok mesta) 
a tieto chatky rovnako postupne 
chátrajú - je potrebné zvážiť ich 
ďalšie využitie pre potreby mesta 

Nový územný plán Mesta Spiš-
ská Belá je v súčasnosti v štádiu 
prípravy konceptu územného plánu 
a posúdenia jeho vplyvu  na život-
né prostredie. Koncept územného 
plánu bude zverejnený na úradnej 
tabuli mesta a na internetovej strán-
ke mesta po 20. septembri . Zároveň 
Vám oznamujeme, že verejné pre-
rokovanie konceptu nového územ-

ného plánu pre obyvateľov mesta, 
podnikateľov i ostatnú širokú 
verejnosť  sa uskutoční v pondelok 
29. septembra 2008 od 16.00 hod. 
v kinosále mesta . Ide o verejné 
prerokovanie – teda ide p prezen-
táciu návrhu konceptu územného 
plánu a očakávame účasť všetkých 
Vás, ktorých zaujíma ďalší rozvoj 
nášho mesta.  

DISKUSNÉ FÓRUM

(Pokračovanie na 3. strane)

vzhľadom na ich technický stav 
ako aj na ich parametre (veľ-
kosť). V prípade ich ďalšieho 
neužívania dôjde k ich ďalšiemu 
znehodnoteniu. 

• Situácia v Materskej ško-
le na Mierovej ulici – poslanci 
sa spolu s primátorom mesta 
opätovne zaoberali súčasným 
problém v materskom školstve 
v našom meste – nedostatoč-
nou kapacitou materskej školy. 
Súčasná kapacita budovy je 
189 detí  a prijatých bolo 217 
detí do nového školského roka.  
Prechodným riešením pre túto 
situáciu je umiestniť jednu trie-
du detí v iných priestoroch ako 
v súčasnej budove MŠ. Aj keď sa 
uvažovalo s priestormi školského 
klubu v budove školskej jedálne 
Základnej školy na Štefánikovej 

ulici, nakoniec bola táto trieda 
umiestnená v Centre voľného 
času.  S umiestnením 1 triedy 
mimo budovu materskej školy 
spôsobuje celý rad problémov 
a komplikácii, najmä si to vy-
žiada  určité finančné prostried-
ky z rozpočtu mesta. Ale snahou 
mesta je vyhovieť, pokiaľ mož-
no, žiadostiam všetkých rodičov 
o prijatie ich detí do materskej 
školy.   

• Príprava nového územné-
ho plánu mesta – primátor mesta 
odprezentoval poslancom niekto-
ré návrhy rozšírenia zastaveného 
územia mesta – pre účely novej 
bytovej výstavby, a výstavby 
rodinných domov, rozšírenia 
priemyselnej zóny, rozšírenia od-
dychovej zóny, nového cintorína 
– tieto a ďalšie návrhy sa v súčas-
nosti dopracúvajú do konceptu 

Mesto Spišská Belá plánuje 
koncom mesiaca september 2008 
rozhodnúť o výbere prvých žia-
dateľov o stavebné pozemky pre 
výstavbu rodinných domov na ul. 
Samuela Webera. Dňa 4. septem-
bra zasadala komisia na posúde-

Stavebné pozemky na Ul. S. Webera
nie všetkých doručených žiadostí 
s dotazníkmi. O pridelení sta-
vebných pozemkov konkrétnym 
žiadateľom rozhodnú poslanci 
mestského zastupiteľstva, ktorí 
zároveň určia podmienky predaj 
týchto 72 stavebných pozemkov.  
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Historický 
kalendár mesta 

7. 9. 1932 – Kolaudácia 
výstavby mestského vodovodu 
(15. 6. 1931 - 7. 9. 1932)

10. 9. 1912 – V Spišskej 
Belej zomrel Dr. Michal Grei-
siger, beliansky lekár, archeo-
lóg a prírodovedec.

17. 9. 1891 – Vo Vied-
ni zomrel beliansky rodák 
Jozef Maximilián Petzval, 
významný fyzik, matematik 
a vynálezca.

29. 9. 1919 – V Spišskej 
Belej bol zriadený plebiscitný 
komisariát v budove tabakovej 
továrne (lekáreň) pre zabez-
pečenie konania plebiscitu na 
spornom území Spiša medzi 
Poľskom a Československom, 
ktorý sa však nakoniec neko-
nal 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 privi-
légiu Spišskej Belej počet vý-
ročných dvojdňových trhov 
(jarmokov) z dvoch na tri.

Mesto Spišská Belá plánuje 
v súlade s územným plánom 
mesta výstavbu rodinných domov 
v lokalite za Novou a Krátkou 
ulicou  na novo plánovanej ulici 
Samuela Webera. 

Konkrétne ide o výstavbu 72 
samostatne stojacich rodinných 
domov, pričom táto výstavba 
bude umiestnená aj na pozem-
koch KN“E“ zlúčené do pozemku 
KN“C“ 6736//1, z ktorého časť , 
Vám bola pridelená do náhrad-
ného užívania rozhodnutím  OÚ 
Kežmarok – Odbor PPaLH 
z roku 1992. V náväznosti na 
predpokladané začatie výstavby 
rodinných domov v tejto lokalite 
začiatkom budúceho roka (jar 
2009) Vás žiadame o ukončenie 
hospodárenia na tomto pozemku  
– zberovými prácami v jeseni 
2008. Mesto Spišská Belá túto 
záležitosť konzultovalo s Ob-
vodným pozemkovým úradom 
v Kežmarku so záverom, že v k.ú. 
Spišská Belá je v súčasnosti za-

Ukončenie  poľnohospodárskeho užívania  náhradného 
pozemku - oznámenie

čaté vykonávanie pozemkových 
úprav a podľa vyjadrenia tohto 
pozemkového úradu, nárok na 
nový poľnohospodársky pozemok 
si môžete uplatniť v rámci týchto 
prebiehajúcich pozemkových 
úprav. Bližšie informácie vám 

Mesto Spišská Belá plánuje 
koncom mesiaca september 2008 
rozhodnúť o výbere prvých žia-
dateľov o stavebné pozemky pre 
výstavbu rodinných domov na ul. 
Samuela Webera. Dňa 4. septem-
bra zasadala komisia na posúde-

Stavebné pozemky na Ul. S. Webera

Pietna spomienka 
na SNP

Dňa 28.augusta 2008 sme 
si aj v našom meste položením 
venca k pamätníku padlým pri 
mestskom úrade a tematickou 
reláciou v mestskom rozhlase  
pripomenuli 64. výročie Slo-
venského národného povstania 
(29. august 1944).  Tejto pietnej 
spomienky sa zúčastnili zá-
stupcovia Miestnej organizácie 
Slovenského zväzu protifašis-
tických bojovníkov aj za účasti  
primátora mesta. 

poskytne Ing. Kleinová (tel. 4680 
512) – mestský úrad Spišská Belá. 
Mesto Spišská Belá po tomto ter-
míne (po roku 2008) nezodpovedá 
za škody spôsobené prípadným 
pokračovaním hospodárenia  na 
tomto pozemku.

Postrehli ste?
Mesto Spišská Belá osadilo ved-
ľa cestných  komunikácii z kaž-
dej prístupovej strany do mesta 
kovové tabule s erbom mesta 
o veľkosti 1,5 x 1,0 m. Uvedené 
tabule označujú hranicu, resp. 
začiatok  katastrálneho územia 
nášho mesta. 

nie všetkých doručených žiadostí 
s dotazníkmi. O pridelení sta-
vebných pozemkov konkrétnym 
žiadateľom rozhodnú poslanci 
mestského zastupiteľstva, ktorí 
zároveň určia podmienky predaj 
týchto 72 stavebných pozemkov.  

Separovaný zber 
odpadov 

V poslednej dobe sme sa niek-
torí z Vás oprávnene sťažovali na 
spôsob zberu separovaného odpa-
du v našom meste. Sťažnosti sa tý-
kali najmä nedôsledného zbierania 
tohto odpadu – nie spred každého 
domu bol tento odpad odvezený. 
Boli prijaté opatrenie na to, aby 
sa to neopakovalo. Rovnako bol 
problém so zberom plastov, kedy 
nie všetky plasty boli odvezené 
so zdôvodnením, že na okrem 
PET fliaš je s ostatnými plast mi 
problém s ich ďalším odbytom 
(spracovaním). 

