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Zo zasadnutia mestského zastupiteľstva

Mestské zastupiteľstvo (MsZ) 
v Sp. Belej sa na svojom 

zasadnutí dňa 10. septembra 
venovalo aj týmto témam: 

(Pokračovanie na 6. str.)

Oprava štátnej cesty 
na Zimnej ulici

• MsZ vzalo na vedomie 
informáciu primátora mesta 
o prípravu opravy povrchu 
(asfaltácii) štátnej cesty č. 1/67 
v meste Spišská Belá na Zimnej 
ulici v úseku od hlavnej križo-
vatky (v centre mesta) v dĺžke 
cca 600 m, ktorú bude realizovať 

Slovenská správa ciest v priebe-
hu najbližších týždňov (t. j. ešte 
v tomto roku). Súčasná vozovka 
cesty sa bude frézovať a následne 
sa položí nový asfalt, čiže výška 
nivelity cesty sa nezmení. Táto 
asfaltácia sa bude realizovať na 
základe aktivity mesta, ktoré 
intenzívne presadzovalo požia-
davku mesta na opravu tejto 
cesty. Z tohto dôvodu je potreb-
né na okraji cesty osadiť nové 
obrubníky a následne upraviť 
vjazdy k rodinným domom na 
Zimnej ulici v úseku od č. domu 
35 po č. domu 52 a tiež postupne 

rekonštruovať chodník na tejto 
časti ulice. Z uvedeného dôvodu 
poslanci schválili zmenu použitia 
rezervného fondu mesta vo výš-
ke 30 tis. EUR, ktoré sa použijú na 
realizáciu uvedených stavebných 
prác, ktoré bude realizovať Mest-
ský podnik s. r. o.

Štrkovisko v Strážkach 
– ako ďalej?

• MsZ vzalo na vedomie 
pracovný návrh projektovej 
štúdie na ďalšie využitie územia 
štrkoviska pri kaštieli v Stráž-
kach predložený firmou Ag-

rostav Poprad. Ide o súkromný 
projekt uvedenej firmy, ktorá 
je vlastníkom pozemkov pod 
celým štrkoviskom. Podľa tohto 
zámeru na predmetnom území 
má byť vybudovaný rekreačný 
areál s prírodným kúpaliskom 
s pieskovou plážou s nasledov-
ným vybavením: 

1.) Vodná plocha - prírodné 
kúpalisko – o výmere 3,3 ha, 
max. hĺbka 2,5 m, dĺžka piesočnej 
pláže 270 m, mólo o dĺžke 25 m, 
ostrov o výmere 1 200 m2

2.) Reštaurácia (cca 50 miest)

V sobotu 19. septembra 2015 
sa v Spišskej Belej konal už 
13. ročník známeho podujatia 
Spišský zemiakarský jarmok. 
Organizátori tohto jarmoku boli 
už tradične Mesto Spišská Belá, 
Zemiakarský zväz SR (zastu-
poval Ján Heldák), Regionálna 
poľnohospodárska a potravi-
nová komora Poprad (zastu-
poval Ľudovít Dorko), Hlavná 
odrodová skúšobňa ÚKSÚP 
Spišská Belá (Marián Tokár), 
AT TATRY, spol. s r. o. Spišská 
Belá (Milan Krajanec ml.), Slov-
solanum družstvo Spišská Belá 
(Jaroslav Mačák), Poľnohospo-
dárske družstvo Tatry Spišská 
Belá (Martin Šoltýs), VŠÚZ a. 
s. Veľká Lomnica (František 

Zemiakarský sviatok aj za účasti delegátov z partnerských miest

Lizák). Pri otvorení jarmoku 
boli osobitne privítaní: Peter 
Kolenič, riaditeľ regionálnej 
pobočky UKSUP-u v Košiciach, 
zástupca Slovenskej poľno-
hospodárskej a potravinárskej 
komory a ďalší hostia.

Jarmok bol slávnostne otvo-
rený symbolickým pozbieraním 
úrody zemiakov, ktoré zostali na 
tribúne a odovzdaním dožinko-
vého venca primátorovi mesta. 
Úrodu požehnala evanjelická 
farárka zo Spišskej Belej Eva 
Germanová.

Na tomto jarmoku sa pred-
stavili títo vystavovatelia ze-
miakov: VŠÚZ a. s. Veľká Lom-
nica, HOS ÚKSÚP Spišská Belá, 
Slovsolanum družstvo Spišská 

Belá, AT TATRY s r. o. Spišská 
Belá, HZPC a APH Slovensko 
s. r. o. Poprad, Norika Sloven-
sko s. r. o. Košice, Europlant s. 
r. o. Poprad, Syngenta s. r. o. 
Slovakia, Slovchips Smižany, 
Slovenský včelársky spolok, 
Podtatranský vinársky spolok 
Veľká Lomnica, Agrotrade Gro-
up s. r. o. Rožňava.

Ako uviedol vo svojom prí-
hovore primátor mesta, tento 
jarmok plní funkciu odbornú 
i spoločensko-kultúrnu. Aj 
takouto formou poukazuje 
na prácu poľnohospodárov 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. 

Tohto jarmoku sa zúčastnili 
aj delegácie z partnerských 

• Vzorky odrôd zemiakov od ÚKSÚP Spišská Belá.

• Zástupca Zemiakarského zväzu SR Ján Heldák zhodnotil tohtoročnú 
náročnú sezónu.
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miest Spišskej Belej – z poľského 
mesta Szczawnica pod vedením 
primátora Gregora Niezgodu 
a z nemeckého mesta Bruck pod 
vedením zástupcu primátora 
Michaela Klenke (samozrejme aj 
za účasti čestného občana nášho 
mesta Albína Mešara).

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 
organizácie Spišská Belá i or-
ganizácii z okolia v záhrade 
Mestskej knižnice. Slovsolanum 
družstvo Spišská Belá a spoloč-
nosť AT TATRY opätovne ponú-
kali možnosť zakúpiť si sadivo i 
konzumné zemiaky.

Zemiakové špeciality rozvo-
niavali po celom námestí. Zemia-
kové špirály, pirohy, placky, ha-
lušky, zemiaky plnené, opekané. 
Tradičnými zemiakmi pečenými 

• Naši seniori sa opätovne aktívne zapojili do jarmoku - bezplatne ponúkali 
pečené zemiaky, gruľovník, džatky či krúpovú polievku. 

• V rámci jarmoku sprievodná akcia - výstava zvierat  Slovenského zväzu 
chovateľov,  miestnej organizácie v Spišskej Belej.

• Novú aj staršiu poľnohospodársku techniku prezentovala firma AT 
TATRY s. r. o. Spišská Belá.• Varný typ A, B alebo C ? - takto ste si mohli vyskúšať rôzny varné typy 

zemiakov v stánku ÚKSÚP Spišská Belá 

• Na jarmoku vystúpil aj folklórny súbor Ľubovňan zo Starej Ľubovne.

• V súťaži v šúpaní zemiakov sa predstavili hostia a organizátori jarmoku  
- najrýchlejším bol primátor z poľskej Szczawnice Gregorz Niezgoda  
(úplne vpravo).

• V rámci večerného programu sa predstavil Peter Cmorík so svojou 
kapelou.

(Pokračovanie na 3. str.)
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v šupke a zemiakovým koláčom 
sa prezentovali členovia Klubu 
seniorov zo Spišskej Belej. Mesto 
Spišská Belá návštevníkom jar-
moku zdarma ponúkalo uvarené 
zemiaky s cibuľou a slaninou 
(navarilo a takto sa rozdalo 100 
kg zemiakov). Maskot Gruľko i 
tento rok počas celého dňa zabá-
val návštevníkov jarmoku.

Ako zemiaky jesť, to vie kaž-
dý, ale ako ich správne pestovať, 
iba tí kompetentní. So svojimi 
vedomosťami a skúsenosťami 
sa preto podelili v rámci semi-
nára určeného širokej verejnosti, 
ktorý sa uskutočnil v kinosále 
mesta pod záštitou ÚKSÚP-u. 
Preberali sa tieto témy: „Aké 
budú zemiaky z úrody 2015 
– skladovanie a použitie“; Ing. 
Marián Tokár, HOS ÚKSÚP 
Spišská Belá. „Nové choroby a 
škodcovia ako hrozba pre polia 
a záhrady“; Ing. Marcela Ondi-
sová a Ing. Kristína Darnadyová, 
ÚKSÚP Košice. „Možnosti pes-
tovania liečivých rastlín na ma-
lých plochách a v záhradkách“; 
Ing. Viliam Oravec, CSc., Vilora 
Stará Ľubovňa.

Kultúrny program jarmoku 
bol popoludní venovaný fol-
klóru. FS Ľubovňan, FS Čačina 
zo Spišskej Novej Vsi, FS Ma-
guranka zo Spišskej Starej Vsi. 
O zábavu sa postarali aj veselí 
členovia skupiny Traky z Čane. 
Po tombole (tohto roku bolo 
predaných 1 071 ks tombolo-
vých lístkov) už všetci napäto 
očakávali príchod Petra Cmo-
rika. Ten sa všetkým úprimne 
ospravedlňoval za oneskorenie. 
No bohužiaľ, pred Kežmarkom 
sa kapele pokazilo auto, ale 
svojim koncertom to Beľanom 

vynahradil. Jarmok sa chýlil 
ku koncu za zvukov kvalitnej 
produkcie DJ Maroša.

 Tohto ročný jarmok bol plný 
zemiakov, zemiakových špecia-
lít, dobrého pitia a mnohých 
návštevníkov zo širokého oko-
lia. Nabudúce príďte zas a ak ste 
u nás ešte neboli, na budúci rok 
si toto krásne podujatie určite 
nenechajte ujsť! 

Súťaž v škrabaní (šúpaní) 
zemiakov:

1. Gregorz Niezgoda, primá-
tor (burmistrz) mesta Szczawni-
ca, Poľsko

2. Miloslav Chlán, predseda, 
Český bramborářsky sväz, ČR

3. Marián Tokár, vedúci HOS 
ÚKSÚP Spišská Belá 

Súťaž v jedení zemiakov (na 
rýchlosť):

1. František Roman
2. Jozef Koreň
3. Miloš Čarnogurský

Súťaž o najväčší zemiak:
1. Ivan Petruš (Spišská Belá) 

- 1 260 g
2. Ing. J. Bonková - 1019 g
3. Božena Konfalová - 992 g

MISS odroda:
1. miesto: odroda   Mozart 

- zástupca odrody v SR: HZPC 
Slovensko Poprad

2. miesto: odroda  Marabel 
- zástupca odrody v SR: Euro-
plant Poprad

3. miesto: odroda   Musica 
- zástupca odrody v SR:  JMC 
seed Nové Zámky

 
Súťaž o najchutnejší ze-

miak:
1. miesto: odroda Marabel (zá-

stupca v SR: Europlant Poprad,  
odrodu vypestoval: PD Zemedar 
Poprad Stráže) 

2.  miesto: odroda Anuschka 
(zástupca v SR: Europlant Po-
prad, odrodu vypestoval: PD 
Zemedar Poprad Stráže)

3.   miesto: odroda Agila (zá-
stupca v SR: Norika Slovensko, 
Košice, odrodu vypestoval: Ján 
Komár, Prešov)                  

Najkrajšia predzáhradka:
1. miesto – 130  €: Mária Pav-

ličková, Letná 62, Spišská Belá

2. miesto – 100  €: Jana Tomalo-
vá, Štefánikova 18, Spišská Belá

3. miesto – 70  €: Alena Konko-
ľová, 1. mája 49, Spišská Belá

Najkrajší balkón:
1. miesto – 100  €: Edita Svo-

cáková, Záhradná 20, Spišská 
Belá

2. miesto – 75  €: Jaroslav 
Bachleda, L. Novomeského 14, 
Spišská Belá

3. miesto – 50  €: Eva Rusiňá-
ková, Továrenská 13, Spišská 
Belá

• Vzorky odrôd zemiakov od družstva Slovsolanum Spišská Belá.

(Dokončenie z 2. str.)

• Najkrajšia predzáhradka (p. Pavličková).

• Najkrajší balkón (p. Svocáková). 
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ŠTATISTICKÉ ÚDAJE 
na začiatku školského roka 2015/2016 

Základná škola Štefánikova
Spolu 320 žiakov v 15 triedach
Školský klub detí pri tejto ZŠ: 2 triedy 
Základná škola J. M. Petzvala
Spolu 456 žiakov v 21 triedach
Školský klub detí pri tejto ZŠ: 3 triedy

ŠKOLSKÉ STRAVOVANIE

Školská jedáleň pri ZŠ Štefánikova
počet stravníkov: 
198 žiakov + 27 dospelých + 140 žiakov v hmotnej núdzi (balíčky) 
Školská jedáleň pri MŠ Mierová 
počet stravníkov: 
212 detí z MŠ + 90 žiakov zo ZŠ (1. stupeň) + 40 dospelých a 15 
žiakov v hmotnej núdzi

Materská škola Spišská Belá 
1. trieda  3 - 4-ročné deti:  max. 24 detí  
2. trieda  2 - 3-ročné deti:  max. 22 detí  
3. trieda  5 - 6-ročné deti:  max. 20 detí   
4. trieda: 5 - 6-ročné deti:  max. 20 detí   
5. trieda: 4 - 5-ročné deti:  max. 25 detí   
6. trieda: 3 - 6-ročné deti: max. 23 detí   
7. trieda: 3 - 4-ročné deti:  max. 24 detí   
8. trieda: 2 - 3-ročné deti:  max. 15 detí   
9. trieda: 3 - 4-ročné deti:  max. 19 detí   
10. trieda: 5 - 6-ročné deti:  max. 25 detí
celkový počet: 212 detí 
(z toho je 81 predškolákov - v minulom roku ich bolo 73)

Základná umelecká škola Spišská Belá
3 druhy štúdia: 
• Prípravne štúdium (40 žiakov na hudobnom odbore) 
• Základné štúdium (to sú ostatní žiaci)
• Štúdium pre dospelých (5 žiakov)
V základnom štúdiu 3 odbory:  Hudobný odbor - 256 žiakov
 Tanečný odbor - 31 žiakov
 Výtvarný odbor - 248 žiakov
 Celkový počet - 535 žiakov 
elokované pracoviská: 
• Spišská Belá, Petzvalova 37  (výtvarný odbor) 
• Spišské Hanušovce  (hudobný odbor) 
• Spišská Stará Ves  (hudobný odbor) 
• Slovenská Ves  (hudobný a výtvarný odbor) 

Centrum voľného času
- 489 detí v 32 záujmových útvaroch

16. septembra 2015 primátor 
mesta Štefan Bieľak už tradične 
prijal v obradnej sieni mestského 
úradu na slávnostnom obrade 
jubilantov, ktorí sa dožili v po-
sledných 3 mesiacoch okrúhleho 
alebo vysokého životného jubi-
lea. Pri tejto príležitosti každé-
mu z nich poďakoval za prínos 
pri rozvoji mesta a odovzdal im 

Mesto začalo s výstavbou 
nového parkoviska pri pošte 
a zdravotnom stredisku. Do-
terajšie malé panelové parko-
visko sa už odstránilo. Bolo 
vyrúbaných niekoľko stromov, 
ktoré bolo nevyhnutné odstrá-
niť, pričom po zvážení drobnej 
zmeny projektu sa nakoniec 
ponechali ešte dva stromy (pri 
budove pošty), ktoré pôvodne 
mali byť tiež vyrúbané. Tieto 
budú  len orezané. Vyrúbané 
stromy však budú nahradené 
novými stromami v dvojnásob-
nom počte, ktoré budú vysadené 
na jar budúceho roka. Na väčšej 
ploche sa tak vybuduje 38 no-
vých parkovacích miest. Vybu-
dujú sa tiež nové chodníky pred 
zdravotným strediskom (nahra-
dia sa staré asfaltové chodníky). 
Uvedené parkovisko sa napojí aj 
na budovu pošty novým chodní-
kom. To umožní, že návštevníci 
pošty budú môcť už parkovať 
na tomto novom parkovisku.  
Zároveň sa osadia nové lavičky, 

Výstavba parkoviska pri pošte 
a zdravotnom stredisku

stojany na bicykle a vysadia 
sa nové stromy. Stavebné prá-
ce realizuje Mestský podnik 
Spišská Belá s.r.o. . Výstavba 
parkoviska bude trvať asi do 
konca novembra, hoci pôvodný 
plán bol taký, že sa stavba začne 
v polovici septembra a bude tr-
vať do konca októbra. Avšak 
Mestský podnik musel zreali-
zovať ešte jednu neplánovanú 
stavbu – úpravu cesty a časti 
chodníka na Zimnej ulici kvôli 
asfaltácii štátnej cesty, preto sa 
výstavba tohto parkoviska odlo-
žila takmer o mesiac. Výstavbu 
nového parkoviska mesto finan-
cuje zo svojho rozpočtu vďaka 
lepším vyšším neplánovaným 
príjmom. Na záver chceme 
požiadať všetkých o trpezli-
vosť a zhovievavosť, nakoľko 
počas najbližších týždňov bude 
problém s parkovaním v okolí 
zdravotného strediska a zároveň 
bude sťažený prejazd vozidiel 
po ceste na ul. kpt. Nálepku pred 
zdravotným strediskom. 

• Asfaltácia štátnej cesty 1/66 (pôvodne 1/67) na Zimnej ulici, ktorú 
realizovala Slovenská správa ciest koncom septembra 2015.

Prijatie novonarodených detí 
a jubilantov

kyticu kvetov 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 
finančný dar a kyticu kvetov a 
poprial im veľa trpezlivosti a síl, 
zdravia a lásky.
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Dňa 2. októbra 2015 sa v D. 
Smokovci stretli starostovia a pri-
mátori Regionálneho združenia 
tatranských a podtatranských 
obcí na svojom pracovnom ro-
kovaní. Hneď na úvod prítomní 
prijali za nového člena združenia 
mesto Poprad, ktoré v minulosti 
bolo členom združenia, ale pred 
12 rokmi z neho vystúpilo. Pred-
metom rokovania boli najmä na-
sledovné témy: 

1./ Prezentácia majetkových 

Vedenie Združenia miest 
a obcí Slovenska 29. septem-
bra 2015 v Bratislave rokovalo 
s predsedom a členmi vlády. 
Témami spoločného rokovania 
bolo nielen vyhodnotenie plne-
nia priorít od ostatného snemu 
ZMOS, ale aj aktuálna legisla-
tíva a hlavne oblasti, ktoré v 
súčasnosti najviac trápia mestá 
a obce. 

Predseda ZMOS-u Michal 
Sýkora vníma stretnutie ako 
pozitívny signál o tom, že 
ZMOS je stabilným partnerom 
na rokovania aj riešenia. „Na 
úvod rokovania sme s pánom 
premiérom zhodnotili doterajšie 
plnenie priorít ZMOS od aprí-
lového snemu. Ak zoberieme 
do úvahy zvýšenie limitu pri 
verejných obstarávaniach, ale aj 
zmenu postavenia miest a obcí 

Prešovský samosprávny kraj 
(PSK) prirpavuje svoj územný 
plán. Poslanci zastupiteľstva 
17. septembra  schválili hlavné 
ciele a požiadavky, ktoré treba 
v tomto dokumente vyriešiť 
a ich zadanie teraz poputuje 
spracovateľovi. Krajský par-
lament zároveň schválil dve 
územné prognózy - Generel 
dopravnej infraštruktúry PSK a 
Koncepciu dopravy vo verejnom 
záujme pre PSK.