Mesto Sp. Belá pri príležitosti 
745. výročia od prvej písomnej 
zmienky mesta a 100. výročia 
úmrtia Samuela Webera pripra-
vuje začiatkom decembra tohto 
roka slávnostné zasadnutie MsZ. 
Na tomto zasadnutí plánuje udeliť 
ceny mesta a ceny primátora mes-
ta,  prípadne i čestné občianstvo 
nášho mesta významným žijúcim 

Výzva na zaslanie návrhov na ocenenie
i nežijúcim osobnostiam, ktoré 
sa zaslúžili o rozvoj mesta a je-
ho zviditeľnenie, prípadne inak 
významným spôsobom pomohli 
mestu, resp. jeho obyvateľom. 
Svoje návrhy na ocenenia zasie-
lajte priebežne na adresu MsÚ  
(p. Neupauerová) alebo na e-mail: 
jneupauerova@spisskabela.sk. 

Ďakujeme

• Výstavba splaškovej a daž-
ďovej kanalizácie v IBV Strážky 
nad kaštieľom – pre nové rodinné 
domy 

• Stavebné úpravy okolia zvo-
nice a kostola v Strážkach (po 
odsúhlasení projektového návrhu  
pamiatkovým úradom i rímskoka-
tolíckou cirkvou)

• Výstavba nového schodišťa 
pri železničnej zastávke v Stráž-
kach a asfaltácia chodníka k tejto 
zastávke

• Výstavba nového futba-
lového štadióna na Športovej 
ulici - navozenie finálnej vrstvy 
štrkov a oplotenie celej plochy 
(pletivom). 

Čo ešte plánujeme?
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Na základe archeologických 
nálezov a podľa moderných mole-
kulárnych metód sa dá usudzovať, 
že zemiaky boli domestikované 
v oblasti dnešného Peru približne 
pred 4 a 5 tisíckami rokov. V hor-
ských podmienkach, kde sa neda-
rilo kukurici, bola domestikácia 
zemiakov podmienkou vzniku 
vyspelejšej civilizácie. Inkovia 
nazývali tieto odolné hľuzy „papa“ 
a toto pomenovanie zostalo zemia-
kom v latinskoamerickej španiel-
čine dodnes. Horské oblasti Peru, 
Bolívie a Čile sú dnes centrom 
biodiverzity zemiakov s veľkým 
množstvom lokálnych odrôd a di-
vokých príbuzných. Zemiaky boli 
pre ríšu Inkov podobným darom 
nebies, akým bola pre ríšuAztékov 
kukurica. Zemiaky sa konzumovali 
buď priamo, alebo sa uchovávali v 
podobe sušeného prášku (chuno). 
Inkovia z nich tiež vyrábali alko-
holický nápoj „chacha“ podobný 
pivu. Okrem toho sa zemiaky vy-
užívali aj na medicínske účely. Na 
ich dôležitosť v uvedenej kultúre 
poukazuje aj niekoľko zemiako-
vých božstiev.

Keď ríšu Inkov v prvej polovi-
ci 16. storočia dobyli Španieli, pu-
tovali do Európy okrem mnohých 

ton zlata a striebra aj niektoré 
exotické rastliny, medzi nimi 
aj zemiaky. V roku 1565 dostal 
prvú väčšiu zásielku zemiakov 
z Cuzca ako dar španielsky kráľ 
Filip II. Neskôr začali španielski 
námorníci používať zemiaky ako 
hlavnú potravinu, čo im nevdojak 
pomáhalo ako prevencia proti 
skorbutu. Nezávisle na španiel-
skych dobyvateľoch sa zemiaky 
v roku 1585 dostali do Anglicka 
na palube slávnej Golden Hind 
Francisa Drakea. V Británii a 
predovšetkým v Írsku, ktoré má 
podobné prírodné podmienky ako 
horské oblasti Peru, sa zemiaky 
začali bežne pestovať v druhej 
polovici 17. storočia. Anglickí a 
írski kolonisti ich potom so sebou 
priviezli do Severnej Ameriky.

Zemiaky boli v kontinentálnej 
Európe spočiatku prijímané so 
značnou nedôverou a obavami. 
Ľudia ich považovali za pohanskú 
a nekresťanskú plodinu, za plodi-
nu nečistú a ohrozujúcu zdravie. 
Prípadne sa používali iba ako 
okrasná exotická rastlina na dvo-
roch veľmožov a v kláštorných 
záhradách. Niektorí vtedajší lekári 
predpisovali zemiaky ako zaručený 
liek proti širokej škále ochorení od 

hnačiek po tuberkulózu. Dokonca 
sa odporúčali ako afrodiziakum. 
Tieto nepodložené tvrdenia a 
nedôvera voči zemiakom trvali 
takmer dve storočia. Až okolo 
roku 1740 rozpoznal význam 
zemiakov pruský kráľ Fridrich II. 
Veľký a nariadil ich pestovanie vo 
vtedajšom Prusku.

Na Slovensko sa zemiaky do-
stali ešte neskôr, pravdepodobne 
okolo roku 1654 - prvýkrát sa o 
nich však zmienil až mních Cypri-
án z  Červeného Kláštora v Pojed-
naní o poľnohospodárstve na Spiši 
z roku 1768. Iná zmienka z roku 
1786 hovorí o tom, že zemiaky 
na územie Spiša priniesli tamojší 
rodáci študujúci na univerzitách 
v západnej Európe. Tomáš Šváby, 
jeden z týchto študentov, nechal 
zemiaky rozmnožiť vo Veľkej 
Lesnej. Odtiaľ potom vzišlo ľudo-
vé pomenovanie zemiakov - „šváb-
ka“, s ktorým sa aj v súčasnosti ešte 
môžeme stretnúť. V polovici 18. 
storočia sa zemiaky začali pokusne 
pestovať aj na Liptove.

K rozšíreniu pestovania zemia-
kov prispela katastrofálna neúroda 
obilia v rokoch 1771 až 1773. Až 
nasledujúce poľnohospodárske 
reformy panovníčky Márie Teré-

územného plánu, ktorý by mal 
byť zverejnený na prerokovanie 
v 1. polovici septembra .

• Projekty na fondy EÚ 
–  v auguste mesto podalo pro-
jekt na získanie financií z EÚ na 
Dobudovanie systému separova-
ného zberu odpadov v Spišskej 
Belej vo výške 12 miliónov Sk. 
Začiatkom septembra chce mesto 
podať projekt na získanie financií 
z Európskej únie na vzdelávanie 
zamestnancov mesta a do konca 
septembra  opätovne projekt na 
rekultiváciu starej skládky odpa-
dov v našom meste. V súčasnosti 
pracuje aj na príprave projektu 
na získanie financií z Európskej 
únie. Na kompletnú rekonštruk-
ciu hasičskej zbrojnice v našom 
meste.  Rovnako spolupracujeme 
s Podtatranskou vodárenskou 
spoločnosťou na príprave pro-
jektu na rozšírení vodojemu, 
vybudovaní nového vodovodu 
do mesta,  dobudovaní kanalizá-
cie v meste a vybudovaní novej 

DISKUSNÉ FÓRUM
(Dokončenie z 1. strany)

ZEMIAKY S KONZUMOVALI, ALE AJ VYUŽÍVALI AKO LIEK
zie presadili pestovanie nových 
plodín – zemiakov, kukurice, 
tabaku, ďateliny. Rozmach pes-
tovania zemiakov nastal však 
až na začiatku 19. storočia v 
severných oblastiach Slovenska, 
kde chladnejšie podnebie a menej 
úrodná pôda nepriali pestovaniu 
obilia, no zemiakom vyhovovali. 
Zemiaky sa postupne stali jednou 
z hlavných zložiek výživy obyva-
teľstva a vyslúžili si označenie 
„druhý chlieb“. V rokoch 1842 
- 1848 došlo k dočasnému útlmu 
produkcie zemiakov. Dôvodom 
bola epidémia plesne zemiakovej 
šíriaca sa celou Európou.

Ľudové krajové názvy 
zemiakov

• zemáky 
• zemky 
• bandurky 
• krumple 
• grule 
• erteple 
• kartofle 
• švábka 
• kompere 
• trompaky 
• repa 
• krompele

kanalizácie v celých Strážkach. 
Rovnako mesto vedie rokovania 
s Slovenským vodohospodár-
skym  podnikom š.p. (správcom 
oboch potokov v našom meste), 
aby udelilo mestu súhlas na re-
guláciu oboch potokov, nakoľko 
projekty v hodnote 100 milió-
nov korún sú pripravené, avšak 
nemôžu byť podané pre doterajší 
nesúhlas správcu tokov (Povodie 
Dunajca a Popradu)  s reguláciou 
uvedených potokov.    

 
• Výberové konanie na 

náčelníka mestskej polície 
– keďže do určenej lehoty bola 
doručená len jedna prihláška na 
miesto náčelníka mestskej polície 
v Spišskej Belej  - bude vyhláse-
né opätovné výberové konanie na 
obsadenie tohto miesta (nebude 
sa uskutočňovať výber z 1 pri-
hláseného kandidáta).