„Územné prognózy sú pod-
kladové materiály a slúžia na 
hlbšie preskúmanie niektorých 
častí územného plánu a budú 
slúžiť ako vklad do územné-
ho plánu. My sme napríklad 
v týchto dvoch prognózach 
venovali väčšiu pozornosť 
cyklodoprave. Boli tam rôzne 
varianty riešenia a výsledkom 

Rokovalo regionálne združenie obcí pod Tatrami

(vlastníckych) a prevádzkových 
vzťahov medzi PVS a. s. Poprad 
a PVPS a.s. Poprad (prezentoval 
to Ing. V. Pastorek, generálny 
riaditeľ PVS, a. s.)

2./ Informácia z rokovania 
Rady ZMOS-u zo dňa 26. 8. 
2015 a z rokovania Predsedníc-
tva ZMOS-u z 23. 9. 2015.

3./ Informácie z aktuálneho 
legislatívneho procesu

4./ Informácia o schválení 
zadania územného plánu PSK, 

schválení územnej prognózy ge-
nerelu dopravnej infraštruktúry 
PSK, územnej prognózy  koncep-
cie dopravy vo verejnom záujme 
v PSK 

5./ Príprava osláv 25. výročie 
územnej samosprávy na Sloven-
sku (návrh aktivít)

6./ Informácia o projekte „In-
tegrované obslužné miesta pre 
občanov (IOMO) a o projekte 
Dátové centrum obcí a miest 
– informácia o súčasnom stave 

týchto projektov. 
7./ Informácia o národnom 

projekte ZMOS-u: Budovanie 
kapacít na úrovni miestnej 
územnej samosprávy. 

8./ Na záver sa otvorili aj tieto 
témy: nový program cezhranič-
nej spolupráce PL-SR V-A 2014 
- 2020 a zverejnená výzva Mi-
nisterstva pôdohospodárstva 
SR na predkladanie stratégii na 
získanie štatútu MAS (miestnej 
akčnej skupiny).

ZMOS na rokovaní u predsedu vlády SR 
pri voľbách riaditeľov škôl a na-
pokon zvýšenie výnosu dane 
z príjmov fyzických osôb na 70 
%, doterajšia spolupráca priná-
ša pre mestá a obce svoje efekty“ 
Predseda ZMOS ďalej dodáva: 
„Pred nami je však ešte veľmi 
dlhá cesta, aby sme na jej konci 
mohli konštatovať úspechy v pl-
není našich cieľov. Aj preto sme 
sa venovali nielen bilancii, ale 
aj tomu, čo nás v dnešnej dobe 
mimoriadne trápi.“ 

Podpredseda ZMOS Štefan 
Bieľak na margo problematic-
kých oblastí po rokovaní zdô-
raznil: „Predsedu a prítomných 
členov vlády sme upozornili na 
postavenie Rády partnerstva na 
úrovni každého kraja v rámci 
Integrovaného regionálneho 
operačného programu a poža-
dovali sme zmenu kompetencií 

tejto rady v prospech regiónov. 
Ďalšou nemenej dôležitou té-
mou sú korekcie eurofondov 
v rámci zrealizovaných (ukon-
čených) projektov z progra-
movacieho obdobia 2007-2013. 
Aj v tomto prípade sme vecne 
argumentovali o  postupe zo 
strany príslušných štátnych 
orgánov, ktorý nepovažujeme 
v určitých prípadoch za správny 
voči mestám a obciam.“ 

Na spoločnom rokovaní tiež 
dominovala téma zvýšenia do-
tácii pre Ministerstvo dopravy, 
výstavby a regionálneho rozvoja 
pre podporu nájomného býva-
nia ešte pre rok 2015. „Záujem 
o výstavbu nájomných bytov 
zo strany miest a obcí naďalej 
pretrváva. Pre rok 2015 však 
bolo na tento účel vyčlenených 
v štátnom rozpočte len 20 mil. 

EUR. Preto sme požiadali o na-
výšenie tejto sume o 17 mil. EUR 
na úroveň roka 2014. Po diskusii 
bolo načrtnuté možné riešenie. 
O tejto veci bude potrebné ostať 
v permanentnom kontakte s mi-
nisterstvom financií a minister-
stvo výstavby až do posledných 
dní tohto roku. Rovnako sme 
pripomenuli našu požiadavku 
vyčleniť v štátnom rozpočte na 
rok 2016 na tento účel aspoň 
sumu 37 mil. eur,“ konkretizuje 
Štefan Bieľak. 

Združenie miest a obcí 
Slovenska na rokovaní u pred-
sedu vlády tiež informovalo 
o aktuálnej situácii v projekte 
Datacentrum miest a obcí, kde 
predstavilo možnosti jeho ďal-
šej prevádzky a financovania 
úzkou kooperáciou s  minister-
stvom financií. 

Prešovský samosprávny kraj pripravuje nový územný plán    

je, že dnes bol už odsúhlasený 
len jeden a ten sa automaticky 
prenáša do konceptu územného 
plánu. Druhá územná prognóza 
sa dotýka skôr organizácie do-
pravy na území kraja,“ povedal 
vedúci oddelenia územného plá-
novania a životného prostredia 
odboru regionálneho rozvoja 
Úradu PSK Jaroslav Lizák.

V druhej prognóze je priori-
tou kraja podľa neho železničná 
doprava. Navrhuje sa tu nielen 
výstavba na úrovni cestnej 
siete, ale aj na železničnej sieti. 
Dokonca ide o návrhy nad rá-
mec vládou odsúhlasených kon-
cepčných materiálov. Železnica 
však nie je prioritou v zmysle, 
že by kraj začal stavať železničné 
prepojenia, ale v zmysle, že ak 
sa má riešiť integrovaná dopra-
va na jeho území, tak všetko by 

malo vychádzať zo železnice, 
ako zo základného dopravného 
systému. V praxi to teda zname-
ná, že autobusové spoje a ďalšie 
oblasti verejnej dopravy by sa 
mali prispôsobiť železnici a nie 
opačne. Taktiež sa v prognóze 
riešilo napríklad umiestnenie 
rýchlostnej cesty R4. Podľa 
Lizáka sa kraj pripojil ku mo-
mentálne schválenej možnosti, 
že R4 pôjde cez Giraltovce.

Schváleniu zadania územ-
ného plánu i obidvoch prognóz 
predchádzal rozsiahly proces 
prerokovania, ktorý trval do 
marca tohto roka. Výsledkom 
schválenia zadania územného 
plánu je stav, podľa ktorého 
má samosprávny kraj materiál, 
ktorý určuje spracovateľovi, 
čo má riešiť. Nasledovať bude 
vypracovanie konceptu. Ten by 

mal mať viacero variantov. Po 
dodaní konceptu sa znovu urobí 
verejné prerokovanie a preroko-
vaný koncept sa opätovne pred-
loží poslancom PSK. Súbežne s 
prerokovaním konceptu bude 
prebiehať aj hodnotenie jeho 
vplyvov na životné prostredie. 
Prerokovací proces sa začne na 
prelome jesene a zimy. Na pri-
pomienkovanie bude vyzvaných 
vyše 1 000 subjektov.

PREDÁM bukové 
drevo vhodné 

ako palivo. 
Cena 35 eur za m2 
+ doprava v rámci 

Spišskej Belej zdarma. 

Kontakt: 0907 917 313
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(Dokončenie z 1. str.)

Zo zasadnutia mestského zastupiteľstva

3.) Zázemie, sprchy, bufet, 
šatne

4.)  Hospodárska budova
5.)  Prístupová komunikácia 

a parkovisko – asfaltová 6,5 
m cesty od štátnej cesty 1/67 a 
parkovisko so 66 parkovacími 
miestami. 

6.) Chodníky - Rekreačný 
chodník šírky 1,0 m je navrhova-
ný s trasovaním po navrhovanej 
hrádzi, je riešený s povrchovou 
úpravou zo zhutneného brizoli-
tu v dĺžke 1 055 m. Okolo celého 
areálu je naplánovaný samo-
statný cyklochodník o šírke 3,0 
m a dĺžke 978 m s asfaltovým 
povrchom, ktorý bude napojená 
na cyklochodník Spišská Belá 
– Kežmarok.

7.)  Športové ihriská
8.)  Detské ihrisko
9.)  Tobogan
10.) Vodovodná prípojka, 

kanalizačná prípojka, elektrická 
prípojka, plynová prípojka

11.)  Oplotenie areálu
12.) Sadové úpravy - vodné 

rastliny pre čistenie vody v južnej 
časti vodnej plochy, zatrávnenie 
areálu, stromová zeleň verej-

ných priestorov (breza, jarabina, 
borovica), stromová zeleň are-
álu letného kúpaliska (ovocné 
stromy – čerešňa, slivka, jabloň 
a hruška).

Areál je navrhovaný s ochran-
ným protipovodňovým valom 
od rieky Poprad, z južnej strany 
a zo severnej strany tak, že jeho 
výška od hladiny rieky bude 3,5 
m. Celková výmera areálu je 8,8 
ha. Celý areál má byť oplotený 
a vstup do areálu bude za úhra-
du. Spoločnosť Agrostav Poprad 
sa snaží získať na realizáciu tohto 
projektu finančné zdroje z fon-
dov EÚ. Uvedený návrh využitia 
tohto územia je zatiaľ pracovným 
návrhom a ešte sa bude dolaďo-
vať. Časová realizácie projektu 
zatiaľ nie je známa. 

Ďalší spôsob prevádzkovania 
parkoviska v T. Kotline 
(pri Belianskej jaskyni) 

• Mestské zastupiteľstvo sa 
oboznámilo s majetkoprávnym 
stavom prevádzkovania par-
koviska v Tatranskej Kotline 
a konštatovalo, že parkovisko 
– stavba patrí Mestu Vysoké Tat-
ry a pozemok pod parkoviskom 

je zase majetkom Mesta Spišská 
Belá (mesto ho dodatočne získa-
lo do svojho majetku). Doposiaľ 
parkovisko prevádzkuje Mesto 
Vysoké Tatry (prostredníctvom 
svojej organizácie VPS V. Tatry). 
Doposiaľ právny vzťah k pozem-
ku medzi mestom Spišská Belá 
(SB) a mestom Vysoké Tatry 
(VT) nie je upravený. Preto je 
nutné užívanie tohto pozemku 
právne upraviť v zmysle záko-
na o majetku obcí. Na základe 
uznesenia MsZ v Spišskej Belej 
zo dňa 30. 4. 2015 Mesto SB po-
núklo Mestu VT prenájom tohto 
pozemku za cenu 21 EUR/m2 

ročne (cena obvyklá na území 
mesta VT určená znalcom). 
S týmto návrhom Mesto VT 
nesúhlasilo a Mesto VT ponúklo 
Mestu SB dve možné riešenia 
ďalšieho prevádzkovania tohto 
parkoviska:

1. riešenie: prevádzkovate-
ľom parkoviska bude naďalej 
Mesto Vysoké Tatry

Mesto VT si prenájme poze-
mok od Mesta SB za cenu (ná-
jomné) 5 000 EUR ročne a bude 
ďalej prevádzkovať uvedené 
parkovisko. Výška nájomného 
5 000 EUR je približne polovica 
čistého zisku (t.j. príjem po odpo-
čítaní všetkých nákladov), ktoré 
má mesto VT z prevádzkovania 
parkoviska. 

2. riešenie: prevádzkova-
teľom parkoviska bude Mesto 
Spišská Belá

Mesto SB si prenájme stavbu 
parkoviska pozemok od Mesta 
VT za cenu (nájomné) 5 000 
EUR ročne a uvedené parkovis-
ko bude ďalej prevádzkovať ako 
nový prevádzkovateľ - Mesto SB. 
V prípade, že mesto SB by bolo 
prevádzkovateľom tohto parko-
viska, bolo by potrebné doriešiť 
nasledovné otázky: 

1.) doriešiť letnú a zimnú 
údržbu parkoviska (úloha 
správcu) 

2.) určiť správcu parkoviska 
– nemôže ním byť priamo mesto, 
ale iná oprávnená organizácia 
mesta – napr. Mestský podnik 
Spišská Belá ako súčasť jeho 
podnikania – doriešiť personálne 
obsadenie parkoviska

3.) doriešiť toalety pre verej-
nosť (úloha správcu)

4.) umiestniť kamerový 
systém – monitorujúci vstup 
a výstup na parkovisko (úloha 
správcu)

Mestské zastupiteľstvo Spiš-
ská Belá na návrh primátora 
mesta odporúčalo presadiť inú 
3. možnosť: prevádzkovateľom 
parkoviska bude tretia osoba 
vybraná vo verejnej súťaži. 
Mesto SB má vedomosť o tom, že 
je záujem zo strany súkromných 
podnikateľov o prevádzkovanie 
tohto parkoviska, ktorí sú ochot-
ní ponúknuť aj nájomné pôvodne 
požadované Mestom SB (21 EUR/
m2 ročne). Toto riešenie spočíva 
v tom, že Mesto SB a Mesto VT 
by spoločne prenajali parkovis-
ko (stavbu + pozemok) inému 
záujemcovi – tretej osobe, pričom 
príjem z prenájmu (nájomné) by 
si delili obe mestá 50 % : 50 %. 
Prenájom by bol na dobu určitú 
napr. na 3-4 roky. Prenájom tretej 
osobe by sa uskutočnil na zákla-
de verejnej obchodnej súťaže, pri-
čom východisková cena by bola 
(napr. 21 EUR/m2). Už len pri tejto 
výške nájomného a pri pôvodnej 
výmere parkoviska (1 058 m2) by 
sa získalo minimálne nájomné vo 
výške cca 22-tis. EUR ročne, tak-
že ročne by každé mesto získalo 
do svojho rozpočtu min. okolo 
11-tis. EUR (čo je min. dvakrát 
toľko ako návrh mesta VT – 5 000 
EUR). Avšak predmetné nájomné 
by mohlo byť aj vyššie, nakoľko 
súčasné parkovisko sa nachádza 
aj na časti pozemku parc. č. 534/
1 (vyštrkovaná plocha smerom 
k lesu), takže skutočná výmera 
plochy parkoviska je väčšia a te-
da presná výmera by sa určila ge-
odetickým zameraním. Zároveň 
na základe obchodnej verejnej 
súťaže je možné získať aj vyššie 
nájomné (ako minimálne). Uve-
dené nájomné by bol čistý príjem 
mesta – bez akýchkoľvek povin-
ností, záväzkov či nákladov. 
Mesto SB teda osloví s týmto 
novým návrhom mesto VT, aby 
spoločne vyhlásili obchodnú 
verejnú súťaž na prenájom tohto 
parkoviska. K novému spôsobu 
prevádzkovania by mohlo dôjsť 
od začiatku roka 2016. 

Čo ďalej so spoločenskou 
sálou, či budovou bývalej ha-
sičskej zbrojnice v Strážkach 

• MsZ sa opätovne zaoberalo 
otázkou, čo s budovou spoločen-
skej sály a čo s budovou bývalej 
hasičskej zbrojnice v Strážkach. 
Primátor mesta informoval, že 
budova spoločenskej sály bu-

• Po dlhých rokoch sa podarilo mestu presadiť u kompetentných štátnych 
orgánoch oficiálne zriadenie priechodu pre chodcov  za mestským úradom 
smerom k evanjelickému kostolu cez štátnu cestu 1/77 v smere na Starú 
Ľubovňu aj s jeho nasvietením v nočných hodinách. Na tomto mieste od 
nepamäti ľudia prechádzali, avšak doposiaľ tu nebol vyznačený priechod 
pre chodcov pre rôzne administratívne prekážky. Dnes je tomu už inak.
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dovy (na ulici L. Medňanského 
č. 2) je každým rokom vždy 
v horšom technickom stave 
a naviac ide o spoločnú budovu 
s ďalšími dvoma vlastníkmi, 
takže jej prevádzkovanie, prí-
padne aj rekonštrukcia je dosť 
komplikovaná. Pred 2 - 3 rokmi 
mesto sa snažilo túto budovy, 
resp. jej časť predať, avšak bezú-
spešne. Primátor mesta navrhol 
poslancom riešenie, aby mesto 
odpredalo túto časť budovy, na-
koľko o jej kúpu prejavil záujem 
jeden z vlastníkov ďalšej časti 
tejto budovy . Zároveň by mesto 
malo začať prípravu výstavby 
novej spoločenskej sály (ako 
nový spoločenský priestor so 
zázemím - parkom, detským ih-
riskom, viacúčelovým ihriskom 
s umelou trávou, odpočívadlami 
a pod.). Uvažuje sa o mieste pri 
futbalovom ihrisku: časť hracej 
plochy by zostala zelenou plo-
chou (na športové a kultúrne 
účely) a na druhej časti by mo-
hol vzniknúť tento spoločenský 
priestor Strážok s novou sálou. 
Zároveň mesto uvažuje nad asa-
náciou budovu bývalej hasičskej 
zbrojnice, nakoľko rekonštrukcia 
tejto budovy by bola veľmi ná-
ročná. Tým by sa mohol vytvoriť 
väčší park „venovaný“ L. Med-
ňanskému a tiež niekoľko parko-
vacích miest, čí by tento verejný 
priestor dostal úplne inú úroveň 
(kvalitu). 

Predaje a prenájmy pozemkov
1.) MsZ schválilo zámenu 

pozemkov medzi Podtatranskou 
vodárenskou spoločnosťou a.s. 
Poprad a Mestom Spišská Belá 
(PVS vysporiada pozemok pod 
novým objektom na Šarpanci 
a mesto vysporiada pozemok 
pod cyklotrasou)

2.) MsZ schválilo predaj 3 
pozemkov na výstavbu garáží 
na Slnečnej ulici č. 72 v Spišskej 
Belej (za bytovým domom nižšie-
ho štandardu) 

3.) MsZ schválilo zámer na 
predaj časti pozemku v k.ú. 
Strážky pre účely vybudovania 
odvodňovacieho rigolu v pro-
spech žiadateľov Františka 
Modlu a Vladimíra Bobulu, 
Medňanského ulica v Strážkach 
(za rodinnými domami v lokalite 
Teheľňa) 

4.) MsZ schválilo prenájom 
pozemkov - ornej pôdy v lokali-
te za IBV Webera smerom k Be-
lianskym kúpeľom pre nájomcu 

Michala Pitoňáka, Družstevná 
51, Spišská Belá pre účely poľ-
nohospodárskej výroby 

5.) MsZ schválilo zriadenie 
vecného bremena na pozemku 
v k.ú. Tatranská Lomnica – osa-
da Tatranská Kotlina spočívajúce 
v práve prechodu a prejazdu cez 
uvedené pozemky v prospech 
vlastníka stavby - Slávka Mitráša, 
bytom Železník.

Zemiansky dvor Šarpanec 
(agroturistika a agrofarma) 
• Mestské zastupiteľstvo de-

finitívne schválilo realizáciu pro-
jektu Zemiansky dvor Šarpanec 
(agroturistika a agrofarma) tým, 
že schválilo upravený návrh 
projektovej štúdie Zemiansky 
dvor Šarpanec (agroturistika a 
agrofarma), ktorý predložila 
spoločnosť LBS Nemešany 
s. r. o., Ždiar 169 (projektová 
štúdia je zverejnená na stránke 
www.spisskabela.sk). Viac in-
formácií na strane 20. 