• Bytová politika mesta 
– niektoré súvisiace otázky

Už dlhší čas je v zlom tech-
nickom stave strecha na zdravot-

nom stredisku. Mesto pripravuje 
projektovú dokumentáciu na re-
konštrukciu celej budovy, avšak  
prioritne musí riešiť už dlhoročný 
problém so zatekajúcou rovnou 
strechou. Problémom sú však po-
trebné financie. Navrhuje sa no-
vá sedlová strecha s vytvorením 
podkrovných priestorov. Ďalšou 
alternatívou je vybudovať ešte 
jedno ďalšie podlažie a tak až 
podkrovie. Otázne je, na aký 
účel by sa tieto nové priestory 
mali využiť. Či na ďalšie ambu-
lancie pre lekárov, resp. iné zdra-
votnícke služby alebo napríklad 
aj na výstavbu 1- a 2 -izbových 
nájomných bytov s podporou 
Štátneho fondu rozvoja bývania. 
A práve cez výstavbu týchto 
nájomných bytov by sa dal 
finančne vyriešiť aj problém 
so zatekajúcou strechou. Takže 
zvažuje sa ako zafinancovať 
novú strechu – z peňazí mesta 
alebo zo štátneho fondu rozvo-
ja bývania. Alebo sa nájde iná 
možnosť ? V súčasnosti sa dala 
vypracovať jednoduchá projek-

tová štúdia na tento zámer. Rov-
naký problém máme s mestskou 
budovou na Hviezdoslavovej č. 
1 na rohu križovatky v centre 
mesta (na prízemí sú obchody, 
na 1. poschodí mestské byty) 
– zatekajúca stará rovná stre-
cha.  Aj tu sa uvažuje o novej 
sedlovej streche s vytvorením 
podkrovných 1 a 2 -izbových 
nájomných bytov s podporou 
Štátneho fondu rozvoja býva-
nia. A práve cez výstavbu cca 
4 - 5 týchto bytov by sa dal 
finančne vyriešiť aj problém so 
zatekajúcou strechou.  Je to na 
zváženie.....  

Mesto uvažuje aj o výstavbe 
tzv. penziónu pre dôchodcov 
(seniorov), resp. malých nájom-
ných bytov pre dôchodcov. Aj tu 
je možnosť uvažovať o finančnej 
podpore zo Štátneho fondu roz-
voja bývania. V prvom rade je 
potrebné v rámci nového územ-
ného plánu mesta nájsť vhodné 
miesto na výstavbu takéhoto 
bývania pre dôchodcov.  
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Tento veľmi vážny a dôležitý 
dokument schválilo mestské za-
stupiteľstvo mesta Spišská Belá 
dňa 10. 4. 2008. Jeho súčasťou je 
stratégia rozvoja nášho mesta na 
roky 2008 - 2015, rozdelená do 3 
oblastí, pričom každá oblasť má 
niekoľko opatrení a konkrétnych 
aktivít. Postupne budeme v tomto 
spravodaji zverejňovať jednotlivé 
časti tohto strategického doku-
mentu mesta.

3. oblasť Cestovný ruch

Strategický cieľ 3: Podpora 
rozvoja cestovného ruchu v meste 
Spišská Belá sa stane integrálnou 
súčasťou miestnej ekonomiky 
a jeho rozvoj bude založený na 
aktívnej ponuke prírodného, his-
torického a kultúrneho potenciálu 
mesta Spišská Belá a jeho bliž-
šieho, či vzdialenejšieho okolia 
za predpokladu rozširovania a 
skvalitňovania služieb cestovné-
ho ruchu. 

Opatrenie 3.1.1
Zlepšenie propagácie mesta 
- skvalitniť webovú stránku 

mesta Spišská Belá, jej obsah 
a prípadne doplniť jej štruktúru 
a pravidelne na nej aktualizovať 
údaje vytvoriť súbor propagačných 
materiálov určených pre odvetvia 
priemyslu a cestovného ruchu

- pravidelne vydávať a dopĺňať 
súbor propagačných materiálov 
určených pre oblasť cestovného 
ruchu

- zabezpečiť spoluúčasť 
podnikateľských subjektov na 
prezentačných aktivitách mesta 
(výstavy a veľtrhy)

- osadenie informačných za-
riadení na vstupe do mesta, na 
Šarpanci i pri výjazde z Tatran-
skej Kotliny (informačné tabule, 
mapy, totemy a pod.)

 
Opatrenie 3.1.2
Podpora činnosti Regionál-

neho turistického informačného 
centra mesta Spišská Belá

- rozšíriť a skvalitňovať ponú-
kané služby Regionálneho turis-
tického informačného centra

- zvážiť možnosť rozšírenia 
prevádzkovej doby Regionálneho 
turistického informačného centra 
(počas víkendov, a pod.)

 
Opatrenie 3.2.1
Vybudovanie a obnova turis-

tických chodníkov a cyklotrás v 
Belianskych Tatrách a ich okolí

Cieľom toho projektu je obno-
viť turistické chodníky v Belian-
skych Tatrách a v ich okolí (Ždiar, 
Lendak, Tatranská Kotlina), 
upraviť trasy pre kone (konské 
povozy) pri Tatranskej Kotline 
a vybudovať cyklotrasy, ktoré 
spoja Spišskú Belú so strediskami 
cestovného ruchu ako súčasť cyk-
lotrás okolo celých Tatier (vrátane 
prepojenia do Poľskej republiky) 
s napojením na ďalšie atrakcie 
regionálneho a nadregionálneho 
významu (cyklotrasy: Spišská 
Belá – Tatranská Kotlina – Ždiar 
– Poľská republika a Tatranská 
Kotlina – Tatranská Lomnica).

Termín realizácie: do 2013
 
Opatrenie 3.2.2 
Vybudovanie cyklotrás 

Poprad - Kežmarok – Spišská 
Belá - Zamagurie

Zámerom tejto aktivity je vy-
budovať cyklotrasy európskeho 
štandardu, ktoré okrem iných 
miest spoja Poprad, Kežmarok, 
Spišskú Belú a Zamagurie s pre-
pojením na Poľskú republiku (cez 
hraničný priechod Lysá nad Du-
najcom). Ideo aktivitu Euroregi-
ónu TATRY ( mesto Spišská Belá 
túto aktivitu len podporuje)

Termín realizácie: do 2015

Opatrenie 3.2.3 
Revitalizácia a oživenie úze-

mia Tatranskej Kotliny
- revitalizovať to územie v 

Tatranskej Kotline, ktoré je vo 
vlastníctve mesta (zriadenie 
veľkého záchytného parkoviska , 
revitalizácia lesoparku od začiat-
ku T. Kotliny po ľavej strane až 
ku Sanatóriu T. Kotlina vrátane 
územia pod Belianskou jaskyňou 
– zabezpečiť turistické využitie 

starého kameňolomu)
Termín realizácie: do 2015

Opatrenie 3.2.4
Vybudovanie historickej ná-

učnej cesty mestom Sp. Belá
- Cieľom je vybudovanie vir-

tuálnej historickej náučnej trasy 
mestom Spišská Belá a pospájať 
významné historické objekty 
a turistické zaujímavosti mesta 
s cieľom zrekonštruovať cesty 
a chodníky smerujúce k historic-
kým a turistickým zaujímavos-
tiam mesta

- umiestniť informačné pane-
ly s textom týkajúcim sa daných 
historických a turistických zaují-
mavostí mesta

- vydať propagačný materiál 
o tejto historickej náučnej trase 

Termín realizácie: do 2014

Opatrenie 3.3.1
Modernizácia prímestskej re-

kreačnej zóny Beliansky rybník
 - spracovať projektovú do-

kumentáciu na modernizáciu 
uvedeného celého areálu ako 
prímestskej rekreačnej zóny

- vypracovať harmonogram 
pravidelnej údržby tejto prímest-
skej rekreačnej zóny

- vydať propagačný materiál 
o danej lokalite

Termín realizácie: do 2015

Opatrenie 3.3.2 
Rekonštrukcia a oprava hnu-

teľných a nehnuteľných kultúr-
nych pamiatok v meste Sp. Belá 
a pamätihodností mesta 

Cieľom tohto opatrenia je 
rekonštrukcia a oprava hnuteľ-
ných a nehnuteľných kultúrnych 
pamiatok a pamätihodností mes-
ta Spišská Belá, ktoré boli určené 

Všeobecne záväzným nariadením 
mesta o vyhlásení pamätihodností 
mesta Spišská Belá č. 2/2006.

Termín realizácie: 
do 2008 - 2015

 
Opatrenie 3.3.3
Obnova historickej časti 

cintorína v Spišskej Belej
 - obnoviť náhrobky a náhrob-

né kaplnky vyhlásené za kultúrne 
pamiatky

- obnoviť cintorínske obvo-
dové múry

- zrekonštruovať chodníky na 
cintoríne a zlepšiť celkový vzhľad 
(dizajn) cintorína

- vybudovať verejné osvetlenie 
na starom cintoríne

- umiestniť nové prvky drob-
nej architektúry (lavičky, koše...)