 
Schválenie financií 
na odkúpenie bytov

• MsZ vzalo na vedomie 
informáciu primátora mesta 
o schválení žiadosti mesta 
o poskytnutie úveru zo ŠFRB 
a dotácie zo štátneho rozpočtu 
na kúpu 14 nájomných bytov na 
Štefánikovej ulici 18 v Spišskej 
Belej. Uvedené byty má mesto 
prenajaté od firmy Chemostav 
a.s. Poprad a už druhý rok sú 
prenajaté nájomcom, ktorých 
vybralo mesta. Primátor mesta 
už podpísal príslušné zmluvy 
so štátom. Zároveň poslanci 
schválili zriadenie záložného 
právna na tieto byty v prospech 
štátu, čo by malo byť posledným 
krokom smerujúcim k definitív-
nemu odkúpeniu týchto bytov 
- ich prevod do vlastníctva mes-
ta. Kúpna cena za 14 nájomných 
bytov vrátane technickej vybave-
nosti k týmto bytom predstavuje 
sumu 682 537,00 EUR. 

Prenájom mestských lesov
• MsZ schválilo ukončenie 

nájomného vzťahu medzi mes-
tom Spišská Belá a Mestským 
podnikom Spišská Belá s.r.o. 
ohľadne prenájmu lesných 
pozemkov tvoriacich mestské 
lesy mesta Spišská Belá, nakoľ-
ko zároveň schválilo prenájom 
týchto pozemkov (mestských 
lesov) novej mestskej spoloč-
nosti Lesy mesta Spišská Belá 
s. r. o., Továrenská 30, 059 01 

Spišská Belá za nájomné 1 EUR 
ročne na dobu neurčitú. Táto 
zmena je potrebná aj preto, že 
nová mestská spoločnosť (100% 
účasť mesta) finišuje prípravu 
projektov na obnovu lesov a les-
ných ciest z fondov EÚ a k nim 
je potrebné doložiť oprávnenie 
hospodáriť v mestských lesoch, 
čo sa preukáže novou nájomnou 
zmluvou. Nová mestská spoloč-
nosť je už zapísaná v obchodnom 
registri a svoju činnosť začne od 
1. októbra.

Pridelenie uvoľnených bytov
1.) MsZ schválilo pridelenie 

3-izbového mestského nájomné-
ho bytu na ulici Družstevnej č. 70 
v Spišskej Belej do nájmu nájom-
covi Ivete Hozzovej, trvale bytom 
Sp. Belá, Petzvalova 27

2.) MsZ schválilo pridelenie 
3-izbového mestského nájom-
ného bytu na ulici Zimná č. 
46 v Spišskej Belej do nájmu 
nájomcovi Františkovi Dziako-
vi, trvale bytom Spišská Belá, 
Hviezdoslavova 56

3.) MsZ schválilo pridelenie 
2-izbového mestského nájom-
ného bytu na ulici Zimná č. 
46 v Spišskej Belej do nájmu 
nájomcovi Štefanovi Habiňáko-
vi, trvale bytom Spišská Belá, 
Továrenská 5

4.) MsZ schválilo pridelenie 
2-izbového mestského nájomné-
ho bytu na ulici Štefánikovej č. 18 

v Spišskej Belej do nájmu nájom-
covi Lukášovi Gemzovi, trvale 
bytom Spišská Belá, SNP 4

5.) MsZ schválilo pridelenie 
garzonky mestského nájomného 
bytu na Petzvalovej ulici č. 27 v 
Spišskej Belej do nájmu Pavlovi 
Kupčihovi, bytom Spišská Belá

6.) MsZ schválilo zmenu 
nájomcu 2-izbového mestského 
nájomného bytu na ulici Zimná 
č. 8 v Spišskej Belej – na nájomcu 
Silviu Miškovičovú, trvale bytom 
Spišská Belá, Zimná 8.

Zrušenie VZN
• MsZ zrušilo Všeobecne zá-

väzné nariadenie mesta č. 2/2011 
o menších obecných službách 
organizovaných mestom Spišská 
Belá, Všeobecne záväzné naria-
denie mesta č. 2/2008 o používaní 
a ochrane symbolov mesta Spiš-
ská Belá a symbolov primátora 
mesta Spišská Belá, Všeobecne 
záväzné nariadenie mesta č. 4/
2007 o vykonávaní dezinfekcie, 
dezinsekcie a deratizácie na 
území meste Spišská Belá. 

Program hospodárskeho 
a sociálneho rozvoja mesta
• MsZ schválilo predĺženie 

platnosti Programu hospo-
dárskeho a sociálneho rozvoja 
mesta Spišská Belá (2007 - 2013) 
do 31. 12. 2015, od kedy už bude 
platiť nový program, ktorý sa 
momentálne pripravuje. 

Plánované voľné pracovné miesta na mestskom úrade
Miesta, ktoré primátor mesta plánuje obsadiť (preobsadiť) na mestskom úrade 
v priebehu najbližších týždňov, resp. mesiacov s pravdepodobným nástupom 
v roku 2016: 

Z dôvodu odchodu do starobného dôchodku sa uvoľní miesto: 
1./ vedúci ekonomického odboru (hlavný ekonóm mesta)
2./ účtovníčka mesta
3./ personalista – mzdová účtovníčka
4./ zamestnanec školského úradu
5./ zamestnanec matričného úradu
6./ vodič - údržbár – kurič (ako 1 zamestnanec)
Pozíciu matrikárky obsadí jeden zo súčasných zamestnancov mestského úradu 
(takže toto miesto bude takto preobsadené).

Ďalšie pozície, ktoré sa uvažujú obsadiť:
1./ prednosta mestského úradu alebo vedúci organizačného odboru
2./ zamestnanec stavebného úradu
3./ zamestnanec investičného oddelenia
4./  zamestnanec komunitných (sociálnych) služieb (cez projekt financovaný cez 

úrad práce) 
5./  zamestnanec oddelenia kultúry („PR manažér mesta“- propagácia mesta + 

aktualizácia webovej stránky mesta + písanie mestských novín + partnerské 
mestá + vedenie kroniky mesta + turistické infocentrum + výpomoc pri príprave 
kultúrnych akcií, a pod.)

V prípade vášho záujmu o niektoré z uvedených pracovných pozícii kontaktujte 
Martu Klokočovú, tel. 052/468 05 04, mklokocova@spisskabela.sk (personálne 
oddelenie MsÚ).
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Pre niekoľkými dňami bola 
ukončená oprava fasády rím-
skokatolíckeho kostola sv. Anny 
v Strážkach. Na tento účel získala 
Rímskokatolícka farnosť v Spiš-
skej Belej dotáciu zo štátneho 
rozpočtu vo výške 20 tis. EUR 
z programu Ministerstva kultú-
ry SR pod názvom „Obnov si 
svoj dom“. Mesto Spišská Belá 
(mestský úrad) pomohlo far-
nosti pripraviť potrebný projekt 
(žiadosť s prílohami a potrebnou 
dokumentáciou) na získanie tejto 
dotácie. Zároveň mesto sa zavia-

Mesto Spišská Belá v súčas-
nosti rekonštruuje chodník na 
Zimnej ulici od domu č. 35 po č. 
45 vrátane vybudovania nových 
vjazdov k rodinným domom. 
Ide o pokračovanie stavebnej 

• Počas septembra Slovenská správa ciest uskutočnila opravu mosta na 
štátnej  ceste 1/66 v Strážkach. Na zlý technický stav upozornilo mesto už 
pred niekoľkými mesiacmi. Podľa vyjadrenia SSC by sa ešte malo opraviť, 
resp. vymeniť ochranné zábradlie.

Oprava fasády kostola a mosta v Strážkach

zalo, že prispeje na spolufinan-
covanie tohto projektu sumou 
1 214 EUR, ktorú poskytne far-
nosti vo forme dotácie. Samotnú 
opravu fasády si zabezpečovala 
farnosť. Popri týchto prácach sa 
ešte opraví súčasné odvodnenie 
okolia kostola. V budúcnosti 
bude potrebné zabezpečiť ešte 
financie na opravu okenných ti-
ráží (vnútorných výplní okien), 
avšak táto oprava nebude mať 
vplyv na už opravenú fasádu). 
Ďakujeme všetkým za pomoc 
a podporu tohto projektu. 

Oprava chodníka na Zimnej ulici vo vlastnej réžii
akcie, ktorá sa týkala prípravy 
úpravy okolia štátnej cesty 
pred jej asfaltáciu, ktorá už bola 
zrealizovaná. Mesto financuje 
opravu tohto chodníka z finan-
cií z vlastného rozpočtu. Zmenu 

rozpočtu mesta s vyčlenením 
financií na túto stavbu schválili 
poslanci na svojom zasadnutí 
10. septembra. Stavebné práce 
realizuje Mestský podnik Spiš-
ská Belá s.r.o. Predpokladáme, 

že v najbližších rokoch (možno 
už aj v tom budúcom roku) sa 
mestu podarí zabezpečiť financie 
na opravu chodníka na tejto ulici 
až po č. d. 52, resp. až po č. d. 68 
(po „lachtáreň“). 
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Táto nová aplikácia umožňuje nahlasovať podnety a posielať návrhy na zlepšenie fungovania nášho mesta priamo z vášho smartfónu 
pomocou jednoduchej aplikácie „City Monitor“. Všetky nahlásené podnety sa automaticky zobrazia pracovníkom nášho mesta. Cez túto 
aplikáciu máte možnosť sledovať stav riešenia svojich podnetov a kedykoľvek naň reagujte priamo vo vašom smartfóne. Môžete doplniť 
informácie alebo vyjadriť spokojnosť s vyriešením podnetu. Táto aplikácia umožňuje dostávať zadarmo správy o aktuálnom dianí v našom 
meste formou push-notifikácií priamo do vášho mobilu. Stiahnite si zadarmo aplikáciu do vášho smartfónu. Ak nemáte smartfón, môžete 
svoj podnet nahlásiť prostredníctvom webovej stránky „City monitor“ vyplnením formulára „Nahlásiť podnet“.

Nahláste svoj podnet rýchlo a jednoducho!
Prostredníctvom mobilnej aplikácie City Monitor môžete nahlasovať svoje podnety na úpravu a zlepšenia samospráve kedykoľvek a 

kdekoľvek. Stačí po spustení aplikácie kliknúť na tlačidlo „Pridať podnet“. Pre automatickú lokalizáciu vášho podnetu je potrebné mať 
aktivovanú GPS službu. Potom už len stačí vybrať kategóriu, ktorej sa daný podnet týka (napríklad osvetlenie, poškodená komunikácia, 
odpad,...) a priložiť fotografiu vášho podnetu. Zasielať podnety môžete aj vtedy, ak práve nemáte prístup k internetu. Podnet sa pri odo-
slaní uloží do pamäte aplikácie a automaticky sa odošle pri následnom pripojení na internet. Ak ste podnet vyfotografovali, ale nemáte 
práve čas ho samospráve odoslať, môžete tak urobiť neskôr bez toho, aby ste si museli pamätať adresu, kde sa podnet nachádza. Stačí si 
v nastaveniach označiť funkciu „Chcem používať GPS polohu z fotografie“. Následne bude GPS adresa automaticky pri vytváraní pod-
netu priradená na základe lokalizácie, kde bol podnet odfotený. V prípade, ak máte pocit, že automaticky vygenerované GPS súradnice 
podnetu nie sú správne, je možné zmeniť ich aj manuálne.

Odoslanie podnetu
Po odoslaní podnetu sa na mobilnom telefóne zobrazí notifikácia, ktorá vás informuje o jeho úspešnom odoslaní. V správe sa nachádza 

aj názov mesta či obce, ktorá Váš podnet prijala. Podnet je zaslaný vybranej samospráve na základe vašich GPS súradníc. Aplikáciu tak 
môžete používať v ktoromkoľvek meste či obci. Váš podnet sa ihneď po odoslaní automaticky zobrazí vo webovej časti aplikácie City 
Monitor, ku ktorej majú prístup iba mestá zaregistrované v našom systéme. 

Proces riešenia podnetu
Zaslaný podnet je od začiatku procesu jeho riešenia označený statusom: evidovaný, v riešení, vyriešený alebo odmietnutý. Jednotlivé 

statusy sú farebne odlišné a sú zobrazené pri každom nahlásenom podnete.

EVIDOVANÝ – je v mobilnej aplikácii označený červenou farbou a znamená, že váš podnet bol úspešne odoslaný, avšak na strane 
samosprávy ešte nebol spracovaný.

V RIEŠENÍ – je v mobilnej aplikácii označený oranžovou farbou a znamená, že podnet bol na strane samosprávy spracovaný a v 
súčasnosti sa pracuje na jeho vyriešení.

VYRIEŠENÝ – je v mobilnom telefóne označený zelenou farbou a znamená, že podnet bol úspešne vyriešený.

Ak bol váš podnet na strane samosprávy odmietnutý, v mobilnej aplikácii je označený šedou farbou. Dôvodov pre odmietnutie pod-
netu je niekoľko (napríklad podnet nespadá pod katastrálne územie danej samosprávy, samospráva nemá kompetencie podnet riešiť, 
alebo je podnet označený ako nevhodný).

Aktualizovanie podnetu
Počas celého procesu riešenia podnetu máte možnosť vstupovať do procesu aktualizovaním vášho podnetu. Okrem stavu procesu 

riešenia sa môže pri podnete objaviť aj komentár od pracovníka samosprávy. V prípade, že máte záujem na tento komentár reagovať, 
môžete tak urobiť priamo v mobilnej aplikácii v časti „Moje hlásenie“. Po zobrazení podnetu sa vám ponúkne možnosť „Upraviť“. Zmeniť 
môžete adresu podnetu, kategóriu či jednoducho reagovať na prijaté komentáre zobrazené v diskusii. Pridávať komentáre do diskusie 
Vami zaslaného podnetu môžete iba vy a poverený pracovník samosprávy. Upravovať môžete aktuálne aj už nahlásené podnety.

Prijímanie push notifikácií
Ak máte záujem dostávať aktuálne novinky o dianí vo vašom meste, stačí si v časti „Nastavenie“ označiť ako „Moje mesto“ práve to 

mesto/obec, od ktorého/ktorej chcete informácie prijímať. Oznamy či upozornenia vám budú zasielané formou push-notifikácii, ktoré sú 
bezplatné. Notifikácia sa zobrazí ako prijatá správa, pri spustení aplikácie a neukladá sa do pamäte telefónu.

Aplikácia City Monitor sa skladá z dvoch častí: mobilnej a webovej. 
1./ Mobilná aplikácia je určená pre obyvateľov mesta pre pohodlné a rýchle zasielanie podnetov a návrhov na úpravu, kedykoľvek 

a kdekoľvek. Zároveň umožňuje občanom prijímať bezplatné push notifikácie, prostredníctvom ktorých môžeme informovať občanov 
o dianí v našom meste. 

2./ Webová časť aplikácie je určená pracovníkom mesta. Hlavným cieľom webovej aplikácie je získať väčší prehľad o prijatých pod-
netoch od občanov a uľahčiť jednoduchšie sprocesovanie ich samotného riešenia. 

Pozri:  http://citymonitor.sk/citymonitorpublic/welcome?2#obcania
 http://citymonitor.sk/citymonitorpublic/welcome?4#samospravy

Aplikácia City Monitor pomáha zlepšiť fungovanie mesta
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Na svojom zasadnutí dňa 10. septembra mestské zastupiteľstvo 
prerokovalo pracovný návrh projektovej štúdie na ďalšie využitie 
územia štrkoviska pri kaštieli v Strážkach predložený firmou 
Agrostav Poprad. Ide o súkromný projekt uvedenej firmy, ktorá je 
vlastníkom pozemkov pod celým štrkoviskom. Podľa tohto zámeru 
na predmetom území má byť vybudovaný rekreačný areál s prírod-
ným kúpaliskom s pieskovou plážou s nasledovným vybavením 
(vychádzajúc z projektovej štúdie):    

1./  Vodná plocha - prírodné kúpalisko – o výmere 3,3 ha, max. 
hĺbka 2,5 m, dĺžka piesočnej pláže 270 m, mólo o dĺžke 25 m, 
ostrov o výmere 1 200 m2

2./ Reštaurácia (cca 50 miest)
3./ Zázemie, sprchy, bufet, šatne
4./ Hospodárska budova
5./  Prístupová komunikácia a parkovisko – asfaltová 6,5 m 

cesty od štátnej cesty 1/67 a parkovisko so 66 parkovacími 
miestami.

6./ Chodníky - Rekreačný chodník šírky 1,0 m je navrhovaný 
s trasovaním po navrhovanej hrádzi, je riešený s povrchovou úpra-
vou zo zhutneného brizolitu v dĺžke 1 055 m. Okolo celého areálu je 
naplánovaný samostatný cyklochodník o šírke 3,0 m a dĺžke 978 m 

s asfaltovým povrchom, ktorý bude napojená na cyklochodník Spiš-
ská Belá – Kežmarok.

7./ Športové ihriská
8./ Detské ihrisko
9./ Tobogan
10./  Vodovodná prípojka, kanalizačná prípojka, elektrická prí-

pojka, plynová prípojka
11./ Oplotenie areálu
12./ Sadové úpravy - vodné rastliny pre čistenie vody v južnej 

časti vodnej plochy, zatrávnenie areálu, stromová zeleň verejných 
priestorov (breza, jarabina, borovica), stromová zeleň areálu letného 
kúpaliska (ovocné stromy – čerešňa, slivka, jabloň a hruška).

Areál je navrhovaný s ochranným protipovodňovým valom od 
rieky Poprad, z južnej strany a zo severnej strany tak, že jeho výška 
od hladiny rieky bude 3,5 m. Celková výmera areálu je 8,8 ha. Celý 
areál má byť oplotený a vstup do areálu bude za úhradu. Spoloč-
nosť Agrostav Poprad sa snaží získať na realizáciu tohto projektu 
finančné zdroje z fondov EÚ. Uvedený návrh využitia tohto územia 
je zatiaľ len pracovným návrhom a ešte sa bude dolaďovať. Časová 
realizácia projektu zatiaľ nie je známa, nakoľko financovanie tohto 
projektu nie je zatiaľ zabezpečené. 

Štrkovisko v Strážkach ako rekreačný areál 
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Návrh štúdie realizovateľ-
nosti Tatranskej integrovanej 
dopravy majú už samosprávy, 
ktorých sa to týka, na stole. 
V týchto dňoch by k nej mali 
dať svoje pripomienky.

„Musíme si ju podrobne na-
študovať, ale už teraz nám v nej 
chýba previazanosť dopravy 
na smery, kde nie je Tatranská 
elektrická železnica (TEŽ), či 
už sú to Tri studničky, Tatran-
ská Kotlina, Spišská Belá alebo 
podhorské obce. Takisto do 
toho budeme žiadať zahrnúť aj 
statickú dopravu,“ konštatoval 
Peter Novák, vedúci oddelenia 
územného plánovania, výstavby, 
životného prostredia a dopravy 
mesta Vysoké Tatry.

Štúdiu iba minulý štvrtok 
na spoločnom stretnutí zá-
stupcov miest a obcí, Prešov-
ského samosprávneho kraja 
(PSK) a ministerstva dopravy 
v dolnosmokoveckom Centre 
rozvoja turizmu PSK predsta-
vil jej spracovateľ, Výskumný 
ústav dopravný (VÚD). „Za-
hŕňa modely vývoja dopravy 
v regióne, priority projektu, 
návrhy Tatranskej integrovanej 

Mesto ešte koncom roka 2014 
podalo projekt na získanie dotá-
cie zo štátneho rozpočtu (z Minis-
terstva práce, rodiny a sociálnych 
vecí) na kúpu 9-miestneho auta 
pre potreby najmä Zariadenia 
opatrovateľskej služby v Stráž-
kach. Ide o auto so špeciálnou 
výbavou - elektrohydraulickou 
plošinou pre naloženie a pre-
voz invalidného vozíka. Výška 
poskytnutej dotácie predstavuje 
sumu 23 000 EUR. Začiatkom júla 
poslanci schválili dofinancovanie 
nákupu tohto auta z rozpočtu 
mesta do výšky max. 8 500 EUR, 

Mesto kúpilo 9-miestne auto
takže celkové náklady bol určené 
max. na sumu 31 500 EUR.  Ná-
sledne mesto uskutočnilo verejné 
obstarávanie a cez elektronickú 
akciu (EKS) vysúťažilo a násled-
ne zakúpilo 9-miestne auto zn. 
Renault TRAFIC Passenger  1,6 
dCi  (85 kW) – verzia  L2H1P2 
(dlhšia verzia) – výbava Cool za 
cenu 31 102 EUR (sivej farby). Len 
pre úplnosť samotné auto stálo 
23 722 EUR a samotná špeciálna 
hydraulická plošina s montážou 
7 380 EUR. Predmetné vozidlo 
bolo dodané v polovici sep-
tembra.  

Návrh štúdie Tatranskej integrovanej dopravy už majú na stole
dopravy, variantné riešenia 
a ich technické zhrnutia, ako aj 
odporúčania pre vývoj dopravy 
v regióne. Nosným systémom 
integrovanej dopravy v regióne 
je tatranská železnica ako eko-
logická doprava s tým, že na ňu 
budú nadväzovať iné formy do-
pravy,“ zhrnul Novák. Na ťahu 
sú teraz mestá a obce, ktoré by 
k nej mali dať pripomienky. Tie 
VÚD posúdi a prípadne do štú-
die aj zapracuje. „Už priamo na 
stretnutí boli viaceré výhrady 
k tomuto dokumentu. Tie sa 
týkali hlavne toho, že integro-
vaná doprava by mala zahŕňať 
aj širšie okolie, avšak bolo nám 
vysvetlené, že je tu určité zada-
nie a takisto limitom sú finančné 
zdroje, ktoré boli na túto štúdiu 
vyčlenené,“ uviedol Novák. 
Návrh počíta s troma variantmi 
- okrem nulového aj s minima-
listickým a maximalistickým. 
„Líšia sa hlavne vo finančnom 
vyjadrení, to znamená kým 
minimálny počíta len s integ-
ráciou dopravy a prevádzkovo-
technickými úpravami na trati, 
maximálny hovorí napríklad aj 
o jej zdvojkoľajnení na vybra-

ných úsekoch či rozšírení TEŽ,“ 
konkretizoval Novák.

Štúdiu nechalo vypracovať 
ministerstvo dopravy, myšlien-
ku zaviesť v Tatrách integrovaný 
dopravný systém podporila aj 
vláda. Počas svojho výjazdové-
ho rokovania v Poprade koncom 
roka 2009 naň dokonca vyčleni-
la stotisíc eur. „Sľubujeme si od 
toho predovšetkým efektívnej-
šie vynakladanie finančných 
prostriedkov do verejnej osobnej 
dopravy v regióne. Rovnako dô-
ležitý je prínos na ekonomických 
úsporách, ako sú zníženie eko-
logického zaťaženia Vysokých 
Tatier či zníženie emisií hluku. 
Obyvateľom tento systém pri-
nesie kvalitnejšiu dopravnú ob-
sluhu územia verejnou osobnou 
dopravou,“ vyjadril sa ešte na jar 
tohto roku vedúci oddelenia pre 
vzťahy s verejnosťou na minis-
terstve dopravy Peter Zeman.

Kedy by systém mohol nao-
zaj začať fungovať, si však zatiaľ 
netrúfa nikto povedať. „Je po-
trebné, aby na to bola pripravená 
aj legislatíva vzhľadom na to, že 
integrovaný systém by mal byť 
hlavne o previazanosti verejnej 

dopravy a na ňu by sa následne 
mala riešiť aj prímestská dopra-
va, statická doprava, cyklotrasy, 
jednoducho celý komunikačný 
systém. Dnes to funguje tak, že 
železnice sú dotované štátom, 
autobusovú dopravu dotujú 
vyššie územné celky a tým pá-
dom si každá strana rieši to svo-
je, keďže kompetencie sú dané. 
Dopravný integrovaný systém 
má za úlohu skĺbiť všetky tieto 
jednotlivé systémy tak, aby ces-
tujúci mohol fungovať nielen na 
jeden lístok, ale aby tiež vedel 
prejsť z jedného bodu do druhé-
ho bez väčších komplikácií. Je to 
vlastne o komforte pre ľudí, kto-
rí využívajú verejnú dopravu,“ 
uzavrel Novák.

Ponúkam prácu 
pre elektrikárov 

(pracovná zmluva, 
SZČO, dohoda). 

Nástup ihneď, 
viac info telefonicky. 

Kontakt: 0908 302 644
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Predmetová komisia cudzích 
jazykov si 25. septembra  pripo-
menula Európsky deň jazykov 
netradične. Využili sme príleži-
tosť a oslovili Johna Grahama, 
rodáka z Kalifornie, ktorý už 
niekoľko rokov žije v našom 
meste a okrem iného učí ang-
ličtinu. John Graham odučil dve 
otvorené hodiny vo štvrtom a 
deviatom ročníku. Prinášame 
bezprostredné dojmy učiteľov, 

Základná škola J. M. Petzva-
la sa v minulom školskom roku 
zapojila do národného projektu 
EnglishOne – Nové trendy 
vzdelávania učiteľov anglického 
jazyka na základných školách. 
Na školení sa zúčastnili Mgr. 
Adriana Méreyová, Mgr. Viera 
Michlíková a Mgr. Dagmara 
Buricová. 

Prvý modul školenia bol za-
meraný na teóriu, bol vhodne 
prepojený s praxou, kým druhý 
modul sa venoval predstave-
niu a priamej práci s novými 
didaktickými prostriedkami, 
oboznámeniu sa s digitálnym 
obsahom na webovej stránke 
Planéta vedomostí a používaniu 
digitálneho obsahu na portáli v 
praxi. Naša škola v rámci projek-
tu získala moderné didaktické 
prostriedky, ktoré sú nadstav-
bou k existujúcemu portfóliu 
učebníc anglického jazyka.

So začiatkom nového škol-
ského roka projekt pokračuje 
formou modelových vyučova-
cích hodín, ktoré poskytujú po-
radcovia projektu EnglishOne. 
Vo štvrtok 1. októbra sa tieto 
modelové hodiny uskutočnili 
v 3.A, v 4.A a v 7.A. Vyučujú-
cou bola Mgr. Lenka Štramová 
z Metodicko-pedagogického 

Nové trendy vzdelávania učiteľov anglického jazyka
centra v Prešove. Žiaci 7.A 
mali skvelú príležitosť vyskúšať 
si prácu v digitálnom prostredí 
a prostredníctvom interaktív-
nych lekcií si hravo a efektívne 
zopakovať, utvrdiť a precvičiť 
učivo týkajúce sa povolaní. 
Žiaci pracovali s portálom Pla-
néta vedomostí a taktiež pan-
tomimicky vyjadrovali rôzne 
povolania, zatiaľ čo ich spolu-
žiaci mali za úlohu povolanie 
uhádnuť. V 3. ročníku lektorka 
odučila modelovú hodinu na 
tému Ovocie. Zúčastnila sa jej 
skupina 11 žiakov z 3.A triedy. 
Lektorka využila metódy a for-
my práce vhodné pre žiakov 1. 
stupňa ZŠ – farebné obrázky, 
jazykové aktivity spojené s po-
hybom, prácu v skupinách, 
rozhovor v kruhu mimo lavíc. 
Počas celej vyučovacej hodi-
ny so žiakmi komunikovala 
výlučne v anglickom jazyku. 
V 4. A sa modelovej hodiny 
zúčastnilo 10 žiakov. Témou 
hodiny boli Zvieratá v ZOO. 
Lektorka do nej zaradila hru 
na koberci, veľa jazykových 
aktivít spojených s pohybom 
po triede, využívala obrázky 
zvierat, prácu vo dvojiciach a 
na koberci. Žiaci si zopakovali 
abecedu a hláskovanie pri rieše-

ní krížovky. V závere hodiny si 
precvičili určovanie času. Žiaci 
boli veľmi aktívni, pracovali 
s chuťou a nadšením a hodina 
sa im veľmi páčila. 

Účelom modelovej hodiny 
bolo podporiť cieľ národného 
projektu EnglishOne, ktorým je 
využívanie nových trendov vo 
vyučovaní anglického jazyka. 
Žiakom sa hodiny angličtiny 
s lektorkou veľmi páčili a boli 
pre nich motiváciou do ďalšej 
usilovnej práce na hodinách 
anglického jazyka. Pre vy-
učujúcich boli inšpiráciou 
a overením komunikatívnych 
zručností žiakov. Po skončení 
modelových hodínv rámci kon-

zultácie s vyučujúcimi lektorka 
ocenila priestory jazykových a 
počítačových učební a tiež to, 
že v našej škole vyučujeme cudzí 
jazyk v menších skupinách.
Ďalšou súčasťou projektu je 

súťaž o atraktívne ceny – hodina 
angličtiny so známou speváčkou 
Celeste Buckingham, koncert 
pre školu, výlet pre celú súťaž-
nú skupinu, Xboxy, tablety a iné. 
Učitelia môžu získať intenzívny 
jazykový vzdelávací pobyt v Ox-
forde, zájazd do Veľkej Británie 
a vzdelávacie balíky od British 
Council.

Mgr. Dagmara Buricová
Mgr. Adriana Méreyová

Mgr. Viera Michlíková

Koncom septembra sme si pripomenuli Európsky deň jazykov
ktorí mali možnosť zúčastniť sa 
náčuvov.

M. Beck: „Celá vyučovacia 
hodina bola vedená v príjemnej 
atmosfére v angličtine, ktorá 
zodpovedala detskej úrovni 
myslenia. Na hodine boli vyu-
žité všetky jazykové zručnosti: 
písanie, čítanie, počúvanie a 
žiaci si navyše mohli vyskúšať 
vzácnu komunikáciu s rodeným 
Američanom. Rozvíjali svoju 

kreativitu, ich pozornosť bola 
aktivizovaná hrami a zábavnými 
cvičeniami. Jednotlivé aktivity na 
seba logicky nadväzovali, a tak 
celá hodina pôsobila kompaktne. 
Takéto výnimočné vyučovanie sa 
deťom páčilo. V konkrétnej situá-
cii pochopili význam cudzieho 
jazyka ako dorozumievacieho 
prostriedku s človekom, ktorý 
pochádza z cudziny. Žiaci reál-
ne zažili počiatočné napätie pri 
kontakte s neznámym, rýchle 
tempo reči a vysvetlenie novej 
gramatiky bez slovenského ek-
vivalentu.“

S. Dudášová: „Myšlienka 
dostať do povedomia detí Eu-
rópsky deň jazykov takýmto 
originálnym spôsobom ma nad-
chla. Žiaci mali už v tomto veku 
možnosť absolvovať výučbu 
spôsobom, ktorý sa čoraz viac 
využíva na jazykových školách 
a u nás azda najviac na stred-
ných školách. „Native speaker“ 
im umožnil vnímanie jazyka ako 
prostriedok vzájomnej komuni-

kácie i v situácii úplne neznámej, 
kedy jediným možným riešením 
bola vzájomná komunikácia na 
základe vizuálno-akustickom 
a na dedukcii, kedy rozvíjali 
svoje logické a analytické 
myslenie. Výsledkom bola ak-
tivita podnietená zvedavosťou, 
hlavne u detí nižšieho ročníka, 
ktoré táto metóda výučby viac 
oslovila. Z môjho pohľadu môže 
tento zážitok u žiakov iniciovať 
aktivitu a komunikačnú zruč-
nosť pri stretnutí s cudzincom 
bez bariéry strachu a zlyhania. 
Dôležité je predsa nebáť sa ko-
munikovať, všetci máme právo 
na omyl a komunikácia nie je iba 
o slovách, ale i gestách, mimike 
a vľúdnosti človeka.“

Reakcie žiakov nás povzbu-
dili k tomu, aby sme po 2-ročnej 
prestávke znova zorganizovali 
pre 5. – 7. ročník AKTÍVNY TÝŽ-
DEŇ ANGLIČTINY v spolupráci 
s pánom Johnom Grahamom. Ve-
ríme, že túto iniciatívu podporia 
aj rodičia.  Z. Tyborová 
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• Nové stromy boli vysadené aj pri parkovisku pri Materskej škole na Mierovej ul.

Mesto pokračuje vo výsadbe nových stromov v rámci 
projektu Zelené mesto. Na území mesta v mesiaci jún 
mesto zrealizovalo výsadbu 25 mladých kontajnerovaných 
stromov: 8 ks javora horského, 16 ks javora mliečneho a 1 
ks lipy malolistej. Stromy v celkovej hodnote takmer 1 200 
EUR boli vysadené: 
− v lokalite pri Materskej škole – pri novovytvorenom 

parkovisku
−  v areáli ZŠ Petzvalova – pri novovytvorenom parko-

visku v blízkosti školského ihriska
− pri chodníku k Belianskemu rybníku v rámci doplnenia 

stromoradia,
− pri potoku Čierna voda v Strážkach (pri novej regu-

lácii).
Táto výsadba sa uskutočnila ako tzv. náhradná výsadba, 

ktorú má povinnosť zo zákona o ochrane prírody a kraji-
ny realizovať každý, kto predtým uskutočnil výrub iných 
drevín a v rozhodnutí o povolení na výrub sa mu určila aj 
povinnosť vysadiť koľko nových stromov a na ako mieste. 

V tejto súvislosti apelujeme na obyvateľov mesta, aby 
dreviny (stromy) nepoškodzovali, neničili a nehľadali 
ako najjednoduchší spôsob „starostlivosti“ o starší strom, 
či ako „jedinečnú metódu“ odpratania listov zo stromu 
– jeho výrub. Najmä tieto novovysadené stromy sú častým 
terčom pozornosti vandalov v našom meste, asi preto, že je 
to „niečo nové“, čo im zavadzia. Preto si všetci všímajme, 
čo sa deje v našom okolí a nenechajme iných poškodzovať 
to, čo patrí nám všetkým! Však len samotná nákupná cena 
jedného stromu sa pohybuje od 30 do 50 EUR v závislosti od 
veľkosti a druhu stromu. Nehovoriac o práci ľudí, ktorí ich 
vysadia a následne sa o nich starajú. Nebuďme ľahostajní 
k svojmu okoliu. • Nové javory sú vysadené aj pri novom oplotení ihriska na Moskovskej ulici.

• Koncom leta mesto sfunkčnilo dažďovú kanalizáciu z ulice Osloboditeľov 
cez prechod a cez Slnečnú ulicu do Belianskeho potoka. Do tejto kanalizácie 
bude odtekať dažďová voda spoza ul. Osloboditeľov (z polí) do Belianskeho 
potoka, čím sa odľahčí splášková kanalizácia, do ktorej doposiaľ táto voda 
tiekla a v čase dažďov spôsobovala jej preplnenie. Práce realizoval Mestský 
podnik Spišská Belá s.r.o.

Dobrovoľní hasiči v našom 
meste aj tento rok získali finanč-
nú podporu zo štátneho rozpoč-
tu (cez ministerstvo vnútra SR) 
vo výške 2 000 EUR na nákup 
materiálno-technického vybave-
nia hasičského zboru. Ako uvie-

Dňa 26. septembra 2015 sa  aj 
žiaci Gymnázia P. O. Hviezdo-
slava v Kežmarku už po 15. krát  
pod vedením  Dany Ferulíkovej 
napriek nepriaznivému počasiu 
rozhodli pomôcť našim Tatrám 
zbaviť sa nechcených „darov“ 
od nezodpovedných turistov. 
Žiaci rôznych tried a ročníkov 
prejavili svoje environmentálne 
cítenie a aktívnym zapojením 

UPOZORNENIE 
Dotácie z rozpočtu mesta na rok 2016

Do 31. 10. 2015 majú možnosť neziskové orga-
nizácie (tzv. tretí sektor) podať žiadosti o dotáciu z 
rozpočtu mesta Spišská Belá na svoju činnosť v roku 
2016. Podmienky pre poskytovanie dotácii upravuje 
VZN mesta o poskytovaní dotácii z rozpočtu mesta. 

Bližšie informácie poskytne Mgr. Marta Hlaváčová, 
Mestský úrad (informačné centrum), tel. 468 05 10, 
e-mail: hlavacova@spisskabela.sk. Vzor žiadosti je 
zverejnený aj na www.spisskabela.sk.

Upratovali aj kežmarskí 
gymnazisti

sa do veľkej upratovacej  akcie  
Čisté hory prispeli k čistote 
tatranskej prírody. Ich trasa 
viedla z Tatranskej Lesnej okolo 
Studenovodského potoka až k 
Reinerovej útulni a odmenou im 
boli určite aj krásne výhľady na 
Studenovodské vodopády a hre-
jivý pocit, že aj oni opäť v tomto 
roku pomohli.

Mgr. Daniela Mihóková

DHZ dostala dotáciu 2 000 eur
dol Maroš Vaverčák, predseda 
DHZ Spišská Belá, z tejto dotácie 
si hasiči zakúpili chýbajúce časti 
zásahového oblečenia, hasičské 
hadice a špeciálne čerpadlá na 
čerpanie vody a ďalšie drobné 
dovybavenie zboru.

Mesto pokračuje vo výsadbe nových stromov 
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• Mestský podnik Spišská Belá s.r.o. opravil oporný 
múr na Petzvalovej ulici od č. 1 po  č. 5 pod štátnou 
cestou. Palisády, ktoré majú v tomto prípade dizajnovú 
funkciu, sa pod tlakom tohto múra odklonili a začali 
postupne vypadávať.  Preto došlo k ich demontáži, 
k vybudovaniu nového betónového oporného múra 
a následne boli palisády opätovne osadené.

Dňa 5. októbra sa uskutočnilo zasadnutie Dozornej rady Mestského podniku 
Spišská Belá s. r. o. Predmetom rokovania bolo najmä hodnotenie doterajšieho hos-
podárenia podniku za prvých 8 mesiacov tohto roka a zmena plánu hospodárenia 
(plán výnosov a nákladov) pre rok 2015 vzhľadom na očakávané výsledky na konci 
tohto roka.  Podľa prezentovaných výsledkov došlo na všetkých strediskách podniku  
k čiastočnému zlepšeniu hospodárenia, pričom po prijatí ďalších opatrení sa predpo-
kladá kladný hospodársky výsledok na konci roka. Na stredisku lesov je síce priebežne 
strata 295 EUR, ale počas letných mesiacov má toto stredisko vyššie náklady, takže 
príjmy v nasledujúcich mesiacoch spôsobia kladný hospodársky výsledok na konci 
roka. Stredisko služieb (zvoz odpadov, skládka TKO) je priebežne v zisku 53 827 EUR 
a do konca roka sa predpokladá tiež kladný výsledok. Stredisko stavebnej výroby je 
zatiaľ priebežne v strate 51 435 EUR, ale rozostavané stavebné akcie neboli ešte všetky 
vyfaktúrované. Aj u tohto strediska vedenie podniku predpokladá do konca roka 
dosiahnuť kladný hospodársky výsledok. Podnik je priebežne celkovo síce v strate 
13 489 EUR (stav k 31. 8. 2015), ale oproti roku 2014 je to značné zlepšenie. Do konca 
roka sa predpokladá kladný hospodársky výsledok, nakoľko ide len o priebežné 
výsledky za 8 mesiacov. Rovnako treba pripomenúť, že tento rok podnik začínal so 
stratou, s ktorou sa počas tohto roka musí vysporiadať. V súčasnosti vedenie podni-
ku robí ďalšie kroky a opatrenia smerujúce k dosiahnutiu čo najlepšieho kladného 
hospodárskeho výsledku na konci roka.