- zaviesť systém separovaného 
zberu odpadov

Termín realizácie: do 2012

Opatrenie 3.3.4 
Orientačný mestský infor-

mačný systém pre návštevníkov 
mesta, turistov a pre motoristov

Na viditeľných miestach 
inštalovať navigačné prvky pre 
návštevníkov mesta – informačné 
tabule s mapou mesta s vyznače-
ním turisticky zaujímavých objek-
tov, so základnými informáciami 
o meste a systémom orientácie 
v meste pre peších a pre motoris-
tov s možnosťou jeho rozšírenia 
aj pre podnikateľov.

 
Opatrenie 3.4.1 
Partnerstvo pre rozvoj ces-

tovného ruchu 
V rámci Združenia podnika-

teľov vytvoriť v Spišskej Belej 
funkčné partnerstvo medzi hlav-
nými aktérmi cestovného ruchu 
za účelom vzájomnej výmeny 
informácií a skúseností, zlepšenia 
komunikácie a koordinácie akti-
vít, ktorých výsledkom by mala 
byť zmena Spišskej Belej a jej 
okolia na turisticky zaujímavú a 
vyhľadávanú destináciu v rámci 
Tatier a Spiša.

Opatrenie 3.4.2
Skvalitnenie a rozšírenie 

ubytovacích, reštauračných 
a ostatných služieb

- v spolupráci s podnikateľmi 
identifikovať potreby na skvalit-
nenie a rozšírenie ubytovacích, 
stravovacích a ostatných služieb 
pre návštevníkov a turistov a za-
bezpečiť ich zavedenie do praxe.

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta  Sp. Belá  - 4. časť 

•  Mesto dalo osadiť na cintoríne v Sp. Belej nový kríž, ktorý je zhotovený 
z dubového dreva a v strede je umiestnené "večné svetlo."
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Kalendár kultúrnych, športových 
a spoločenských podujatí 

SEPTEMBER
i  13. 9. -  Prúdnička Cyrila Kováčika - regionálna hasičská súťaž 

pre najmenších 
i  14. 9.  -  Čaj o piatej - tradičné nedeľné posedenie pri živej hudbe 

v Klube 501
i 20. 9. - VI. Spišský zemiakarský jarmok
i 24. 9. - slávnostné uvítanie detí do života
i 24. 9. - slávnostné prijatie jubilantov - dôchodcov
i 27. 9. -  Beliansky turistický pochod "Kalsteinova cesta" - po 

stopách Augusta Kalsteina. Deň otvorených dverí v Sa-
natóriu Tatranská Kotlina

i  28. 9. -  9. kolo automobilovej jazdy zručnosti o pohár primátora 
mesta (organizuje Automobilový klub Spišská Belá) 

i Imatrikulácia prvákov základných škôl

OKTÓBER
i  3. - 5. 10. -  22. ročník medzinárodnej automobilovej súťaže 

„O putovný pohár Slavomila Rusiňáka”
i  26. 10. -  10. kolo automobilovej jazdy zručnosti o pohár primátora 

mesta (organizuje Automobilový klub Spišská Belá) 
i  26. 10. Mesiac úcty k starším - pásmo v kinosále pre seniorov

SEPTEMBER
04.09.2008 - plasty
05.09.2008 - papier, sklo
08.09.2008 - bioodpad
17.09.2008 - kovy
18.09.2008 - plasty
19.09.2008 - papier, sklo
22.09.2008 - bioodpad

Harmonogram zberu 
separovaného odpadu

OKTÓBER
02.10.2008 - plasty
03.10.2008 - papier, sklo
06.10.2008 - bioodpad
15.10.2008 - kovy
16.10.2008 - plasty
17.10.2008 - papier, sklo
20.10.2008 - bioodpad
30.10.2008 - plasty
31.10.2008 - papier, sklo

Minifest začínajúcich amatér-
skych kapiel predčil očakávania. 
Toto podujatie, ktoré sa po druhý 
krát uskutočnilo v areáli Belian-
ského rybníka potvrdilo, že na 
akcie zamerané na mladšiu ve-
kovú skupinu sa nemá zabúdať. 
I keď počasie, najmä vo večer-
ných hodinách neprialo, kapely 
to neodradilo a roztancovali 
menší dav pod pódiom. V rámci 
celodenného hudobného mara-

Belltown fest 2008
tónu, okrem iných začínajúcich 
kapiel zo širokého okolia  vy-
stúpili aj dve belianske kapely 
Its Ok a Amoniak. Poďakovanie 
patrí najmä mestu Spišská Belá 
a taktiež mladým dobrovoľní-
kom, ktorí sa podieľali na spolu 
organizácii i propagácii poduja-
tia (www.belltownfest.wbl.sk). 
Ďakujeme taktiež sponzorom 
Šariš, Coca cola, Kofola, Klub 
501 a tešíme sa na ďalší ročník.

Výstava obrazov Ondreja Pješčáka
V piatok popoludní, dňa 22. augusta 2008 ovládli hotel Grand v Sta-

rom Smokovci Mystika, šerosvit, svetlo a tieň. Komornou vernisážou, 
na ktorú umelec pozval svojich priateľov a známych, bola otvorená 
výstava obrazov amatérskeho maliara Ondreja Pješčáka zo Spišskej 
Belej. V priestoroch Grand Hotela boli nainštalované olejomaľby 
s námetmi, ktoré umelec čerpal prevažne z prírody a okolia rodného 
mesta. Na otázku pozvaných hostí, prečo na obrazoch prevláda nostalgia 
a snivá atmosféra, umelec odpovedal: „pri obraze, ktorý je zahalený 
tajomnou atmosférou, sa človek skôr pristaví a zamyslí sa“ a ako dodala 
kurátorka výstavy Ing. Miroslava Wolf: „nič v živote nie je čierne alebo 
biele a to sa odzrkadľuje v témach týchto obrazov, v ktorých prevláda 
práve šerosvit“. Výstava Ondreja Pješčáka s možnosťou zakúpenia 
vystavených obrazov potrvá do začiatku októbra. 

Letné prázdniny sú charak-
teristické oddychom, hrami, vý-
letmi,  dovolenkami. Pracovníci 
Centra voľného času však svoje 
dvere nezatvorili. Centrum bolo 
prístupné nielen deťom , ale aj 
širokej verejnosti počas celých 
letných prázdnin. Využívali sa 
spoločenské miestnosti , počíta-
čová učebňa, internet, záhrada na 
voľnočasové aktivity. Spoločne 
s deťmi sme  uskutočnili výlety 
do ZOO v Spišskej Novej Vsi, 
Tropikárium v Budapešti, víkend 
na Teplom Vrchu, výlet do Bra-
tislavy za športovými zážitkami, 
sústredenie detského folklórneho 
súboru BELANČEK,  sústrede-
nie detí športových záujmových 
útvarov na Domaši, aktivity 
– Mládež v akcii. Nežili sme však 
len výletmi a hrami. V CVČ sa 
previedla údržba učební a herní, 
miestnosti dostali nový vzhľad 
novými žalúziami. Priestory 
horného poschodia sme upravili 
pre účely Materskej školy. Na-
koľko priestory našej MŠ nepo-
stačujú, jedna trieda je umiestnená 
v priestoroch CVČ. Pri úpravách 
a sťahovaní miestností pomáhali 
členovia Mestského mládežníc-

Ako sme prežili leto
keho parlamentu. Poďakovať sa 
však chceme aj pánovi Jurajovi 
Jezerčákovi, ktorý myslel na naše 
deti a aby v areály centra dýchali 
čerstvý vzduch, bez výfukových 
plynov z hlavnej cesty, daroval 
CVČ tuje na živý plot. Živý plot 
vysadili mládežníci z parlamen-
tu a to hlavne Richard Schurdak, 
ktorý odviedol väčšinu práce. 
Mária Budzáková sa stará o pra-
videlnú zálievku tují.

To, že leto sa dá stráviť rôz-
nymi spôsobmi, netreba nikomu 
vysvetľovať. Nás len teší, že sa 
v meste našli deti a mládež, ktorí 
si leto spojili s návštevou Centra 
voľného času.

Alena  Schurdáková, 
riaditeľka CVČ

Výzva
Si mladý, ambiciózny, 

s chuťou nielen sa zabávať, 
ale aj pracovať? Zaujímajú ťa 
veci verejné? Nie je ti ľahostaj-
né tvoje mesto? Tak hľadáme 
práve teba. Príď medzi nás 
a staň sa členom Mestského 
mládežníckeho parlamentu.
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Materská škola (MŠ) na Mie-
rovej ulici v Sp. Belej je jediným 
predškolským zariadením, ktoré 
poskytuje celodennú starostli-
vosť deťom od 2 do 6 rokov, 
deťom s odloženou povinnou 
školskou dochádzkou a deťom 
s ľahším zdravotným postihom 
v našom meste. V školskom roku 
2007/2008 bolo v materskej škole 
zaškolených 198 detí, 15 žiadostí 
nebolo vybavených kladne pre 
nedostatok miesta, čo spôsobilo 
u rodičov značnú kritiku.