• Nové verejné osvetlenie športového areálu na Mos-
kovskej ul.

Záverečná konferencia k projek-
tu Moderna a tradícia v Strednej 
umeleckej škole v Kežmarku 

Dvadsiaty piaty september 
2015 bol pomyselným dňom D 
pre všetkých zamestnancov a 
žiakov Strednej umeleckej školy v 
Kežmarku. V tento deň sa konala 
záverečná konferencia k ukonče-
niu veľkého projektu „Moderna a 
tradícia“, ktorý bol financovaný z fondov Európskej únie. Hlavným motívom 
konferencie bola prezentácia práce v jednotlivých aktivitách, zároveň to bolo 
defilé tvorivosti, invenčnosti a schopností učiteľov Strednej umeleckej školy. 
Samostatne pracovali a vzdelávali sa v 23 aktivitách, vo výstupoch ktorých 
sa objavili nové moderné didaktické prostriedky, učebné texty, elektronické 
prezentácie. Vďaka úspešne zvládnutému projektu pribudla v škole nová 
výpočtová technika, fotoaparáty a príslušenstvo, vybavenie stolárskej a tex-
tilnej dielne. Všetci sa tešíme zo zriadenia keramickej dielne, ktorá obohatí 
praktickú časť výučby. 

Kto prijal pozvanie na záverečnú konferenciu neostal sklamaný. Jej súčas-
ťou bol pestrý a bohatý kultúrny program, na ktorom participovali učitelia a 
žiaci Strednej umeleckej školy. Prednes poézie, interpretácia vážnej hudby, 
spoločenský tanec ale aj autorské divadlo, to všetko dotvorilo príjemnú atmo-
sféru konferencie. Vrcholom bola módna prehliadka ako výstup niekoľkých 

aktivít projektu, počas ktorej boli 
predvedené rôzne netradičné a 
inovatívne textilné kreácie a scé-
nické kostýmy. 

Na záver treba len dodať, že úsi-
lie nás všetkých bolo po 22 mesia-
coch práce odmenené úspešným 
ukončením projektu. 

Mgr. Miroslava Kovalčíková 

Cintoríny počas sviatkov   
Prevádzková doba oboch pohrebísk v meste:

do 8. novembra od 7.00 do 21.00 h - každý deň
od 9. novembra od 7.00 do 19.00 h - každý deň

Zasadala dozorná rada
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DOTAZNÍK
pre prípravu Programu rozvoja mesta Spišská Belá na roky 2016 - 2023

Vážení spoluobčania,
dotazník, ktorý ste dostali do rúk, nám má pomôcť spoločne spracovať jeden z najdôležitejších dokumentov nášho mesta - 
Program rozvoja mesta Spišská Belá na roky 2016 - 2023. Vašimi odpoveďami nám pomôžete poukázať na možné problémy 
nášho mesta a vaše potreby a vaše pripomienky a návrhy nám pomôžu postupne zvýšiť kvalitu života v našom meste. 
Dotazník v elektronickej forme je k dispozícii na internetovej stránke mesta – www.spisskabela.sk (úradná tabuľa).

1. Uveďte, čo podľa vás treba riešiť, resp. čo by ste chceli zmeniť, resp. čo Vám chýba v našom meste:

a) v oblasti dopravy ..................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

b) v oblasti miestnych komunikácií ..............................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

c) v oblasti údržby chodníkov a verejných priestranstiev .................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

d) v oblasti mestskej verejnej zelene............................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

e) v oblasti životného prostredia .................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

f) v oblasti školstva ..................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

g) v oblasti sociálnych služieb a starostlivosti o seniorov..................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

h) v oblasti zdravotníctva ...........................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

i) v oblasti bývania (bytovej politiky, výstavby rodinných domov, atď.) .................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

j) v oblasti cestovného ruchu .....................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

k) v oblasti zamestnanosti a podnikania .......................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

l) v oblasti ponuky služieb a obchodov v meste .............................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

m) v oblasti nakladania s odpadmi (zber a triedenie odpadov) ..........................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

n) v oblasti verejného poriadku a bezpečnosti...............................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................



SEPTEMBER 2015Spišskobeliansky spravodajSTRANA 16

Ďakujeme za Vaše postrehy, pripomienky, názory 
a nápady nepochybne prispievajú k budúcemu rozvoju 
nášho mesta

JUDr. Štefan Bieľak, primátor mesta 
a pracovný tím pripravujúci 

Program rozvoja mesta

o) v oblasti činnosti mestské úradu .............................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

p) v oblasti možnosti športového vyžitia .......................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

q) v oblasti možnosti kultúrneho vyžitia ........................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

r) v oblasti oddychu a trávenia voľného času ................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

s) v oblasti ochrany pred požiarmi a inými mimoriadnymi udalosťami .................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

t) v oblasti informovanosti o dianí v našom  meste .........................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

u) v oblasti cintorínskych služieb ................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

v) v iných oblastiach (uveďte).....................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

2. Ako by ste sa práve VY chceli podieľať na zlepšovaní života v našom meste?

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

3. Ktoré sú podľa Vás najväčšie problémy a nedostatky nášho mesta?

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

4. Čo by ste zmenili ako prvé, keby ste sa stali primátorom nášho mesta?

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

5. Čo by podľa Vás v Spišskej Belej nemalo určite chýbať v roku 2023?

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

Iné pripomienky, návrhy a odporúčania k rozvoju mesta:

............................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

Prosíme vás o doručenie vyplneného dotazníka 

najneskôr do 9. novembra 2015:

•  vhodiť do označenej schránky umiestnenej na chodbe 
(na prízemí) Mestského úradu,

• poslať poštou na adresu Mestského úradu,
• zaslať elektronicky na adresu: hradicka@spisskabela.sk
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Detské dopravné ihrisko 
(DDI) a dopravná výchova sú 
jedným z nástrojov na znižova-
nie dopravnej nehodovosti for-
mou prevencie pre deti a mla-
distvých. Vďaka nim je možné 
získať základné vedomosti, 
zručnosti a návyky zamerané 
na bezpečné správanie sa v 
rôznych dopravných situáciách. 
DDI umožňujú deťom precvičiť 
a uplatniť tieto poznatky a zruč-
nosti v reálnej premávke. 

Dňa 6. októbra sa hokej-
balové ihrisko na Tatranskej 
ulici zmenilo na jedno takéto 
detské dopravné ihrisko. Náš 
dlhoročný kolega Jozef Štefa-
ňák (zástupca náčelníka MsP) 
sa prevencii vo Vysokých 
Tatrách venuje už niekoľko 
rokov. Pred rokom sme dostali 
spoločný nápad zrealizovať 
takúto teoretickú a následne 
aj praktickú výučbu dopravnej 
výchovy medzi žiakmi 1. až 4. 
ročníka na našich základných 
školách, ak bude medzi škola-
mi o takúto výučbu záujem. Po 
vzájomnej dohode s pani riadi-
teľkou Mgr. Elenou Stachovou 
a správnom „načasovaní“ 

V MÁJI 2015
• narodili sa: Jakub Pisarčík, Peter Krajňák, Martin Palguta, 

Noemi Fečundová, Peter Gulaša, Tobiáš Zibura.
• navždy nás opustili: Emil Vdovjak – vo veku 81 rokov, 

Ján Budzák – vo veku 71 rokov, Andrej Kačmarčík – vo veku 
54 rokov.

• životného jubilea sa dožili: Albín Porubovič – 90 rokov, 
Margita Majerčáková – 85 rokov, Helena Ziburová – 85 rokov, 
Emil Pavličko – 80 rokov, Jozef  Želonka – 80 rokov, Edita Galli-
ková – 75 rokov, Anna Hoholová – 75 rokov, Helena Kupčihová 
– 75 rokov, Ján Bláha – 70 rokov, Anna Budzáková – 70 rokov, 
Monika Putovná – 70 rokov, Alica Sochová – 70 rokov.

V JÚNI 2015
• narodili sa: Matúš Vaverčák, Marko Makovský, Marko He-

utschy, Richard Beniš, Daniela Pavličková, Laura Chovaňáková, 
Melánia Fajová, Dávid Hoffman.

• navždy nás opustili: František Bekeš – vo veku 88 rokov.
• životného jubilea sa dožili: Peter Purdeš – 94 rokov, Ján 

Štefaniak – 91 rokov, Rudolf Adamjak – 85 rokov, Pavlina Novot-
ná – 85 rokov, Ema Zacherová – 85 rokov, Vilma Bednárová – 80 
rokov, Anna Krempaská – 80 rokov, Valéria Potočná – 80 rokov, 
Mária Gombarová – 75 rokov, Gustáv Hangurbadžo – 75 rokov, 
Vilma Lorenčíková – 75 rokov, Ladislav Šoltés – 75 rokov, Pavla 
Želonková – 75 rokov.

V JÚLI 2015
• narodili sa: Denis Hangurbadžo, Nathan Štefaniak, Stela 

Šperková, Karolína Hoholová.
• navždy nás opustili: Mária Hangurbadžová – vo veku 83 

rokov, Ján Kovalčík – vo veku 77 rokov, Margita Pacanová – vo 
veku 76 rokov, Ján Palguta – vo veku 64 rokov, František Bekeš 
– vo veku 61 rokov, Ján Monka – vo veku 54 rokov, Monika Lisá 
– vo veku 47 rokov.

• životného jubilea sa dožili: Anna Slodičáková – 96 rokov, 
Mária Romanová – 95 rokov, Anna Marušinská – 94 rokov, Anna 
Bekešová – 85 rokov, Anna Monková – 80 rokov, Cecília Neupa-
uerova – 80 rokov, Ladislav Ovčarik – 80 rokov, František Gallik 
– 70 rokov, Anna Palková – 70 rokov, Zora Pašinská – 70 rokov, 
Jozef Vnenčák – 70 rokov.

V AUGUSTE 2015
• narodili sa: Adela Vnenčáková, Nina Žrubeková, Laura 

Richterová, Karolína Simančíková, Jasmína Krempaská, Ester 
Paľko, Matúš Gumulák, Bibiána Kernerová.

• navždy nás opustili: Františka Skřehotová – vo veku 88 
rokov, Ján Čarnogurský – vo veku 64 rokov.

• životného jubilea sa dožili: Mária Modlová – 91 rokov, 
Štefan Ištocy – 90 rokov, Ľudmila Miková – 85 rokov, Lýdia 
Godušová – 80 rokov, Sebastián Habiňák – 80 rokov, Ondrej 
Kittan – 80 rokov, Terézia Kovalčíková – 80 rokov, Ján Čekovský 
– 75 rokov, Ľudovít Hangurbadžo – 75 rokov, Ján  Budzák – 70 
rokov, Emil Grillus – 70 rokov, Viera Jančiková – 70 rokov, Emí-
lia Kovalčíková – 70 rokov, Elena Štefanová – 70 rokov, Daniela 
Tyborová – 70 rokov.

Spoločenská kronika 
Mobilné dopravné ihrisko 
v našom meste

počasia začali už o 8.00 hodine 
postupne prichádzať na ihrisko 
naši najmenší žiačikovia prváci. 
Po praktickej ukážke vajíčko 
– prilba hádam deti pochopili, 
prečo je potrebné pri jazde na 
bicykli používať prilbu, prečo 
sú potrebné reflexné prvky a čo 
je asi najdôležitejšie ako majú 
správne chodiť po chodníku. Po 
teoretickej prednáške prišla tá 
príjemnejšia časť výučby, kedy 
bolo možné začať konečne po-
užívať zaparkované kolobežky. 
Potom sa ujal slova druhý kole-
ga z Vysokých Tatier, ktorý deti 
previedol dopravným ihriskom, 
kde im vysvetlil na jednoduchej 
križovatke, ktorá značka načo 
slúži, aký má význam a hlavne 
ako majú správne a bezpečne 
prejsť cez križovatku....Hoci 
simulovaná križovatka bola 
veľmi jednoduchá deti mali 
problém cez ňu bezpečne pre-
jsť. Verím však tomu, že tento 
deň si budú deti veľmi dobre 
pamätať a takáto forma výučby 
v praxi pomohla aj pedagogic-
kým pracovníkom školy.
Spracoval: Ing. Ján Majerčák, 

náčelník MsP 

Viac aktuálnych 

informácií získate 

na www.spisskabela.sk
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Integrované obslužné miesta 
– projekt štátu, ktorého cieľom 
je okrem iného zásadným spô-
sobom obmedziť takzvanú tu-
ristiku po úradoch. Integrované 
obslužné miesto bude  miestom, 
kde si občania budú môcť vyžia-
dať rôzne doklady – na začiatku 
výpis a odpis z registra trestov, 
výpis z listu vlastníctva, výpis z 
obchodného registra. Dôležité je 

JESENNÉ UPRATOVANIE v Spišskej Belej
(zber objemného odpadu)

v našom meste sa opakovane uskutoční počas piatka 23. 10. 
2015 a soboty 24. 10. 2015, kedy budú pristavené veľkoobjemo-
vé kontajnery pre predmety z domácností, ktoré pre ich rozmery 
nie je možné umiestniť do odpadkových nádob.

Veľkoobjemové kontajnery budú umiestnené na týchto 
miestach v meste:    ulica Družstevná - pri DREPAL-e
  ulica Tatranská - pri bývalej kolkárni
  pri Belianskych Kúpeľoch - parkovisko
  ulica SNP (za bývalým liehovarom)
  ulica Mierová (pri materskej škole)
  ulica Letná (pod budovou AT TATRY)
  ulica Slnečná (pri potravinách p. Gemzu)
  ulica Krátka pri križovatke s ulicou Novou
  ulica Osloboditeľov - Slnečná
  IBV Webera – Kaltsteinova ul.
  Strážky - za bývalou hasičskou zbrojnicou
  Strážky - pri trafostanici na Popradskej ul.
  Strážky - ulica Nad kaštieľom

Dôsledne žiadame obyvateľov, aby prípadný tzv. zelený odpad 
(konáre, kríky...) neukladali do veľkoobjemových kontajnerov, 
ale aby ho uložili vedľa nich. Umožní sa tak ďalšie zhodnotenie 
tohto odpadu. Do veľkoobjemových kontajnerov nepatrí bežný 
domový odpad a tieto kontajnery nie sú určené pre podnikate-
ľov na zbavenie sa odpadu zo svojej podnikateľskej činnosti! JE 
ZAKÁZANÉ TU UKLADAŤ NEBEZBEČNÝ ODPAD (biela technika, 
elektroodpad a pod.)

• Nový plot na novej čast cintorína na Družstevnej ulici nahradil doterajší 
pôvodný plechový plot bývalého futbalového ihriska. Je osadený ďalej od 
miestnej cesty, nakoľko medzi cestou a týmto plotom sa plánuje vybudovať 
parkovacie miesta,  chodník a verejná zeleň - stromy s trávnikom. To všetko 
sa však bude realizovať až v budúcnosti.

Integrované obslužné miesta na matrikách

však to, že si to budú môcť vyba-
viť pod jednou strechou bez toho, 
aby museli navštevovať ostatné 
úrady. Bude to šetriť nielen čas, 
ale aj peniaze, keďže majú byť 
poplatky za úkony, ktoré budú 
vybavované elektronickým 
spôsobom, nižšie. A zároveň to 
šetrí peniaze aj preto, že sa ľudia 
nebudú musieť presúvať z jedné-
ho úradu do druhého (náklady 

na cestovanie). V súčasnosti 
už existujú tri stovky takýchto 
obslužných miest - sú na poboč-
kách Slovenskej pošty. Na tých-
to poštách je možné už dnes si 
vybaviť výpis z listu vlastníctva, 
výpis a odpis z registra trestov či 
výpis z obchodného registra, kto-
rý slúži aj na právne účely. ZMOS 
dospel s ministerstvom financií 
a ministerstvom vnútra SR k zho-
de, že bude dobré umiestniť tieto 
integrované obslužné miesta na 
matriky, ktorých je 974 na celom 
Slovensku. Je to dôležité aj z toho 
dôvodu, že takmer tisícka matrič-
ných obvodov je takým určitým 
spádovým územím, do ktorého 
sa už osvedčene dobre dostáva 
aj z hľadiska dopravy a je tu aj 
zvyk občanov chodiť do týchto 
matričných centier. Zaujímavým 
je aj to, že matriky sa budú podie-
ľať aj na výnosoch z tejto činnosti, 
teda príjmami obcí sa stane 50 
percent všetkých vybraných 
poplatkov. Celý tento projekt je 

spolufinancovaný z európskych 
peňazí (z Operačného programu 
informatizácia spoločnosti). Mes-
tá a obce získajú cez tento projekt 
pre matriky potrebnú výpočtovú 
techniku (počítač s 2 monitormi 
- jeden pre zamestnanca, jeden 
pre občana, ďalej multifunkčné 
zariadenie – tlačiareň, skenér, 
čítačka kariet). 

Všetky poplatky za vystave-
nie vyššie uvedených dokladov 
budú nižšie, ako sú na úradoch, 
kde sa štandardne vydávajú: 
výpis z registra trestov bude 
stáť na matrike 3,90 eura (4 eur 
na prokuratúre), výpis z obchod-
ného registra bude stáť 4,50 eur 
(priamo na obch. registri stojí 6,50 
eura) a výpis z listu vlastníctva 
na právne účely 7,90 eura (8 eur 
stojí na katastri). Uvedené služby 
mali byť dostupné pre občanov 
na matrikách od 1. novembra 
2015, avšak termín zavedenia 
tejto služby sa posúva – predpo-
kladáme na začiatok roka 2016.   

V Ý Z V A
Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Belej 

a Primátor mesta Spišská Belá
vyzývajú obyvateľov mesta i širokú verejnosť

na predkladanie návrhov na udelenie ocenení:

Ceny mesta a Ceny primátora mesta 
pri príležitosti 745. výročia od udelenie mestských 

práv mestu Spišská Belá (v roku 2016)

Cena mesta alebo cena primátora mesta sa udeľuje fyzickej 
osobe za:
a)  vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky vedeckej, 

technickej, umeleckej, publicistickej a verejno-prospešnej 
činnosti, 

b)  činnosť osôb, ktoré sa významným spôsobom pričinili 
o hospodársky a kultúry rozvoj mesta, jeho propagáciu 
doma i v zahraničí, 

c)  činnosť osôb pri záchrane ľudských životov a majetku 
mesta a jeho občanov. 

Cenu mesta udeľuje mestské zastupiteľstvo, cenu primátora 
mesta udeľuje primátor mesta.

Po prvýkrát chceme oceniť aj právnické osoby (napr. občian-
ske združenia, spolky, podnikateľov, ....), ktoré sa významným 
spôsobom pričinili o rozvoj a podporu nášho mesta. 

Predpokladá sa udelenie ocenení 3 laureátom v každej kate-
górii. Uvedené ocenenia sa budú odovzdávať na slávnostnom 
zasadnutí mestského zastupiteľstva 17. januára 2016.  

Svoje písomné návrhy na kandidátov na uvedené ocenenia 
(fyzické osoby aj právnické osoby) s náležitým zdôvodnením 
môžete zasielať na adresu mestského úradu v Spišskej Belej, 
odovzdať osobne na sekretariáte primátora mesta (na mest-
skom úrade) alebo na mailovú adresu jneupauerova@spis-
skabela.sk. Vopred ďakujeme za každý doručený návrh. 