Podľa doteraz platnej vyhlášky 
Ministerstva školstva a vedy SR č. 
353/1994 Z. z. o predškolských 
zariadeniach v znení neskorších 
predpisov sa deti do tried zadeľujú 
podľa veku:

podľa 
vyhlášky

skutočnosť v šk. 
r. 2007 - 2008

1. trieda 
(4 - 5-ročné)

24 25

2. trieda 
(2 - 3-ročné)

20 24

3. trieda 
(4 - 5-ročné)

24 25

4. trieda 
(3 - 4-ročné)

22 24

5. trieda 
(5 – 6-ročné)

28 28

6. trieda 
(5 – 6-ročné)

28 28

7. trieda 
(5 – 6-ročné)

28 27

8. trieda 
(3 – 4 ročné)

15 17

Spolu: 189 detí 189 detí

Materská škola už v tomto 
školskom roku prijala o 9 detí viac 
ako umožňuje určený zákonný li-
mit a ak pripočítame 15 nevyba-
vených žiadostí, už v predchádza-
júcom školskom roku 2007/2008 
bolo možné vytvoriť ešte 1 triedu. 
Podľa nového školského zákona, 
ktorý nadobudol účinnosť od 1. 9. 
2008, dochádza k normovému zni-
žovaniu počtu detí v triedach:

Deti
podľa novej 

úpravy
predpokladaný 
stav od 1. 9.

2 - 3-ročné 15 17

3 - 4-ročné 20 23

4 - 5-ročné 21 24

4 - 5-ročné 21 26

3 - 4-ročné 20 24

5 - 6-ročné 22 27

5 - 6-ročné 22 28

5 - 6-ročné 22 27

3 - 6-ročné 21 21

Spolu: 184 detí 217 detí

Uvedené nové maximálne 
limity počtu detí v triedach je 
povinnosťou dodržať do 3 rokov 
od účinnosti nového školského zá-
kona, t.j. najneskôr do 1. 9. 2011 

(dovtedy má platiť zákonná výnim-
ka). Materská škola pre školský rok 
2008/2009 prijala o 33 detí viac ako 
jej umožňuje nový školský zákon 
a 5 žiadostiam sa nevyhovelo. Ak 
to spočítame okrem novootvorenej 
triedy v dočasných (provizórnych) 
priestoroch CVČ v Spišskej Belej 
na Zimnej č. 47 bolo by už v tom-
to období možné otvoriť ďalšie 2 
triedy z uvedeného počtu 33 + 5 = 
38 detí. A to treba vziať do úvahy 
skutočnosť – novinku vyplývajúcu 
z nového školského zákona, ktorý 
zavádza tzv. nultý stupeň vzdeláva-
nia (povinnú predškolskú prípravu 
rok pred nástupom do základnej 
školy – doposiaľ bola dobrovoľ-
ná). Aj to môže spôsobiť nárast 
detí, ktoré budú musieť povinne 
absolvovať povinnú predškolskú 
výchovu v materskej škole. Kým 
v roku 2002, 2003 a 2004 došlo 
k znižovaniu počtu detí v materskej 
škole počnúc najmä rokom 2005 
a následne dochádzalo a dochádza 
k nárastu počtu detí, ktoré rodičia 
chcú umiestniť v MŠ. K uvede-
nému nárastu počtu detí v MŠ 
došlo a dochádza najmä z týchto 
dôvodov: 

1. znižovanie nezamestnanosti 
- najmä u žien – matiek v roku 
2004 na úrovni viac ako 20 % a v 
súčasnosti na úrovni 8 %. 

2. postupné zlepšovanie pod-
mienok pre bývanie – najmä pre 
mladé rodiny – tento trend je po-
trebné zvyšovať a udržať v našom 
meste čo najviac mladých ľudí, 
mladých rodín resp. umožniť pri-
sťahovať sa iným do mesta

3. sociálno-ekonomický aspekt 
– dnes je výhodou pre väčšinu 
rodičov mať dieťa umiestnené 
v materskej škole – mesačný po-
platok 250 Sk a stravné 32 Sk na 
1 deň, čiže cca 8 - 10 hodín denne 
sa postará zodpovedná kvalifiko-
vaná osoba o dieťa, čo je dnes 
veľmi výhodné. 

4. nárast kvality predškolskej 
prípravy v uvedenej materskej 
škole - spôsobenej personálnych 
obsadením ako aj modernizáciou 
priestorov a vybavenia MŠ.

5. väčšia uvedomelosť rodičov 
(aj u rómskych rodín) o potrebe 
predškolskej prípravy pre ich die-
ťa (to, čo získa a naučí sa v škôlke, 
nemá možnosť získať a naučiť sa 
doma) – najmä vzhľadom na pra-
covnú zaťaženosť mnohých rodi-
čov, ale aj možností a schopností 
niektorých rodičov. Ale najmä to, 
že dieťa sa pohybuje v prostredí 

svojich rovesníkov a je s nimi 
v dennom kontakte, ktorý je veľ-
mi žiadúci. 

6. prípady odloženej povinnej 
školskej dochádzky - v poslednom 
období zaznamenávame prípady, 
kedy rodičia aj na základe od-
porúčania lekárov a pedagógov 
požiadajú o odloženie povinnej 
školskej dochádzky, teda nástupu 
dieťaťa do 1. ročníka ZŠ.

Tento stav ešte zhoršia nasle-
dovné skutočnosti:

1. nový školský zákon – znižo-
vanie počtu detí v triedach

2. nový školský zákon – povin-
ná predškolská príprava (výchova) 
pre všetky deti v určitom veku

3. rozvojové aktivity mesta 
– napr. ďalšia výstavba bytov 

a plánovaná výstavba rodinných 
domov. 

Celkový počet detí prihlásených na trvalý pobyt 
v meste vo veku od 3 - 6 rokov

2001 2005 2006 2007

345 309 290 305

Vzhľadom na uvedené skutoč-
nosti predpokladáme v najbližších 
rokov postupný (priebežný) nárast 
detí, ktorých rodičia sa budú doža-
dovať predškolskej výchovy v MŠ, 
takže je potrebné sa zamyslieť nad 
nájdením komplexného riešenia. 
Problém je potrebné vyriešiť 
v priebehu najbližších týždňov, 
resp. nájsť vhodné riešenie a po-
stupne zrealizovať, aby umiestnenie 
1. triedy škôlkarov v budove CVČ 
bolo len dočasným riešením. 

Kapacitné problémy v materskej škole

Mesto Spišská Belá
vyhlasuje výberové konanie na funkciu

náčelník mestskej polície v Sp. Belej 
Kvalifikačné predpoklady a požiadavky: 
wukončené minimálne úplne stredné vzdelanie 
wodborná spôsobilosť v zmysle zákona o obecnej polícií 
w odborné skúsenosti a prax najmenej 5 rokov (v pozícii príslušník 

obecnej/mestskej polície alebo príslušník policajného zboru SR) 
w  bezúhonnosť (ktorá sa preukazuje výpisom z registra trestov 

nie starším ako 3 mesiace)
w výborný zdravotný stav 
w  fyzická zdatnosť - telesná spôsobilosť (bude preukázaná absol-

vovaním vstupných fyzických testov)
w  duševná spôsobilosť (bude preukázaná absolvovaním vstup-

ných psychologických testov) 
w vodičský preukaz skupiny B 
w platný zbrojný preukaz - výhodou 

K žiadosti je potrebné doložiť: 
w profesijný životopis 

w koncepcia o činnosti Mestskej polície v Spišskej Belej 
w doklad o dosiahnutom vzdelaní

w doklady o odbornej spôsobilosti v zmysle zákona o obecnej polícii 
w výpis z registra trestov 

Žiadosti s uvedenými dokladmi v zalepenej obálke s označením 
„neotvárať výberové konanie - mestská polícia” zasielajte na adresu: 
Mestský úrad Spišská Belá, Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá

Termín na podanie žiadostí do 15. 10. 2008
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Spoločenská kronika - júl 2008
Narodili sa:
Veronika Jurovčáková, Jozef Talár, Ján Gallik, Bianka Pacigová, 
Dalibor Hangurbadžo, Silvia Hangurbadžová
Životného jubilea sa dožívajú:
Jozef Jakubčák 75 rokov, Ida Pitoňáková 70 rokov
Navždy nás opustili:
Katarína Mačurová vo veku 81 rokov, Emília Dvorožňáková vo veku  
76 rokov, František Michlík vo veku 59 rokov, Alžbeta Pisarčíková 
vo veku 59 rokov, Juraj Baluch vo veku 42 rokov