Lehota na predkladanie návrhov je do 10. 11. 2015
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Dňa 22. júna sa v bývalej 
kinosále mestského úradu 
uskutočnil koncoročný koncert 
novovzniknutých komorných 
telies Základnej umeleckej školy 
v Spišskej Belej. Išlo po mnohých 
rokoch o jedinečný zážitok pre 
široké publikum nášho mesta. 
Diváci na koncerte mali mož-
nosť uvidieť žiakov našej školy 
spoluúčinkovať v Komornom 
orchestri a v Dievčenskom spe-
váckom zbore. V našom meste 
to však nebola úplná novinka.        

Podnikatelia majú mnohé 
zákonné povinnosti a nie je 
jednoduché všetky sledovať a 
včas správne reagovať. Jedna 
z takýchto povinností sa týka 
ochrany ovzdušia, presnejšie 
znečisťovania ovzdušia podni-
kateľskou činnosťou (prevádz-
kou). K tejto problematike bol 
schválený zákon č. 401/1998 Z. 
z. o poplatkoch za znečisťovanie 
ovzdušia v znení neskorších 
predpisov, na základe ktorého 
Mesto Spišská Belá muselo prijať 
Všeobecne záväzné nariadenie 
mesta č. 5/2007 o poplatkoch za 
znečisťovanie ovzdušia. Keďže 
nie všetci podnikatelia si kaž-
doročne plnia tieto povinnosti 
vyplývajúce z vyššie uvedených 
predpisov, uvádzame tu niekoľ-
ko faktov k tejto problematike. 

Túto povinnosť si má plniť 
tzv. prevádzkovateľ malého 
zdroja znečisťovania ovzdušia, 
ktorým je právnická osoba, 
alebo fyzická osoba, ktorá má 
právo alebo možnosť prevádz-
kovať tento zdroj. Za malý 
zdroj znečisťovania ovzdušia 
sa považuje:
− technologický celok obsa-

hujúci stacionárne zariadenia na 
spaľovanie palív so súhrnným 
tepelným príkonom nižším ako 
0,3 MW (do 300 kW),
− ostatné technologické celky 

nepatriace do kategórie veľkých 
a stredných zdrojov (v pochyb-
nostiach o vymedzení stacionár-
neho zdroja rozhoduje Okresný 
úrad v Kežmarku)
− plochy, na ktorých sa vyko-

návajú práce, ktoré môžu spôso-
bovať znečisťovanie ovzdušia,
− skládky palív, surovín, 

produktov a odpadov, ak nie sú 
súčasťou veľkých alebo stred-
ných zdrojov znečisťovania 
ovzdušia,
− iné stavby, zariadenia a 

činnosti výrazne znečisťujúce 
ovzdušie, ak nie sú súčasťou 
veľkých alebo stredných zdrojov 
znečisťovania ovzdušia.    

Zjednodušene povedané, 
každý kto nejakou zo svojich 
podnikateľských činností zne-
čisťuje ovzdušie (napr. vykuruje 
tuhým alebo plynným palivom 
atď.), prevádzkuje vlastne malý 
zdroj znečisťovania ovzdušia, 
a teda vzťahujú sa na neho 
povinnosti v zmysle zákona. 

Pokiaľ podnikateľ si nie je istý, 
či sa naňho vzťahujú uvedené 
povinnosti, odporúčame mu 
obrátiť sa na mestský úrad, od-
delenie životného prostredia.   

Medzi povinnosti prevádz-
kovateľov malých zdrojov 
znečisťovania ovzdušia podľa 
zákona patrí napr.: 
− povinnosť umožniť prístup 

zamestnancom mesta na účel 
kontroly,
− viesť prevádzkovú evi-

denciu,
– neprekročiť ustanovenú 

tmavosť dymu a dodržiavať 
technické požiadavky a pod-
mienky,
−  oznámiť každoročne do 15. 

februára mestu za každý malý 
zdroj znečisťovania ovzdušia 
spotrebu palív a surovín, z kto-
rých znečisťujúce látky vznikajú, 
a ďalšie údaje potrebné na ziste-
nie množstva a škodlivosti zne-
čisťujúcich látok vypustených 
do ovzdušia za uplynulý rok, 
najmä o druhu a kvalitatívnych 
ukazovateľoch palív a surovín, 
počte prevádzkových hodín a o 
druhu a účinnosti odlučovacích 
zariadení.

O vyrubení poplatku za zne-
čisťovania ovzdušia prevádzko-
vateľovi malého zdroja znečisťo-
vania ovzdušia rozhoduje mesto. 
Nie každý, kto podá oznámenie 
automaticky bude platiť tento 
poplatok (to závisí od množstva 
a druhu spotrebovaného pali-
va). Podotýkame, že povinnosť 
podať oznámenie a v prípade 
vyrubenia poplatku povinnosť 
ho zaplatiť je povinnosťou vy-
plývajúcou zo zákona (nie je to na 
rozhodnutí mesta). V tomto prí-
pade mesto len plní úlohy, ktoré 
mu zákonom určil štát a v rámci 
preneseného výkonu štátnej 
správy v mene štátu prijíma tieto 
oznámenia a vyrubuje poplatky. 
Takže polemizovať o týchto po-
vinnostiach nemá zmysel a tre-
ba ich splniť, kým štát nezmení 
zákon. Za nesplnenie povinnosti 
podať uvedené oznámenie hro-
zí prevádzkovateľovi malého 
zdroja pokuta do výšky takmer 
664 eur. Takže radšej kontaktuj-
te mestský úrad v Spišskej Belej, 
oddelenie životného prostredia 
– RNDr. Grivalskú, tel. 052/468 
05 24, grivalska@spisskabela.sk 
a bezplatne si dajte poradiť.

Povinnosti podnikateľa na úseku ochrany ovzdušia

• Orchester pod vedením p. riaditeľa Š.Pitoniaka v rokoch 1962 - 1963.

Koncert komorných telies venovaný riaditeľovi ZUŠ Štefanovi 
Pitoniakovi 

Z historických análov vieme, že 
v Spišskej Belej už koncom 18. 
storočia pravidelne účinkoval 
komorný orchester, o spevác-
kych ansámbloch pôsobiacich 
najmä pri cirkevných službách 
máme zmienky už oveľa skôr. 
Novozaložený, alebo ako pani 
riaditeľka ZUŠ, Mgr. Zuzana 
Pavličková podotkla „...novoob-
novený...” orchester nadviazal 
na kedysi existujúci orchester, 
ktorý sa viaže ku vznikom ZUŠ 
Spišská Belá v 60. rokoch 20. sto-

ročia a je neodmysliteľne spätý 
s osobou prvého riaditeľa našej 
školy - Štefana Pitoniaka. Mnohí 
prítomní v sále si na tieto chvíle 
zaspomínali a organizátorov 
koncertu nesmierne potešil fakt, 
že sa ho zúčasnila pani Pitoniako-
vá, manželka už nebohého pána 
Pitoniaka a traja synovia. Koncert 
sme venovali nedožitému jubileu 
95. narodenín Štefana Pitoniaka. 
Vystúpenia sólistov orchestra 
ale aj členov orchestra a zboru 

vzbudil chuť po ďalších vystú-
peniach a už dnes deti pracujú 
na štúdiových nahrávkach 
vybraných skladieb koncertu. 
Tieto nahrávky, ale aj vyjadrenia 
žiakov, členov telies a pedagógov 
si môžete pozrieť na vynovenej 
stránke našej školy. Už teraz sa 
tešíme a srdečne pozývame na 
najbližšie koncerty Komorné-
ho orchestra a Dievčenského 
speváckeho zboru ZUŠ Spišská 
Belá.   Mgr. Michal Paľko

• Orchester pod vedením p. učiteľa M. Paľka.
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Projekt s názvom Zemiansky dvor Šarpanec sa má realizovať na 
pozemkoch mesta Spišská Belá v lokalite pod Šarpancom na ploche 
cca 62 ha. Projekt je tvorený z dvoch častí – z Agrofarmy a z Agro-
turistiky. Súčasťou tohto zámeru je vybudovanie nasledovných 
komplexov a budov:

A) Agroturistický areál s prezentáciou ľudovej tvorivosti, kolibou 
a amfiteátrom

B) Hipocentrum s jazdeckým areálom a krytou jazdiarňou
C) Športovo-relaxačný areál ako súčasť agroturistického komplexu
D) Agrofarma s chovom hospodárskych zvierat typických pre 

región (ovce, hovädzí dobytok, kone a iné drobnochovy)
E) Vodné hospodárstvo
F) Náučné chodníky
G) Oddychové turistické zóny na voľnočasové aktivity (turistika, výlety na koňoch, výlety na bicykloch a pod.)
H) Parkoviská

Ad A) Agroturistický areál s prezentáciou ľudovej tvorivosti, kolibou a amfiteátrom je situovaný pri hlavnom cestnom ťahu z Tatranskej 
Kotliny do mesta Spišská Belá, v lokalite Šarpanec. Zámer predpokladá vytvorenie remeselníckej rázovitej dedinky, kde v jednotlivých 
objektoch sa bude nachádzať prezentácia ľudových remesiel ako napríklad kováčska dielňa, rezbárstvo, čipkárstvo, spracovanie ovčej 
vlny a pod. Centrálnym objektom tejto „rázovitej dedinky“ bude malé námestie s rozhľadňou/zvonicou, amfiteátrom (s kapacitou cca 
2 000 miest na sedenie ) a väčším objektom v štýle hospodárskej usadlosti, v ktorom bude umiestnená typická koliba, obchod s vlastnými 
produktami, rýchle občerstvenie a pod. Predpokladom je aj organizácia rôznych kultúrnych podujatí, prezentujúcich život a ľudové zvyky 
ľudu spod Tatier, ako napríklad folklórne festivaly, adventné podujatia a zvyky spojené Vianočnými sviatkami, prezentácia Veľkonoč-
ných zvykov, ale aj organizácia rôznych koncertov a pod. Perspektívne tento komplex by mohol byť rozšírený o ďalší objekt, v tradičnej 
architektúre, ktorý by slúžil ako kongresové centrum. 

Ad B) Hipocentrum bude nadväzovať na agroturistický areál ako samostatná časť tvorená objektom pre ustajnenie koní (cca 20 - 25 
ustajňovacích miest), na ktorý bude nadväzovať budova krytej konskej jazdiarne. V rámci hipocentra bude k dispozícii vonkajší jazdecký 
parkúr, na rekreačné jazdenie, prípadne aj na organizáciu konských pretekov, lonžovací kruh pre kone využívaný najmä na školu jazdenia. 
Súčasťou celého areálu budú aj vychádzkové trasy na koňoch, či konských záprahoch, v rámci ktorých budú vytvorené náučné chodníky 
a rôzne oddychové zóny (besiedky, altánky, vyhliadky a iné menšie objekty). 

Ad C) Športovo relaxačný areál ako súčasť agroturistického komplexu bude priamo nadväzovať na ľudovú dedinku. Predpokladom 
je vybudovanie krytej multifunkčnej športovej haly s nadväznosťou na vonkajšie športoviská. Súčasťou haly bude multifunkčná plocha 
(tenis, sálový futbal, hádzaná a pod.), bedmintonové a squashové ihriská, občerstvenie a sociálne zázemie. Hala bude slúžiť na účely 
rekreačného športu pre verejnosť, ale aj na organizáciu spoločenských podujatí (plesy, kongresy, koncerty počas zimného obdobia a pod). 
Priamo na halu budú nadväzovať vonkajšie športoviská ako napríklad vonkajší tenisový kurt, v zime ľadová plocha. Súčasťou areálu bude 
taktiež aj detská krytá hala s ihriskami pre deti, lezecké steny pre deti aj dospelých a s ďalšími športovo-relaxačnými aktivitami pre deti 
v rámci otvorených ihrísk. V rámci tohto areálu hodláme vybudovať aj objekt s bowlingovými dráhami a prípadne herňou pre dospelých 
aj deti (stolový futbal, biliard a pod.) a malým lokálnym pivovarom, nakoľko pivovarníctvo historicky súviselo s mestom Spišská Belá. 
Architektúra týchto objektov bude zohľadňovať prvky ľudovej architektúry danej lokality, napr. detská hala vo forme štýlovej drevenej 
stodoly, bowlingová hala vo forme maštale. V dlhodobejšom horizonte je možné túto časť ďalej rozširovať o objekty služiace na wellness, 
prípadne vodné športy (vonkajšie prírodné kúpalisko, krytý plavecký bazén a pod.). 

Ad D) Agrofarma s chovom hospodárskych zvierat typických pre región (ovce, hovädzí dobytok, kone a iné drobnochovy) bude 
súčasťou uceleného komplexu s ukážkovými chovmi. V lokalite predpokladáme vybudovanie zázemia na chov cca 300 ks oviec a kôz, 
cca 50 ks hovädzieho dobytka, chov a ustajnenie cca 25 ks koní (hipocentrum) a menšie ukážkové chovy ošípaných, mangalíc, hydiny 
a iných malých hospodárskych zvierat. Zámerom je vybudovanie objektov pre zimné ustajnenie uvedeného počtu hospodárskych zvierat 
a vybudovanie súvisiacich hospodárskych objektov. Počas letných mesiacov budú všetky chovy len voľne ustajnené v určených výbehoch 
a na to určených prístreškoch. Počas vhodných letných mesiacov dobytok vo väčšom množstve bude chovaný pastvinovým spôsobom aj 
na ďalších pozemkoch (prevažne prenajatých na tento účel). Súčasťou farmy budú aj hipochodníky na voľné jazdenie na koňoch v rámci 
areálu farmy. V rámci areálu farmy povedie aj náučný zoologický chodník. Perspektívne predpokladáme aj so spracovaním mlieka 
a výrobou typických syrových produktov a s výrobou typických mäsových výrobkov, ktoré budú v rámci predaja zo dvora predávané 
priamo v areály agrofarmy. Produktami agrofarmy budú zásobované aj ostatné súvisiace prevádzky ako koliba v areály. Perspektívne 
uvažujeme rozšíriť chov vo forme obory o chov voľne žijúcich divých zvierat (jelenia, danielia a srnčia zver).

Ad E) Vodné hospodárstvo predpokladá využitie vodného toku tečúceho medzi pozemkami parc. č. 12073/1 a 12124/1. V našom 
zámere predpokladáme vybudovanie jazierka s chovom vodnej hydiny a jazierka na chov rýb, predovšetkým pstruha potočného, ale 
vybudovanie okrasných vodných plôch v rámci náučných chodníkov a prechodovej zóny medzi agroturistickou časťou a agrofarmou. 
Súčasťou tohto areálu by mal byť altánok spolu s občerstvením, resp. grilovaním rýb. 

Ad F) V rámci celého areálu budú viesť tri rôzne náučné chodníky. 
• Geologický chodník, ktorého cieľom bude priblížiť horniny, ktoré sa nachádzajú na území Nízkych, Západných, Vysokých a Belianskych 

Tatier. Súčasťou geologickej expozície bude presný popis hornín a minerálov, ich zloženia a najmä ich výskytu v Tatrách

Zemiansky dvor Šarpanec (agroturistika a agrofarma) 

• Zemiansky dvor - koliba, reštaurácia.
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• Botanický chodník má za cieľ priblížiť typické druhy rastlín 
tatranského regiónu. Jedná sa častou o vzácne endemické druhy. 
Okrem pestovaných kultúr rastlín, krovín či drevín súčasťou bude 
ich popis a zobrazenie výskytu v Tatrách

• Zoologický chodník bude mať za cieľ priblížiť chovy jednotlivých 
hospodárskych zvierat na agrofarme, ale aj vhodným spôsobom 
priblížiť druhy a život voľne žijúcich zvierat v prírode Tatier (napr. 
prezentácia vo forme drevených makiet/sôch zvierat)

Ad G)  Oddychové turistické zóny na voľnočasové aktivity budú 
jednak priamo súčasťou areálu agroturistického komplexu. Jedná 
sa hlavne o detské ihriská, náučné chodníky, hipochodník, jazdecký 
areál, rôzne altánky a besiedky. Tieto aktivity by boli umiestnené 
v rámci celého areálu „Zemianského dvora“ a boli by dostupné 
v rámci pešej alebo bicyklovej turistiky, alebo jazdou na koňoch či 
konských záprahoch. Zámerom by bolo vybudovanie rôznych lezeckých a prekážkových chodníkov, parkov na báze prírodných mate-
riálov, možností účasti pri práci pri chove oviec (vybudovanie letného dočasného salašu) a pod. 

Ad H) Aktivity spojené s vyššie popísaný agroturistickým komplexom predpokladajú zvýšený pohyb návštevníkov, najmä počas 
konania rôznych akcií, kultúrnych podujatí, športových podujatí a pod. Preto je nevyhnutné uvažovať ešte pred vstupom do samotného 
areálu vybudovať parkoviská. V rámci riešenia vstupu do areálu budeme uvažovať aj so zmenou organizácie dopravy, vo forme vybu-
dovania križovatky/kruhového objazdu, aby sme dosiahli maximálnu bezpečnosť pri vjazde a výjazde do/z areálu.

Investorom celého projektu je spoločnosť ZAR invest s. r. o. Bratislava, ktorá je 90% vlastníkom spoločnosti LBS Nemešany, s. r. o., 
Ždiar, ktorá predložila projekt Zemiansky dvor Šarpanec. Táto spoločnosť sa zakrátko zmení obchodný názov na Zemiansky dvor Šar-
panec s. r. o., ktorej cieľom bude výlučne realizácia tohto projektu. Spoločnosť ZAR Invest s.r.o. je zároveň vlastníkom spoločnosti Mores 
Resort a. s., ktorá je zodpovedná za realizáciu projektu Hotel Lomnica v Tatranskej Lomnici.

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Belej na svojom zasadnutí dňa 10. 9. 2015 definitívne schválilo realizáciu projektu Zemiansky dvor 
Šarpanec (agroturistika a agrofarma) tým, že schválilo upravený návrh projektovej štúdie Zemiansky dvor Šarpanec (agroturistika a 
agrofarma), ktorý predložila spoločnosť LBS Nemešany s. r. o., Ždiar 169 (projektová štúdia je zverejnená na www.spisskabela.sk). 

Poslanci zároveň schválili aj:
a) návrh zmluvy o spolupráci medzi Mestom a spoločnosťou LBS Nemešany, s. r. o. Ždiar 169 na realizáciu projektu Zemiansky dvor 

Šarpanec (agroturistika a agrofarma) - návrh zmluvy je zverejnený na www.spisskabela.sk
b) prenájom poľnohospodárskych pozemkov v uvedenej lokalite o celkovej pre nájomcu LBS Nemešany, s. r. o., Ždiar 169 za pod-

mienok uvedených v nájomnej zmluve 
c) návrh nájomnej zmluvy medzi Mestom Spišská Belá a spoločnosťou LBS Nemešany, s. r. o., Ždiar 169 na realizáciu projektu Ze-

miansky dvor Šarpanec - agroturistika a agrofarma - návrh zmluvy je zverejnený na www.spisskabela.sk
d) predkupné právo na odkúpenie časti pozemkov za podmienok špecifikovaných v návrhu zmluvy o budúcej kúpnej zmluve medzi 

Mestom Spišská Belá a spoločnosťou LBS Nemešany, s. r. o., Ždiar 169 na realizáciu projektu Zemiansky dvor Šarpanec - agroturistika a 
agrofarma - návrh zmluvy je zverejnený na www.spisskabela.sk

Ešte dňa 13. augusta 2015 Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Belej prerokovalo návrh tohto projektu a tento projekt navrhlo podporiť 
za splnenia nasledovných podmienok mesta:

1.)  Dodržať nasledovný postup - uzavrieť zmluvu o spolupráci na realizáciu tohto projektu (jej neoddeliteľnou súčasťou je projektová 
štúdia, ktorá bola schválená Mestským zastupiteľstvom týmto uznesením) a zároveň uzavrieť zmluvu o nájme poľnohospodárskych 
pozemkov a zmluvu o budúcej kúpnej zmluve.