Výstavba polyfunkčného objektu na Ul. 
SNP
Stavba:  Polyfunkčný  objekt 
Miesto stavby:  ul. SNP - bývalé verejné WC v Spišskej Belej (pri 
obchodnom dome)
Stavebníci: Marcel Ferencko, Spišská Belá (v ˝), Vladimír Ordzo-
venský, Ľubica  (v ˝).
Využitie priestorov objektu: 
1.) v suteréne (pod polovicou objektu) - reštaurácia (p. Ferencko)
2.)  na prízemí - v jednej časti Pizzéria – reštaurácia (p. Ferencko) , 

v druhej časti (na pravej strane) priestory pre banku (p. Ordzo-
venský)

3.)  na prvom poschodí - obchodné prevádzky a služby (p. Ferencko, 
p. Ordzovenský)

4.)  v podkroví - byt (p. Ferencko), obchodné prevádzky a služby (p. 
Ordzovenský) 

Pýtate sa...
1. Kedy sa bude rekonštruovať cesta na Družstevnej ulici (ro-

dinné domy)?
- Položenie nového asfaltu na Družstevnej ulici sa plánuje v rozpočte 

mesta v roku 2009.
2. Čo sa vŕtalo v parku pred obchodným domom?  
- Pred obchodným domom je plánovaná fontána a vŕtala sa studňa 

ako zdroj vody pre budúcu fontánu.  
3. Čo za stavebné úpravy sa robia na obchodnom dome? 
-  Jednota, spotrebné družstvo, sa rozhodlo zväčšiť obchodné priesto-

ry potravín o doterajšiu plochu podchodu a výkladov. Takže uvedený 
priestor sa obmuruje, zároveň sa vyrieši nový vstup pre poschodia 
obchodného domu  – z bočnej strany (ako je kvetinárstvo) a tiež sa 
budú musieť upraviť súčasné spevnené plochy. 

Oznam pre mamičky
V našom meste je záujem zriadiť službu pomoci mamičkám s ma-

lými deťmi do 3 rokov, vo forme starostlivosti o deti v pripravovanom 
zariadení ako „mini jasle”. Tento oznam je prieskumom záujmu o takúto 
službu, išlo by o súkromné zariadenie. Podrobnejšie informácie získate 
osobne na adrese: Eva Kováčiková, Slnečná 6, Spišská Belá, alebo na 
t. č. 0904 117 929.

Prihlášky do Belianskej hokejbalovej ligy
Pozývame záujemcov a zástupcov hokejbalových družstiev do 16 ro-

kov zo Spišskej Belej a okolia na stretnutie, ktoré sa uskutoční  dňa 17. 
septembra 2008 o 14.00 pred Základnou školou na Štefánikovej ulici 
ohľadne dohodnutia podmienok začatia hokejbalovej súťaže v sezóne 
2008/2009. Kontaktná osoba : ...................., tel. ..........................
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Euroinformácie
 Ako sa predzásobiť eurom
Občania sa môžu predzásobiť 

eurom jednak prostredníctvom 
tzv. štartovacieho balíčka, ktorý 
si budú môcť kúpiť najneskôr v 
decembri tohto roka. Bude stáť 
500 Sk a bude voľne dostupný 
na poštách a v komerčných ban-
kách. Bude v ňom asi 45 kusov 
euromincí. Balíčky si môže 
kúpiť každý, občania, cudzinci, 
ba i podnikatelia. Euromince 
v ňom budú mať už jednu stranu 
slovenskú. V balíčku budú dve 
2-eurové mince, šesť 1-euro-
viek, osem mincí v hodnote pol 
eura, teda 50-centoviek, osem 
mincí v hodnote 0,20 eura, 
šesť desaťcentoviek (0,10), päť 
dvojcentoviek a jednocentoviek 
(0.02, 0.01). 

Národná banka Slovenska dá 
do obehu až 1,2 milióna týchto 
štartovacích balíčkov.  Ich kúpa 
nebude kusovo obmedzená, ale 
nadajú sa objednať vopred. Tak 
isto nebude možné platiť minca-
mi z eurobalíčka pred 1. januárom 
2009, a to ani v zahraničí. Je na 
nich totiž vyrazený štátny znak 
Slovenskej republiky, ktorá sa 
stane členom eurozóny až 1. 
januára budúceho roka. 

Ďalší spôsob, ako sa dostať 
k eurovej hotovosti sú banko-
maty. V prvých dňoch roka budú 
vydávať len 10 a 20 eurové ban-
kovky. Občania, ale i podnikatelia 
sa môžu okrem toho predzásobiť 
eurom prostredníctvom bánk 
či zmenární podľa aktuálneho 
kurzu. 

Podnikatelia a euro

Podnikatelia, firmy a orga-
nizácie mali svojim bankám do 
31. marca nahlásiť, koľko euro-
hotovosti budú na začiatku roka 
2009 potrebovať. Tým, ktorí tak 
urobili, budú komerčné banky 
dodávať eurá už koncom tohto 
roka. Samozrejme, že s týmito 
peniazmi nemôžu pred 1. janu-
árom disponovať. 

Všetky subjekty, ktoré pri 
podnikaní bežne potrebujú veľký 
objem hotovosti (napr. banky, 
obchodné reťazce, pošty a i.), sa 
museli vopred zásobiť dostatoč-
ným množstvom eurohotovosti. 
A to skôr, ako vstúpi nová mena 
do platnosti. 

Na čo treba myslieť 
pri plánovaní eurohotovosti? 

Od 1. do 16. januára 2009 (tzv. 

obdobie duálneho obehu) bude zo 
zákona povinné vydávať eurá aj v 
prípade, ak bude zákazník platiť 
slovenskými bankovkami a min-
cami  Preto sa musia podnikatelia 
predzásobiť bankovkami najmä 
nižších nominálnych hodnôt a 
dostatkom euromincí s ohľadom 
na úroveň cien na Slovensku  

Musia tiež myslieť na rizi-
ko, že obchody, pošty a i. budú 
obyvatelia využívať namiesto 
zmenární (podľa generálneho 
zákona môže obchodník počas 
obdobia duálneho hotovostného 
peňažného obehu odmietnuť 
prijatie platných slovenských 
bankoviek a slovenských mincí 
vtedy, ak súčet ich nominálnych 
hodnôt viac ako štvornásobne 
prevyšuje hodnotu vykonávanej 
platby). 

 Konverzný kurz sa nesmie 
zaokrúhľovať ani skrátiť 

Oficiálne stanovený konverz-
ný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK 
sa nesmie ani zaokrúhľovať, ani 
skracovať.

„Podľa európskych nariadení 
sa konverzný kurz zobrazuje na 
šesť platných číslic a nesmie sa 
zaokrúhľovať ani skracovať. V 
našom prípade sú to dve miesta 
pred desatinnou čiarkou a štyri 
za.“   To, že posledná číslica je 
nula, je niečo, s čím európske 
pravidlá nepočítajú. Duálne zo-
brazovanie cien v korunách a v 
eurách je povinné od  24. augusta 
2008.  

 Od 1. januára budú 
v bankomatoch 

10 a 20 eurové bankovky

Už od prvých chvíľ januára 
2009 budú mať klienti bánk k 
dispozícii eurá prostredníctvom 
bankomatov. Bankomaty budú v 
prvých dňoch od zavedenia eura 
vydávať 10 (301,26 SKK) a 20 
eurové (602,52 SKK) bankovky. 
Postupne sa doplnia o 50 (1506,30 
SKK) a 100 (3012,60 SKK) euro-
vé bankovky. Z dôvodu veľkosti 
nebudú bankomaty vydávať 5 
eurové bankovky (150,63 SKK).  

Euro neovplyvní platnosť 
obchodných zmlúv

Zavedenie spoločnej európ-
skej meny euro na Slovensku 
nebude mať vplyv na platnosť 
obchodných zmlúv. „Všetky 
zmluvy, ktoré obsahujú údaje v 
slovenských korunách, zostanú 

po zavedení eura naďalej platné. 
Hodnoty v korunách sa budú 
považovať za hodnoty v eurách 
prepočítané podľa konverzného 
kurzu,“ informuje Ministerstvo 
hospodárstva (MH) SR o zásade 
kontinuity. Dodáva, že žiadnu 
zmluvu nebude možné vypove-
dať z dôvodu zavedenia eura na 
Slovensku. 

Zásada kontinuity cielene 
sleduje podľa ministerstva najmä 
posilnenie právnej istoty ob-
chodných zmlúv a je všeobecne 
akceptovanou právnou zásadou 
pri zavádzaní novej meny.

V tejto súvislosti rezort hos-
podárstva odporúča podnika-
teľským subjektom, aby zásadu 
jasne deklarovali v záverečných 
ustanoveniach každej obchodnej 
zmluvy, alebo vo všeobecných 
ustanoveniach Dodatku k platnej 
obchodnej zmluve.

 Eurokalkulačky vyjdú štát na 
40 miliónov, jedna za dvacku

Eurokalkulačka bude spolu s 
jej distribúciou stáť približne 20 
korún. Do domácností po celom 
Slovensku ich prostredníctvom 
pošty štát rozpošle takmer dva 
milióny kusov. 

Slovenská pošta začne distri-
buovať eurokalkulačky začiatkom 
novembra a štát to vyjde spolu 
približne na 40 miliónov korún.  
Eurokalkulačka bude ľahká a 
tenká, takže sa bez problémov 
zmestí do štandardnej poštovej 
schránky. 

Dvojriadkový displej

Nebude však distribuovaná v 
bežnej listovej obálke, ale v obál-
ke s ochranným obalom proti jej 
poškodeniu. Eurokalkulačku ne-
získajú bezplatne len domácnosti, 
ale napríklad aj väznice, domovy 
dôchodcov, či detské domovy. 
Na jednu celu pošle štát jednu 
kalkulačku. 

Pri zadaní hodnoty v korunách 
sa v hornom riadku na displeji kal-
kulačky zjaví hodnota v korunách 
alebo v eurách. Záleží podľa toho, 
akú menu si majiteľ kalkulačky 
zadá. 

Na dve desatinné miesta

Kalkulačka bude aj zaokrúh-
ľovať na dve desatinné miesta 
a to na najbližší cent, ktorý je 
v eurozóne aj najnižším reál-
nym platidlom.  Po prepnutí 
do normálneho režimu bude 

eurokalkulačka slúžiť ako bežná 
elektronická kalkulačka, keďže 
obsahuje základné matematické 
funkcie, ako sčítanie, odčítanie, 
násobenie a delenie. 

 Kvôli euru sa menia 
aj poštové poukazy

Na novú menu sa pripravuje aj 
Slovenská pošta. Zmenia sa pou-
kážky, poštové známky i cenníky. 
Šeky budú do konca roka v koru-
nách, euro sa na nich objaví až 
po zavedení novej meny. Na po-
ukazoch SIPO nájdete informačný 
údaj v eurách už teraz. Odo dňa 
prijatia eura bude Slovenská pošta 
a jej klienti používať nové pošto-
vé poukazy. Nezmení sa však ich 
charakter, ale v príslušných políč-
kach budú od januára predtlačené 
meny v eurách a centoch.

 Ak príde po 1. 1. 2009 klient 
s poukážkou v korunách, musí ju 
podľa zákona prepísať na čistý 
doklad v eurách. Prepočet sa 
musí urobiť presne podľa kon-
verzného kurzu 30,1260 Sk/€. 
Na SIPO-poukážkach, ktorými 
sa platia koncesionárske poplatky 
alebo plyn, sú informačné údaje 
o sume, ktorú treba zaplatiť, v 
eurách už dnes.

Eurokalkulačka 
do mobilu zadarmo

Oficiálna stránka o eure 
www.euromena.sk dosiahla 
výnimočnú návštevnosť.  Dopo-
mohla k tomu  aj eurokalkulačka, 
ktorú si každý môže stiahnuť do 
mobilného telefónu. Na stránke 
euromena.sk bola sprístupnená 
aplikácia do mobilného telefónu, 
ktorá plní funkciu eurokalku-
lačky. Jednoducho dokáže na 
základe konverzného kurzu 1 € 
= 30,1260 Sk prepočítať sumy 
v korunách na eurá a naopak. 
Možnosti stiahnutia je viacero. 
Najjednoduchším spôsobom je, 
ak v mobilnom telefóne zadáte 
adresu www.euromena.sk/wap a 
po načítaní stránky zvolíte odkaz 
EuroKalkulacka. Aplikácia sa 
nainštaluje sama. Ak nepoužívate 
wap, nie je to problém. Eurokal-
kulačku je možno nainštalovať aj 
cez Bluetooth, prostredníctvom 
USB kábla, alebo pomocou pa-
mäťovej karty.
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• Dňa 4. 8. 2008 o 18.14 hod. 
telefonicky oznámili občania 
mesta, že na ulici SNP na štátnej 
ceste I/67 sa pohybuje občan 
mesta p. M. R., ktorý svojím ko-
naním narúša plynulosť cestnej 
premávky tým, spôsobom, že 
chodí po ceste a zastavuje vozi-
dlá, na ktoré búcha rukami. Na 
oznámenom mieste bola videná 
vyššie uvedená osoba, ktorá sa 
po zhliadnutí hliadky MsP dala 
na útek. Osoba bola zadržaná na 
úteku na ulici Družstevnej a odo-
vzdaná OO PZ. Týmto svojím 
konaním sa vyššie menovaný 
dopustil priestupku proti bezpeč-
nosti a plynulosti cestnej premáv-
ky podľa § 22 zák. č. 372/90 Zb. 
o priestupkoch v znení neskor-
ších predpisov. Skutok realizuje 
OO PZ v Spišskej Belej. 

 
• Dňa 5. 8. 2008 o 18.26 hod 

zistila hliadka MsP na ulici Let-
nej  na verejnom priestranstve  
pobehovať 2 psov, ktorý sa voľ-
ne pohybovali bez majiteľa. Na 
mieste bolo zistené, že psy patria 
občanovi mesta p. P. M. Uvede-
ným konaním sa majiteľ psov 
dopustil priestupku porušením 
VZN č. 09/2004  o niektorých 
podmienkach držania psov na 
území mesta.

 
• Dňa 8. 8. 2008 o 20.15 hod. 

bola hliadkou MsP zistená na 
ulici SNP v priestore verejného 
priestranstva pred OD Jednota 
konzumácia alkoholu občanom 
mesta maloletým D. H., mladis-
tvými D. M., D. H. a M. B, ktorí 
sa týmto dopustil priestupku po-
rušením VZN mesta č.06/2006 
o ochrane pred zneužívaním al-
koholických nápojov, pretože ich 
požívanie na verejnom priestran-

Stručne vyberáme z Denníka Mestskej polície v Spišskej Belej (august 2008) 
stve je v našom meste zakázané. 
Menovaným mladistvým boli 
uložené blokové pokuty. Prie-
stupok maloletého sa prejedná 
samostatne. Objasňovaním prie-
stupku bolo zistené, že alkohol 
zadovážil a ponúkol uvedeným 
osobám mladistvý J. B., ktorý 
sa týmto dopustil priestupku na 
úseku ochrany pred alkoholiz-
mom a inými toxikomániami 
podľa § 30 zák.č. 372/90 Zb. 
o priestupkoch v znení neskor-
ších predpisov. 

 
• Dňa 11. 8. 2008 o 15.50 

hod. bolo kamerovým systémom 
zistené, že  na ulici Petzvalovej 
v priestore verejného priestran-
stva vykonávajú 2 neznáme 
osoby predaj tovaru z 2 osob-
ných motorových vozidiel. Po 
dostavení na miesto bolo zistené, 
že predaj vykonávali p. G. R. a G. 
M. z Rumunska, ktorý vykonávali 
predaj tovaru bez potrebných do-
kladov. Uvedeným konaním sa 
vyššie menované osoby dopustili 
priestupkov na úseku podnikania 
podľa § 24 zák. č. 372/90 Zb. 
o priestupkoch v znení neskor-
ších predpisov. Menovaným boli 
uložené blokové pokuty a boli 
z miesta vykázaní.

 
• Dňa 13. 8. 2008 o 12.22 

hod. zistila hliadka MsP na ulici 
Družstevnej fajčenie cigarety 
v priestore prístrešku SAD p. B. 
M. aj napriek tomu, že v prístreš-
ku je zákaz fajčiť. Za priestupok 
podľa § 11 zák. č. 377/2004 Z. z. 
o ochrane nefajčiarov a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov 
bola menovanej uložená  bloko-
vá pokuta.

 
• Dňa 15. 8. 2008 o 17.30 hod. 

pri kontrole a ochrane mestských 
lesov hliadkou MsP v lesnom 
obvode Šarpanec bola hliadkou 
MsP zistená tlejúca pahreba na 
lesnom pozemku pri potoku 
Vilbach. Neďaleko miesta sa 
nachádzala skupina maloletých, 
ktorí na požiadanie túto pahrebu 
vodou uhasili.

• Dňa 15. 8. 2008 o 18.35 hod.  
pri kontrole a ochrane mestských 
lesov hliadkou MsP v lesnom 
obvode Šarpanec boli prichytení 
pri porušení dopravnej značky 
„Zákaz vjazdu“ do lesov vodič 
vozidla zn. Peugeot p. J. K. ob-
čan z obce Lendak. Priestupok je 
v štádiu riešenia. 