2.) Doba nájmu pozemkov – odsúhlasená na 30 rokov (s možnosťou ďalšej prolongácie v prípade úspešnej realizácie tohto projektu)
3.) Obsahom zmluvy o spolupráci bude aj spôsob určenia kúpnej ceny a výšky nájomného za predmetné pozemky. Ceny za prenájom 

a prípadný predaj pozemkov budú určené nasledovne:
• 2 rozdielne ceny nájomné-

ho – poľnohospodárska pôda 
(agrofarma) a ostatné pozemky 
(agroturistika)

• 2 rozdielne kúpne ceny  
– pod stavbami a ostatné súvisiace 
plochy k stavbám

Uvedené ceny budú určené na 
základe znaleckého posudku, kto-
rý dá vyhotoviť mesto na náklady 
žiadateľa. Určenie ceny sa bude 
riešené formou dodatku k zmluve 
o spolupráci, ako aj následne for-
mou dodatku k zmluve o nájme 
pozemkov a k zmluve o budúcej 
kúpnej zmluve.

• Zemiansky dvor - športová hala.

• Zemiansky dvor - jazdiareň pre kone.
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4.) Ak sa obe zmluvné strany 
(mesto a investor) v budúcnosti 
vzájomne nedohodnú inak, tak 
sa môžuodpredávať len pozem-
ky pod stavbami a pozemky 
priľahlé k týmto stavbám (t.j. 
časti týchto pozemkov určené 
geometrickým plánom). Tieto 
pozemky sa odpredajú až po 
kolaudácii každej stavby.

5.) Každá zmena vyššie 
uvedeného projektu (zámeru), 
ktorý vo forme projektovej štú-
die schválilo mesto,musí byť od-
súhlasená mestom Spišská Belá 
– mestským zastupiteľstvom.

6.) Možnosť pre mesto v čas-
ti Agroturistika vybudovať 
„mestskú chatu“ vo vhodnej 
architektúre a vhodnom dizaj-
ne vzhľadom na okolité stavby 
a komplexnosť celého areálu 

(má ísť o malé reprezentatívne 
ubytovacie zariadenie výlučne 
pre potreby mesta cca do 12 - 15 
ľudí – napr. pre zahraničné náv-
števy mesta a pod.). Investor do-
hodne s mestom vhodné miesto 
na umiestnenie takejto stavby.

7.) Pred podaním žiadosti 
o územné, resp. stavebné 
konanie pre konkrétny objekt 
(stavbu) investor predloží 
mestu (primátorovi mesta) na 
schválenie projektovú doku-
mentáciu pre každý objekt tvo-
riaci projekt Zemiansky dvor 
za účelom posúdenie jej súladu 
so schválenou projektovou štú-
diou tvoriacou prílohu zmluvy 
o spolupráci.   

8.) V uvedených zmluvách 
určiť účinné ochranné mecha-
nizmy - v prípade porušenia 
zmluvy o spolupráci po pred-

chádzajúcom písomnom upo-
zornení a nezjednaní nápravy 
(najmä v prípade zmeny projek-
tu od schválenej štúdie – nielen 
počas realizácie, ale aj počas 
prevádzkovania Zemianskeho 
dvora Šarpanec) môže mesto 
odstúpiť od zmluvy o nájme 
pozemkov a od zmluvy o bu-
dúcej kúpnej zmluve.

9.) Ponúknuť prácu pre 
stavebné firmy z mesta a jeho 
okolia počas výstavby areálu 
Zemianskeho dvora aj počas 
prevádzkovania tohto Zemian-
skeho dvora a spolupracovať 
s miestnymi firmami počas 
jeho výstavby a teda aktívne 
spolupracovať s miestnymi 
a regionálnymi podnikateľmi.

10.) Zabezpečiť počas celej 
doby prevádzkovania osobitné 
ceny (zásadne nižšie ceny) za 

služby poskytované v tomto 
„Zemianskom dvore“ (napr. 
zľavy na vstupnom a pod.) pre 
samotných obyvateľov mesta 
Spišská Belá (aby obyvatelia 
Spišskej Belej mali výhodu 
z toho, že ponúkli pozemky 
mesta na realizáciu tohto pro-
jektu). Zvýhodnené (osobitné) 
ceny majú platiť aj pre samotné 
mesto a jeho organizácie (napr. 
školy, športové kluby a pod.), ak 
budú potrebovať využiť služby 
toho Zemianskom dvora.

11.) Podporovať zamestnáva-
nie najmä obyvateľov zo Spišskej 
Belej a okolitého regiónu - nielen 
počas realizácie projektu, ako aj 
po spustení prevádzkovania 
Zemianskeho dvora

12.) Všetky náklady spojené 
s prípravu realizácie projektu 
Zemiansky dvor Šarpanec bude 
znášať investor.

Tieto podmienky boli po ur-
čitej modifikácii zapracované do 
uvedenej zmluvy o spolupráci, 
nájomnej zmluvy a zmluvy 
o budúcej kúpnej zmluve, 
ktorú schválilo mestské zastu-
piteľstvo. 

Podľa vyjadrenia investora 
v tomto „zemianskom dvore“ 
po ukončení výstavby by malo 
nájsť prácu asi 50 miestnych 
ľudí.  Uvedený projekt bude 
stáť podľa slov investora pri-
bližne 8 miliónov eur. Avšak 
ide o orientačnú sumu, nakoľ-
ko projekt je len v štúdiu jeho 
prípravy a náklady projektu sa 
budú podľa potreby postupne 
upravovať.  Investor chce začať 
realizovať projekt čo najskôr, t.j. 
už v 1. polovici budúceho roka. 
Avšak projekt bude podliehať 
aj posudzovaniu vplyvov na 
životné prostredie, takže to 
trochu zbrzdí vydanie všetkých 
potrebných povolení vrátane 
stavebných povolení na jed-
notlivé objekty. Podľa zmluvy 
s mestom musí investor začať 
výstavbu najneskôr do 2 rokov 
od podpísania zmluvy. Investor 
v súčasnosti nevie odhadnúť 
ani lehotu ukončenia celého 
projektu, ale podľa jeho vyjad-
renia – jeho snahou je čo najskôr 
spustil areál do prevádzky.

Viac informácii o tomto projekte 
vrátane vizualizácii nájdete na: 
www.spisskabela.sk/samosprava/
zemiansky-dvor-sarpanec-agrotu-
ristika-agrofarma
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Od 2. do 4. októbra 2015 sa v našom meste a v jeho okolí usku-
točnil 29. ročník Medzinárodných orientačných automobilových 
pretekov – O putovný pohár Slavomila Rusiňáka. Tieto preteky 
pripravili Automotoklub Spišská Belá pod vedením Petra Rusiňáka 
za podpory Mesta Spišská Belá a ďalších spoluorganizátorov a pod-
porovateľov. Súťažilo sa v 2 orientačných etapách (jednej nočnej 
a jednej denne etape) a v jazde zručnosti. V rámci týchto pretekov 
sa uskutočnilo (odjazdilo) aj: 

- 7. a 8. kolo Stredoeurópskeho pohára (stredoeurópske orien-
tačné automobilové preteky)

- 4. kolo Majstrovstiev SR – Rodičia, jazdite opatrne! 
- 8. kolo seriálu Belianske bezpečné jazdy• Celkoví víťazi pretekov - Aleš Čejka a Petr Dvorský (ČR) s Petrom 

Rusiňákom (uprostred)

Ďalší ročník obľúbenej 
automobilovej súťaže je za nami
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Št. 
číslo

Jazdec                   
Meno a priezvisko

Spolujazdec             
Meno a priezvisko

Orientač.  
jazda

Jazda 
zručnosti 

Radar Prvky TB 
Spolu

TB       
Spolu - 

bonifikácia
TB TB TB TB TB TB

22 BODICKÝ Vladimír BODICKÝ Martin Bratislava 1210 226 0 419 1855 2018 1.

14 ORLÍK Juraj ORLÍKOVÁ Magdaléna Prievidza 1360 346 140 420 2266 2074 2.

6 DUBIEL Ján DUBIEL Miroslav Štrba 2870 333 20 512 3735 4076 3.

18 JUHÁS Ján JUHÁSOVÁ Martina Košice 4360 253 10 337 4960 4960 4.

20 MADAJ Rudolf MADAJ Marek Bojnice 4820 355 20 504 5699 5165 5.

21 SARLÓS Attila BODOCKÁ Eva Bratislava 4390 394 0 329 5113 5585 6.

15 JANKOVIČ Vladimír KISS Gabriel Košice 5030 275 0 407 5712 5984 7.

5 GETTA Ivan VELČICKÝ Martin Vinodol 4780 331 100 410 5621 6150 8.

23 OPATŘIL David OPATŘILOVÁ Drahomíra Brno 6160 400 0 369 6929 7582 9.

Kategória F - automobilová orientačná súťaž pre všetkých

10 KOZÁK Matej KOZÁK Jakub Kežmarok 440 234 20 404 1098 1098 1.

3 PAVLIČKO Jozef PAVLIČKOVÁ Emma Spišská Belá 570 341 0 440 1351 1351 2.

4 VOJTAŠŠÁK Pavol MALINA Adam Rakúsy 1150 223 40 305 1718 1718 3.

2 BIELIK František BIELIK Maroš Spišská Belá 1110 246 0 461 1817 1817 4.

9 LIBIAK Martin LIBIAKOVÁ Vladislava Ľubica 1210 237 70 415 1932 1932 5.

13 PAVLÁK Lukáš REZNIČÁK Michal Spišská Belá 1620 328 10 404 2362 2362 6.

Mesto Poradie

Belianske bezpečné jazdy 2015 - 4. kolo

Št. 
číslo

Jazdec                    
Meno a priezvisko

Spolujazdec             
Meno a priezvisko

Orientač.  
jazda

Jazda  
zručnosti  

Radar Prvky TB 
Spolu

TB TB TB TB TB

Kategória A

14 ORLÍK Juraj ORLÍKOVÁ Magdaléna Prievidza 1360 346 140 420 2266 1.

20 MADAJ Rudolf MADAJ Marek Bojnice 48 20 355 20 504 569 9 2.

Kategória C

18 JUHÁS Ján JUHÁSOVÁ Martina Košice 4360 253 10 337 49 60 1.

Kategória D

15 JANKOVIČ Vladimír KISS Gabriel Košice 5030 275 0 407 5712 1.

Kategória E

22 BODICKÝ Vladimír BODICKÝ Martin Bratislava 1210 226 0 419 18 55 1.

6 DUBIEL Ján DUBIEL Miroslav Štrba 28 70 333 20 512 3735 2.

21 SARLÓS Attila BODOCKÁ Eva Bratislava 439 0 39 4 0 329 5113 3.

5 GETTA Ivan VELČICKÝ Martin Vinodol 478 0 331 100 410 5621 4.

23 OPATŘIL David OPATŘILOVÁ Drahomíra Brno 6160 400 0 369 69 29 5.

Kategória F - automobilová orientačná súťaž pre všetkých

10 KOZÁK Matej KOZÁK Jakub Kežmarok 440 234 20 404 109 8 1.

3 PAVLIČKO Jozef PAVLIČKOVÁ Emma Spišská Belá 570 341 0 440 1351 2.

4 VOJTAŠŠÁK Pavol MALINA Adam Rakúsy 1150 223 40 305 1718 3.

2 BIELIK František BIELIK Maroš Spišská Belá 1110 246 0 461 18 17 4.

9 LIBIAK Martin LIBIAKOVÁ Vladislava Ľubica 1210 237 70 415 19 32 5.

13 PAVLÁK Lukáš REZNIČÁK Michal Spišská Belá 1620 328 10 404 2362 6.

Mesto Poradie

Rodičia, jazdite opatrne! - 4. kolo

Viac informácii na www.amkspisskabela.sk
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V sobotu a nedeľu 5. a 6. septembra 2015 sa uskutočnil na hokej-
balovom ihrisku v Spišskej Belej hokejbalový turnaj žien.

Výsledky turnaja:  1. Výber SR
 2. Ladies Slovakia
 3. Hogo Žilina
 4. Crazy Girls Bratislava
 5. Rebels Topoľčany
 6. Ice Dream Košice

  902      1       1      1430         2
Čejka Aleš

Dvorský Petr
        551             1         879             1             0             0

  903      2       2      1797         6
Krzewski Maciej

Krzewski Mateusz
        598             2       1199             4             0             0

  901      3       3      1930         5
Kuźniak Norbert

Skowroňski Maurycy
        984             3         946             2             0             0

    33      4       4      2416         7
Magdolen Roman ml

Magdolen Roman
      1241             4       1175             3             0             0

  908      5       5      3088       12
Kenyeres Miklós

Sebestyén György
      1564             5       1524             7             0             0

  915      6       6      3135       14
Paňka Marek

Czmielewski Marek
      1675             8       1460             6             0             0

  904      7       7      3144       15
Tinák Marián

Búci Milan
      1609             7       1535             8             0             0

  911      8       8      3159       15
Lisicki Tomasz

Lisicki Piotr
      1802           10       1357             5             0             0

  907      9       9      3260       18
Drobík Zdeněk

Drobíková Dagmar
      1706             9       1554             9             0             0

  927    10     10      4174       16
Morel Andrzej

Morel Paulina
      1602             6       2572           10             0             0

  906    11     11      4604       22
Klasová Zuzana

Klasa Martin
      1825           11       2779           11             0             0

  912    12     12      5216       25
Pospieszny Krzysztof

Pospieszna Barbara
      2320           13       2896           12             0             0

  918    13     13      5299       25
Kluk Iwona

Kluk Wojciech
      2108           12       3191           13             0             0

    32    14     14      6492       29
Magdolen Viktor

Magdolen Richard
      2811           14       3681           15             0             0

  941    15     15      6868       32
Setyar Cristian

Zaharie Alin
      3135           16       3733           16             0             0

O putovný pohár Slavomila Rusiňáka - XXIX. ročník
Celkové výsledky - NOC + DEN

Podpis rozhodčího:

Poř. Posádka
Celkem

Body Pořadí
Pořadí

Strana :  1 / 2

Body 1 Pořadí 1 Body 2 Pořadí 2 Body 3 Pořadí 3
(body)

  916    16     16      7323       32
Capitaneanu Nelu

Decuseara Viorel
      3133           15       4190           17             0             0

  910    17     17      7672       32
Seletye David

Seletye Maria
      4066           18       3606           14             0             0

    31    18     18      7885       35
Sobota Aleš

Sobota Rudolf
      3669           17       4216           18             0             0

  930    19     19      9225       38
Kouřimský František

Kleintová Eva
      4078           19       5147           19             0             0

O putovný pohár Slavomila Rusiňáka - 29. ročník

LADIES CUP 2015
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Hoci bola septembrová ne-
deľa a silný vietor s dažďom 
predpovedali chladný deň, 
konal sa na trati zo Spišskej 
Belej do Ždiaru cyklomaratón 
Belianska 25. Dňa 6. septembra 
sa na štartovacej čiare zoskupilo 
44 odvážlivcov z celého okolia, 
ktorých privítal Jozef Kuna, 
vieprimátor mesta Spišská Belá a 
Pavol Bekeš, starosta obce Ždiar. 
Trať viedla cyklistov spočiatku 
po cyklochodníku medzi Spiš-
skou Belou a Tatranskou Kotli-
nou, neskôr sa dostali na poľnú 
cestu pri Kardolíne, ktorá ich 
priviedla cez Monkovú dolinu 
až do cieľa na Strednici v Ždia-
ri. Pretekov sa mohol zúčastniť 
každý cyklista, ktorý dovŕšil 15 
rokov. Súťažiaci boli rozdelení 
do šiestich kategórii, v každej 
z nich boli víťazi prvých troch 
miest odmenení medailami a 
finančnou odmenou. Celkové 
poradie pretekárov si môžete 

Pomaly, ale isto sa stáva 
tradíciou, že v auguste do 
nášho mesta zavítajú furmani z 
celého Slovenska, aby si mohli 
medzi sebou zmerať sily na 
furmanských pretekoch Belian-
ska podkova, ktoré organizuje 
Mesto Spišská Belá spolu so 
Spolkom priateľov koní.

Na priestrannom areáli Niž-
ných lúk pri Krížovskom moste 
(pri rieke Poprad) sa zišlo 10 
furmanských tímov: zo Spišskej 
Belej, Pavloviec, Belej nad Ciro-
chou, Matiašky, Hričovského 
Podhradia, Torysy, Brezovice, 
Štôly a z Lendaku. Súťažilo sa 
pod dohľadom profesionálnych 
porotcov p. Zdenky Brozmano-
vej a p. Petra Žilíka v troch dis-
ciplínach: slalom furmanským 
vozom, manipulácia s drevom 
a silová disciplína. Ľudia hlasno 
povzbudzovali nielen furmanov, 
ale aj samotné konské záprahy, 

• Víťaz furmanských  pretekov Belianska podkova 2015 - Jozef Miškovič 
s primátor mesta Štefanom Bieľakom a s riaditeľom pretekov Michalom 
Šelepom.

Už v poradí 17. ročník ha-
sičskej pohárovej súťaže detí 
„Prúdnička Cyrila Kováčika“, 
ktorá sa konala 5. septembra, 
usporiadalo mesto Spišská Belá 
v spolupráci s Dobrovoľným 
hasičským zborom Spišská Belá 
a Okresným výborom DPO Kež-
marok. A hoci počasie mladým 
hasičom veľmi neprialo, chuť 
súťažiť a víťaziť bola silnejšia. 
Súťaže sa zúčastnilo celkovo 16 
chlapčenských a dievčenských 
družstiev vo veku od 8 do 15 
rokov z blízkych i vzdialenej-
ších obcí, ktoré si zmerali sily 
v 2 disciplínach: v štafetovom 
behu 5 x 30 m a útoku CTIF. 
Víťazný pohár a finančnú od-
menu v kategórii chlapcov si za 
prvé miesto odnieslo družstvo 
zo Spišskej Starej Vsi, 2. miesto 
obsadili chlapci z Holumnice 
a 3. miesto patrilo družstvu 
chlapcov z Podolínca. Prvé 
miesto v kategórii dievčat, ktoré 

Prúdnička Cyrila Kováčika

získali taktiež pohár a finančnú 
odmenu, obsadili dievčatá zo 
Slovenskej Vsi, 2. miesto získalo 
družstvo dievčat z Podolínca a 
ako tretie sa umiestnili dievčatá 
zo Spišskej Starej Vsi.

Belianska podkova
ktoré to veru nemali ľahké. 

Za absolútneho víťaza pre-
tekov bol vyhlásený furman 
Jozef Miškovič zo Spišskej Belej 
so závozníkom Petrom Zimom, 
na druhom mieste sa umiestnil 
furman z Lendaku Vladimír Vida 
so závozníkom Valentom Majer-
čákom a tretie miesto obsadil fur-
man Peter Chobor z Pavloviec so 
závozníkom Jozefom Sulinským. 
Mená víťazných koní boli veľmi 
tradičné: Mišo a Mišo.

Po vyhlásení výsledkov a 
odovzdaní ocenení nasledova-
la voľná zábava a posedenie 
pri hudbe skupiny Texas do 
neskorých večerných hodín. 
Poďakovanie patrí všetkým, 
ktorí pomohli organizačne pri 
príprave a priebehu týchto 
pretekov, no najmä Michalovi 
Šelepovi zo Spišskej Belej. Po-
ďakovanie patrí aj sponzorom, 
ktorí podporili toto podujatie.

Cyklomaratón Belianska 25
pozrieť na webstránke mesta 
Spišská Belá.

• Kategória ženy 15 - 30 rokov
1. miesto: Dominika Turócziová
2. miesto: Zuzana Grotkovská
• Kategória ženy 31 - 45 rokov
1. miesto: Jana Holodová
2. miesto: Viera Raffajová
3. miesto: Andrea Turócziová
• Kategória ženy 46 - 100 rokov
1. miesto: Bibiana Lizáková
2. miesto: Anna Dobešová
• Kategória muži 15 - 30 rokov
1. miesto: Tomáš Raffel
2. miesto: Tomáš Hrebík
3. miesto: Patrik Oravec
• Kategória muži 31 - 45 rokov
1. miesto: Ján Halík
2. miesto: Ján Roth
3. miesto: Juraj Raffaj
• Kategória muži 46 - 100 rokov
1. miesto: Miroslav Michalák
2. miesto: Ľubomír Cintula
3. miesto: Ján Prokopovič
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Už sedemnáste pokračovanie Belá Mix Volley Cupu prilákalo 
do areálu parku kaštieľa v Strážkach 21 zmiešaných volejbalových 
tímov (3 mužov a 3 ženy). Od 18. do 19. júla turnaj  priniesol niekoľko 
výborných duelov. Jednotlivé družstvá sa túžili vytiahnuť najmä na 
aktuálnych majstrov Slovenska v mixe družstvu „V skutku solídne“. 
Avšak práve posledný zápas turnaja priniesol mierne prekvapenie. 
Stoja za ním Škôlkari, ktorí po dramatickom priebehu republikových 
šampiónov zdolali 2:1 na sety. Zostava víťazov: Michal Hudák, Mir-
ka Hudáková, Roman Németh, Katarína Némethová, Marek Malina, 
Ivana Miklovičová.

Najlepší hráč: Juraj Drobňák (V skutku solídne); najlepšia 
hráčka: Mirka Hudáková (Škôlkari).

Konečné poradie: 1. Škôlkari, 2. V skutku solídne, 3. Kvietky, 4. 
Friško a zbešňeto.

Poďakovanie za perfektne zvládnutú organizáciu turnaja patrí 
„bývalým“ belianskym volejbalistom na čele s Jozefom Kunom. 
Za pomoc pri zorganizovaní turnaja patrí poďakovanie aj Mestu 
Spišská Belá a SNG Kaštieľ Strážky za poskytnutie priestorov par-
ku kaštieľa. A samozrejme veľké poďakovanie patrí aj sponzorom 
tohto turnaja. 

• Hralo sa na piatich ihriskách.

• Finále turnaja: V skutku solídne vs. Školkári 1:2

• Najlepší hráč a najlepšia hráčka turnaja 

BELA MIX VOLEY CUP 2015BELA MIX VOLEY CUP 2015

Dňa 24. 10. 2015 sa v Nitre uskutoční Československý super-
pohár v hokejbale. Turnaj organizuje Slovenská hokejbalová únia. 
Tohto turnaja sa zúčastňujú víťazí slovenskej a českej extraligy 
v jednotlivých vekových kategóriách. Víťazí oboch líg v danej 
kategórii odohrajú jeden vzájomný zápas, z ktorého vzíde víťaz 
tohto pohára. Slovensko budú na tomto turnaji reprezentovať 
Gajary, Nitra a  SPIŠSKÁ BELÁ.

Harmonogram zápasov: 

• 11.00 h  U10 L2 Hockey Gajary Flames – HBC JTEKT Svítkov Stars Pardubice 
• 13.00 h  U14 L2 Hockey Gajary Flames – HBC Hostivař
• 15.00 h  U16 MŠK Spišská Belá – HBC JTEKT Svítkov Stars Pardubice
• 17.00 h  U19 MŠK Spišská Belá – HBC Alpiq Kladno
• 19.00 h  muži HBK Nitrianski Rytieri Nitra – HBC Alpiq Kladno

Chlapci z Belej, držte sa!
Viac noviniek z belianskeho hokejbalu nájdete na www.hokejbalspis-
skabela.sk

Sp. Belá na Československom 
Superpohári 2015
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1. turnaj - 20. 9. 2015 - Spišská Belá – U10
• MŠK Spišská Belá – THK Juniors Spišské Vlachy 3:1 (2:0, 1:1)
Góly: Novobilský, Heldák, Miklasová – Lešňák
• HBK Medokýš Martin – MŠK Spišská Belá 4:1 (2:1, 2:0)
Góly: Franek 3, Hogh – Groman
• MŠK Spišská Belá – HBK Kometa Vrútky 1:3 (1:1, 0:2)
Góly: Džadoňová – Chrastina 3

# Klub Z V R P skóre B

 1  HBC Iepurii DNV  3  3  0  0  17:0  6

 2  HBK Medokýš Martin  3  3  0  0  19:3  6

 3 HBK Kometa Vrútky  3  1  0  2  4:6  2

 4  MŠK Spišská Belá  3  1  0  2  5:8  2

 5  THK Juniors Sp. Vlachy  3  1  0  2  9:14  2

 6  HBC DT Pov. Bystrica  3  0  0  3  3:26  0

1. turnaj - 13. 9. 2015 – Spišská Belá - U12
• MŠK Sp. Belá – MHBK CVČ Worms Kežmarok 4:0 (3:0, 1:0)
Góly: F. Mešár 2, A. Miklas, Bočkai
• THK Juniors Spišské Vlachy – MŠK Spišská Belá 2:6 (1:5, 1:1)
Góly: Adamkovič, Kropko – Petrovský, F. Mešár po 2, L. Pajer, A. 
Miklas
• MŠK Spišská Belá – HBC DT Pov. Bystrica 18:0 (8:0, 10:0)
Góly: L. Pajer 6, Petrovský 5, F. Mešár, Kubis po 2, T. Knapík, 
Krupjak, Dóša
• MŠK Spišská Belá – ŠK Rebels 91 Topoľčany 9:5 (4:1, 5:4)
Góly: F. Mešár 3, Bočkai, Petrovský po 2, L. Pajer, T. Knapík – Benko 
4, Kupec

 
# Klub Z V R P skóre +/- B

 1.  MŠK Spišská Belá      4 4 0 0 37:7  30 8

 2.  HBC Iepurii DNV 3 3 0 0 21:1 20 6

 3.  L2 Hockey Gajary Flames 3 2 0 0 12:3  9 4

 4.  HBK Medokýš Martin  3  2 0 0 10:8 2 4

 5.  ŠK Rebels 91 Topoľčany  3 2 0 0 12:12  0 4

 6.  HBK Kometa Vrútky  3 1 0 2 12:8 4 2

 7.  THK Juniors Sp. Vlachy  3 1 0 2 12:9 3 2

 8.
 MHBK CVČ Worms 

Kežmarok
 3 1 0 2 6:8 -2 2

 9.  HBC DT Pov. Bystrica  3 0 0 3 0:31 -31 0

 10.  HBT Slovan Bratislava  3 0 0 3 3:38  -35 0

1. turnaj - 15. 9. 2015  v Martine – U 14
• HBK Medokýš Martin – MŠK Spišská Belá 1:3 (0:2, 1:1)
Góly: Majeríková – K. Svitana 3
• MHbK CVČ Worms Kežmarok – MŠK Sp. Belá 7:0 (4:0, 3:0)
Góly: Garan 4, Kredatus, Kubala, Skokan

# Klub Z V R P skóre +/- B

 1.
 MHbK CVČ Worms 

Kežmarok
 3 3 0 0 23:4 19 6

 2.  HBK Medokýš Martin  3 2 0 1 16:11 5 4

 3.  HBK Kometa Vrútky  3 1 0 2 14:17 -2 2

 4.  MŠK Spišská Belá  2 1 0 1 3:8 -5 2 

 5.  MŠK Kežmarok  3 1 0 2 11:21 -10 2

 6.  L2 Hockey Gajary Flames  0 0 0 0 0:0 0 0

 7.  ŠK Rebels 91 Topoľčany  2 0 0 2 7:13 -6 0

6. 9. 2015 – Kežmarok
• MŠK Kežmarok – MŠK Spišská Belá 1:6 (0:3, 1:3)
Krišanda (Pisarčík, Pajer Damián), Krempaský Daniel, Krišanda 
(Pajer Damián, Šoltés), Pajer Damián (Krišanda, Šoltés), Krišanda 
(Džadoň), Pješčák (Krempaský Daniel)
• Hbk Adler Trebišov – MŠK Spišská Belá 0:9 (0:3, 0:6)
Džadoň (Pajer Damián, Krempaský Daniel), Džadoň, Krišanda 
(Džadoň), Pajer Damián, Hohol Rado (Pajer Damián), Pajer Damián, 
Krišanda, Pječšák, Krempaský Daniel (Pajer Damián)
• MHBK CVČ Worms Kežmarok – MŠK Sp. Belá 3:7  (1:4, 2:3)
Góly: Tyrpák, Ludányi, Bača – D. Pajer 2, Pisarčík, Džadoň, A. 
Hohol, Šoltés, Pješčák

Zostava U16: Pajer Lukáš, Krišanda, Hohol Rado, Pisarčík, Pajer 
Damián, Krempaský Daniel, Džadoň, Vida, Šoltés, Pješčák, Kolodzej, 
Bujňák, Hohol Alexander, Pajer Ján, Vedúci družstva: Pajer Martin, 
Tréner:  Burdíček Miroslav

Výsledky 2015 - 2016
# Klub Z V R P skóre +/- B

1.  MŠK Spišská Belá  3 3 0 0 22:4 18 6

2.  HBK Kometa Vrútky  3 3 0 0 9:6 3 6

3.  HBC Ducks Košice  2 0 0 0  12:2  10 4

4.  L2 Hockey Gajary Flames  3 2 0 1 9:2 7 4

5.
 MHBK CVČ Worms 

Kežmarok
 3 2 0 1 13:9 4 4

6.  Leaders Ružinov  0 0 0 0 0:0 0 0

7.  ŠK 98 Pruské  2 0 0 2 1:4 -3 0

8.  HBK Medokýš Martin  2 0 0 2 4:11 -7 0

9.  MŠK Kežmarok  3 0 0 3 5:19 -14 0

 10.  HBK Adler Trebišov  3 0 0 3 0:18 -18  0

Extraliga U19

1. kolo – 5. 9. 2015 
• ŠK 98 Pruské – MŠK Spišská Belá 7:6 (1:1, 2:4, 4:1)
Góly: Krčmárik 2, M. Holák, Ilončiak, Baláž, Čerepan, Cíbik – M. 
Krempaský 3, T. Pajer, Miklas, D. Pajer

3. kolo 19. 9. 2015
• HBC DT Pov. Bystrica – MŠK Spišská Belá 3:4 (1:3, 1:0, 1:1)
Góly: Kostka, Bednár, Bušovský – Miklas 3, Reľovský

4. kolo – 6. 9. 2015
• MŠK Spišská Belá – D.C.S.I. Diaková 3:1 (2:1, 0:0, 1:0)
Góly: Reľovský 3 – Cerjan 

TABUĽKA PO 4. KOLE
1. ŠK 98 Pruské 3 3 0 0 0  19: 9 9
2. HBK Medokýš Martin 3 2 0 0 1  16:10 6
3. MŠK Spišská Belá 3 2 0 0 1  13:11 6
4. Leaders Bratislava 4 2 0 0 2  12:10 6
5. HBC Ducks Košice 4 1 1 0 2  11:18 5
6. HBC DT Pov. Bystrica 2 1 0 0 1  13:7 3
7. HBK Čadca 3 1 0 0 2 6:11 3
8. HBK Adler Trebišov 3 1 0 0 2 8:17 3
9. D.C.S.I. Diaková 3 0 0 1 2 6:11 1

Slovenská hokejbalová extraliga – priebežné výsledky 

Viac aktuálnych informácií získate na www.spisskabela.sk
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V. liga  VSFZ – Muži – skupina Podtatranská

Por. Družstvo Z V R P Skóre B +/-

1 TJ Štart Hrabušice 9 7 2 0 33:12 23 8

2 MŠK Slavoj Spišská Belá 9 6 1 2 28:10 19 4

3 FK Veľká Lomnica 9 6 0 3 26:15 18 6

4 FK Poprad 9 6 0 3 23:13 18 6

5 ŠK Harichovce 9 4 3 2 21:13 15 3

6 OFK Kravany 9 4 2 3 23:19 14 2

7 TJ Slovan Nálepkovo 9 4 1 4 17:17 13 -2

8 FK 1931 Hranovnica 9 4 0 5 26:21 12 0

9 FK 05 Levoča 9 3 1 5 17:28 10 -2

10 OŠK Teplička 9 2 3 4 20:24 9 -6

11 TJ Družstevník Spišské Bystré 9 3 0 6 13:22 9 -6

12 FK Slovan Helcmanovce 9 2 2 5 14:39 8 -7

13 FK Prakovce 9 2 1 6 12:23 7 -8

14 TJ Slovan Smižany 9 1 2 6 7:24 5 -7

VI. liga – Muži – PFZ

Por. Družstvo Z V R P Skóre B +/-

1 OFK Vikartovce 9 6 1 2 25:15 19 7

2 TJ Tatran Liptovská Teplička 9 5 3 1 21:12 18 0

3 TJ Tatran Ľubica 9 4 4 1 11:3 16 1

4 1. MFK Kežmarok 9 4 4 1 11:6 16 7

5 OFK Toporec 9 4 2 3 19:18 14 2

6 OFK Batizovce 9 4 2 3 17:17 14 5

7 FK 49 Spišský Hrhov 9 4 1 4 16:21 13 -2

8 OŠK Spišský Štvrtok 9 3 3 3 14:13 12 -3

9 MŠK Slavoj Spišská Belá „B“ 9 3 2 4 24:21 11 -4

10 OFK Veľký Slavkov 9 3 1 5 15:18 10 -5

11 TJ Partizán Vernár 9 3 1 5 12:16 10 -2

12 OFK Prebojník Hozelec 9 2 2 5 13:20 8 -4

13 FK Thermal Park Vrbov 9 2 2 5 10:18 8 -7

14 ŠK Zemedar Poprad - Stráže 9 2 0 7 8:18 6 -9

III. liga VSFZ – Starší dorast  – skupina Podtatranská

Por. Družstvo Z V R P Skóre B +/-

1 MŠK Slavoj Spišská Belá 9 8 1 0 56:2 25 10

2 FK Veľká Lomnica 9 6 1 2 28:14 19 7

3 MŠK Spišské Podhradie 9 5 2 2 26:16 17 5

4 FK Pokrok SEZ Krompachy 9 5 1 3 13:15 16 1

5 FK 05 Levoča 9 4 3 2 16:11 15 0

6 TJ Tatran Ľubica 9 4 2 3 25:18 14 -1

7 OŠK Spišský Štvrtok 9 4 2 3 18:11 14 -1

8 TJ Slovan Smižany 8 4 2 2 23:17 14 2

9 MŠK Tatran Spišské Vlachy 9 4 1 4 12:26 13 1

10 1. MFK Kežmarok 9 3 2 4 16:16 11 -1

11 FAM Poprad 9 2 1 6 15:24 7 -8

12 FK Prakovce 8 2 1 5 11:25 7 -5

13 ŠK Harichovce 9 1 1 7 8:32 4 -11

14 OŠK Rudňany 9 0 0 9 3:43 0 -9

V novom súťažnom ročníku 2015 - 2016 budú naše mesto v stol-
notenisovej lige reprezentovať opäť 3 mužstvá, t. j. MŠK Spišská Belá 
A, MŠK Spišská Belá B, MŠK Spišská Belá C.  A po prvýkrát sa Áčko 
predstavilo v 3. slovenskej lige. Prvé zápasy sa odohrali už v nedeľu 
4. 10. 2015 v telocvični na Moskovskej ulici v Spišskej Belej. Rozpis 
zápasov nájdete na klubovej webstránke: www.sto.spisskabela.sk

Katolícka jednota Slovenska, pobočka Sp. Belá usporiadala už po 
15. krát priateľský futbalový zápas medzi „starými pánmi“ Spišskej 
Belej a kňazmi Spišskej a Košickej diecézy v nedeľu 4. októbra 2015 
na futbalovom štadióne. Zaujímavé futbalové stretnutie sa skončilo 
4:2  pre domácich „starých pánov“. 

IV. liga – Dorast – skupina „B“ PFZ

Por. Družstvo Z V R P Skóre B +/-

1 TJ Dunajec Spišská Stará Ves 8 7 1 0 43:8 22 10

2 FK Podolínec 8 6 1 1 40:11 19 10

3 TJ Tatran Huncovce 7 5 0 2 26:13 15 6

4 TJ Požiarnik Vlkovce 7 4 1 2 24:13 13 1

5 ŠK 06 Slovenská Ves 7 4 1 2 15:10 13 4

6 Mladosť Matiašovce 7 3 1 3 17:28 10 -2

7 MŠK Slavoj Sp. Belá (ml. dorast) 8 3 0 5 15:22 9 -3

8 FK Thermal Park Vrbov 7 2 1 4 10:14 7 -5

9 OFK Toporec 7 2 1 4 12:22 7 -2

10 FK Bijacovce 7 0 1 6 7:27 1 -14

11 Družstevník Dravce 7 0 0 7 4:45 0 -9

II. liga – Starší žiaci – skupina „D“ VSFZ

Por. Družstvo Z V R P Skóre B +/-

1 MFK Stará Ľubovňa 7 6 1 0 63:3 19 10

2
Spojená škola, Školská 535/5, 

Lendak
7 5 2 0 19:8 17 5

3 FK Družstevník Plavnica 7 4 1 2 26:11 13 4

4 1. MFK Kežmarok 7 3 1 3 35:16 10 -2

5 TJ Tatran Ľubica 7 3 0 4 28:21 9 -6

6 ŠK Nová Ľubovňa 7 3 0 4 17:23 9 0

7 MŠK Slavoj Spišská Belá 7 1 1 5 13:19 4 -5

8 FK Podolínec 7 0 0 7 2:102 0 -9

II. liga – Mladší žiaci – skupina „D“ VSFZ

Por. Družstvo Z V R P Skóre B +/-

1 1. MFK Kežmarok 7 7 0 0 50:0 21 9

2 MFK Stará Ľubovňa 7 6 0 1 73:2 18 9

3 FK Družstevník Plavnica 7 4 1 2 24:17 13 4

4 MŠK Slavoj Spišská Belá 7 4 0 3 14:19 12 3

5
Spojená škola, Školská 535/5, 

Lendak
7 2 2 3 10:24 8 -4

6 ŠK Nová Ľubovňa 7 2 1 4 10:28 7 -2

7 FK Podolínec 7 1 0 6 9:51 3 -6

8 TJ Tatran Ľubica 7 0 0 7 1:50 0 -15

Futbalový zápas medzi kňazmi 
a OLD BOYS 

Stolnotenisová liga

Z  F U T B A L OV Ý C H   T R Á V N I KOV