 
• Dňa 19. 8. 2008 o 07.00 

hod. bol hliadkou MsP na ulici 
SNP zistený vylepený plagát na 
verejno-prospešnom zariadení 
aj napriek tomu, že vylepovanie 
plagátov a rôznych oznamov je 
na takýchto miestach  zakázané. 
Vykonaným šetrením bolo ziste-
né, že plagát vylepila občianka z 
mesta St. Ľubovňa p. A. Š., ktorá  
sa týmto dopustila priestupku pro-
ti  verejnému poriadku podľa § 47 
zák. č. 372/90 Zb. o priestupkoch 
v znení neskorších predpisov. 
Menovanej bola uložená  bloko-
vá pokuta.

• Dňa 19. 8. 2008 o 15.50 hod. 
oznámil vedúci OD Jednota, že 
neznámi rómovia rozbili sklo 
na vchodových dverách do OD 
Jednota.  Na základe záznamu 
z mestského kamerového systé-
mu bol zistený  páchateľ - občan 
mesta p. D.H., ktorý sa týmto 
dopustil priestupku proti majet-
ku podľa § 50 zák. č.372/90 Zb. 
o priestupkoch v znení neskorších 

predpisov. Priestupok je v štádiu 
riešenia.

 
• Dňa 21. 8. 2008 o 20.34 hod. 

bola hliadkou MsP zistená na ulici 
SNP pri OD Jednota v priestore 
verejného priestranstva  konzu-
mácia alkoholu občanom mesta 
maloletými  M. B. a  P. O., ktorí 
sa týmto dopustili priestupku po-
rušením VZN mesta č. 06/2006 
o ochrane pred zneužívaním al-
koholických nápojov, pretože ich 
požívanie na verejnom priestran-
stve je v našom meste zakázané. 
Menovaným boli uložené blokové 
pokuty.

 
• Dňa 27. 8. 2008 o 09.20 hod.  

oznámila občianka  mesta p. M.H., 
že sa k jej osobe hrubo správala  
občianka   mesta p. S.S., ktorá  jej  
neslušne vynadala. Týmto svojím 
konaním je  p. S.S. podozrivá z 
priestupku proti občianskemu 
spolunažívaniu podľa § 49 zák. č. 
372/90 Zb. o priestupkoch v znení 
neskorších predpisov. Priestupok 
je v štádiu objasňovania.

 
V júli 2008 naviac priestupkov 

však bolo spáchaných z dôvodu 
konzumácie alkoholu na verej-
nom priestranstve (8), čím došlo 
k porušeniu VZN mesta č.06/
2006 o ochrane pred zneužívaním 
alkoholických nápojov. Rovnako 
početnými boli priestupky spá-
chané z dôvodu voľného pohybu 
psov po verejnom priestranstve 
(5) a priestupky proti občianske-
mu spolunažívaniu (5). Za mesiac 
júl bolo prejednaných v blokovom 
konaní 35 priestupkov.  

 
Spracoval: Ján Pokrivčák, 

poverený riadením 
mestskej polície

Žiaci: 
Spišská Belá - Kravany  7:3
T. Lomnica - Strážky  0:7
Strážky - Slovenská Ves  8:1
Vikartovce - Sp. Belá  1:7
Vrbov - Strážky 
Spišská Belá - St. Lesná

Dorast: 
Spišská Belá - Malcov  3:1
Podolínec - Sp. Belá  1:0
Spišská Belá - Lendak  5:1
Vikartovce - Sp. Belá  0:4

Futbalové súťaže - Súhrn  výsledkov 
(od 16. augusta do 7. 9. 2008):

Dospelí: 
Toporec - Strážky  1:1
Strážky - Bušovce  1:0
Šuňava - Strážky  3:0 
kont.
Strážky - Mengusovce  1:0
 
Dospelí: 
Vernár - Spišská Belá  5:1
Sp. Belá - V. Lomnica  3:1
Lučivná - Spišská Belá  2:4
Sp. Belá - Vikartovce  4:0
T. Lomnica - Sp. Belá  0:2
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 39.  Hra na ľahkoovládateľné hud. nástroje 1. - 9. roč.
 40.  Muškársky 5. - 9. roč.
 41.  Mladý moderátor- moderátorka 8. - 9. roč.
 42.  Tvorivá dramatika 3. - 9. roč.
 43.  Rádioamatérsky 5. - 9. roč.  
 44.  Nohejbal 5. - 9. roč.    
 45.  Domáci majster (kov, drevo...) 5. - 9. roč.
 46.  Sladký sen (cukrár, cukrárka) 5. - 9. roč.
 47.  Klub mladých 1. - 9. roč.
 48.  Rómska pieseň a tanec 1. - 9. roč.
 49.  Plavecký (1-krát mesačne) 2. - 9. roč.
 50.  Dievčenský futbal 5. - 9. roč.
 51.  Strojopis 8. - 9. roč. + mládež
 52.  Klub spoločenských hier 1. - 9. roč.
 53.  Filatelistický 1. - 9. roč.
 54.  Gitarová škola 5. - 9. roč.
 55.  PC - internet 2. - 9. roč. + mládež
 56.  Základy informatiky 3. - 9. roč.
 57.  CEDIMA                                        centrum pre mamičky a deti
 58.  Eko-matematika 5. -  9. roč.
 59.  Spoločensko-vedný 5. - 9. roč.
 60.  Speleoalpinistický 5. - 9. roč.
 61.  Karaoke 1. - 9. roč.
 62.  Maľovanie na PC 2. - 4. roč.
 63.  Detský folklórny súbor - BELANČEK   1. - 9. roč. 
   a predškolský vek
 64.  Klub mladých 15 - 26 rokov
 65.  Požiarnický 5. - 9. roč.
 66.  Rómske tance 1. - 9. roč.

POZNÁMKA: Zápisné pre každý krúžok je 400 Sk na celý školský rok. Prihlásiť 
sa môže aj mládež od 15 do 26 rokov. Prihlášky na záujmové krúžky si môžete 
vyzdvihnúť a odovzdať v Centre voľného času v Spišskej Belej v termíne od 4. 9. 
2008 do 30. 9. 2008 a to denne od 10.00 – 18.00 hodiny. Slávnostné otvorenie 
školského roka bude dňa 1. októbra 2008 o 14.00 hod. v Centre voľného času.
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  Názov krúžku:                           od  ročníka
 1.  Jazyk nemecký MŠ od 4. - 6. rokov
 2.  Jazyk nemecký 1. ročník
 3.  Jazyk nemecký zač. - pokroč.
 4. Rodná reč 7. - 8. roč.
 5.  Jazyk anglický zač. - pokroč.
 6. Čitateľský 5. - 9. roč.
 7. Slovenčina moja 5. - 9. roč.
 8. Výpočtová technika 5. - 9. roč.
 9. Matematika ináč 7. - 9. roč.
 10. Plastikové modelárstvo 3. - 8. roč.
 11. Akvaristický 1. - 9. roč  
 12. Futbal 1. - 9. roč.
 13. Stolný tenis 3. - 9. roč.
 14. Volejbal ch. - d. 5. - 9. roč.
 15.  Prírodovedno - turistický 2. - 9. roč.
 16. Mažoretky 1. - 9. roč.
 17. Disco 1. - 9. roč.
 18. Country tance 1. - 9. roč.
 19. Šachový 1. - 9. roč.
 20.  Spoločenské tance 1. - 9. roč.
 21. Rybársky 3. - 9. roč.
 22. Zborový spev 2. - 9. roč.
 23. Šikovné ruky (háčkovanie - vyšívanie) 1. - 9. roč. 
 24. Šikovné ruky - pletenie 1. - 9. roč. 
 25. Barbie a ja 1. - 5. roč.
 26. Tvorivá dielňa 1. - 9. roč. 
 27. Klub dievčat - pošepky dievčatá 5. - 9. roč.
 28. Mladá gazdinka 2. - 9. roč.
 29.  Aerobic 2. - 9. roč. a mládež
 30. Pohybové hry 4. - 5. roč.    
 31.  Zručné prsty (výtvarné techniky) 1. - 9. roč.
 32.  Zberateľsko - výmenný 1. - 9. roč.
 33.  Divadelný   1. - 9. roč.
 34.  Basketbal                          5. - 9. roč.
 35.  Strelecký 5. - 9. roč.
 36.  Modelársky (práca s drevom) 5. - 9. roč.
 37.  Paličkovanie, tkanie 2. - 9. roč.
 38.  Prírodovedný - chovateľský 1. - 9. roč.

V Centre voľného času v Sp. Belej budú pracovať v školskom roku 2008 /2009 tieto záujmové krúžky:


