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• Jeseň v Spišskej Belej láka mnohých na prechádzku do svojich čarovných zákutí, kde si môžete oddýchnuť 
a nabrať novú energiu. Najobľúbenejšími miestami oddychu sú Beliansky rybník, Kaštieľ Strážky so svojím 
anglickým parkom, ako aj naša Belianska cyklotrasa.
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• 14. októbra sa za krásneho slnečného počasia uskutočnil už tradičný Beliansky turistický pochod na vysokohorskú chatu Plesnivec.

• Mesto Spišská Belá začalo v týchto dňoch s výstavbou cyklotrasy medzi 
Kežmarkom a Spišskou Belou v mestskej časti Strážky. Ide o úsek dlhý 
2,1 km.

• Mesto Spišská Belá vybudovalo dva nové prístrešky na parkovanie bicyk-
lov v Základnej škole J. M. Petzvala na Moskovskej ulici.

• Budova ZŠ M. R. Štefánika na Štefánikovej ulici č. 39 má zrenovovaný 
vstup.

• Aj vaše hlasy môžu pomôcť vytvoriť školskú “Učebňu živej prírody”, 
stačí ak zahlasujte za projekt v predajni Tesco.

• Lokalita Krivý kút, kde sa nachádza oddychovo-vzdelávací areál s kópiou 
obydlia pravekého človeka, ktorý žil pri rašeliniskách bola finančne podpo-
rená Nadáciou Slovenskej sporiteľne.• Naši belianski prváci boli pasovaní do cechu školy.
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Mestské zastupiteľstvo (MsZ) 
v Sp. Belej sa na svojom 

zasadnutí dňa 5. 10. 2017
 venovalo aj týmto témam: 

Zo zasadnutia mestského zastupiteľstva

Zmena rozpočtu mesta 
na rok 2017

• MsZ schválilo návrh na 
zmenu rozpočtu mesta Spišská 
Belá na rok 2017 rozpočtovým 
opatrením č. 6/2017.

Výstavba nájomných 
bytových domov

• MsZ schválilo návrh pro-
jektovej štúdie na výstavbu 
nájomných bytových domov 
pri Belianskych kúpeľoch v 
Spišskej Belej. Viac v samostat-
nom článku.

Výstavba bike parku 
– pumptrachu

• MsZ schválilo návrh pro-
jektovej štúdie na výstavbu 
Bike parku s pumptrackovou 
v Spišskej Belej (pri Belianskom 
rybníku). Viac v osobitnom 
článku.

Mikroprojekt „Szczawnica a 
Spišská Belá – včera a dnes“

• MsZ vzalo na vedomie 
informáciu primátora mesta o 
mikroprojekte v rámci Programu 
cezhraničnej spolupráce Poľsko 
– Slovenská republika Interreg 
V-A 2014-2020 s mestom Szcza-
wnica s názvom „Szczawnica a 
Spišská Belá – včera a dnes“. 
Poslanci schválili spolufinanco-
vanie uvedeného mikroprojek-
tu z rozpočtu mesta vo výške 
2.244,75 EUR (5 % z celkových 
výdavkov projektu).

Na prístavbu materskej školy 
782 tis. EUR

• MsZ vzalo na vedomie 
informáciu primátora mesta o 
schválení projektu „Rozšírenie 
kapacity Materskej školy v 
Spišskej Belej na Mierovej ulici“ 
a získaní nenávratného finančné-
ho príspevku z IROP 2014 - 2020 
(z fondov EÚ a štátneho rozpoč-
tu) vo výške 782 959 EUR

Mikroprojekt Podpora 
rozvoja cykloturistiky 
v meste Spišská Belá

• MsZ vzalo na vedomie 
informáciu primátora mesta o 
mikroprojekte v rámci Progra-

mu cezhraničnej spolupráce 
Poľsko – Slovenská republika 
Interreg v-A 2014 - 2020 s mestom 
Szczawnica s názvom „Podpora 
rozvoja cykloturistiky v meste 
Spišská Belá“ Poslanci schválili 
spolufinancovanie uvedeného 
mikroprojektu z rozpočtu mesta 
vo výške 2.930 EUR (5 % z celko-
vých výdavkov projektu).

Štúdia na výstavbu rodinných 
domov v Strážkach

• MsZ vzalo na vedomie 
pracovný návrh projektovej 
štúdie na výstavbu rodinných 
domov – IBV Strážky „Nad 
kaštieľom“ – 2. etapa určený na 
ďalšiu verejnú diskusiu. Viac v 
samostatnom článku.

Zmena vo vedení ZUŠ
• MsZ vzalo na vedomie 

informáciu primátora mesta o 
dočasnej zmene vo vedení Zá-
kladnej umeleckej školy Spiš-
ská Belá – novou zastupujúcou 
riaditeľkou školy sa stala Mgr. 
Janette Kubalová

Zmena vo vedení mestskej 
polície

• MsZ vzalo na vedomie 
informáciu primátora mesta 
o zmene vo vedení Mestskej 
polície Spišská Belá – dočasne 
bol vedením mestskej polície 
poverený Mgr. Ján Pokrivčák

Stavebné aktivity mesta
• MsZ vzalo na vedomie 

informáciu primátora mesta 
o realizácii stavebných aktivít 
mesta v septembri 2017

Návrhy na prísediacich 
do súdnych senátov 

• MsZ delegovalo v zmysle 
zákona č. 335/1991 Zb. o súdoch 
a sudcoch do funkcie prísedia-
ceho sudcov Okresného súdu v 
Kežmarku pre roky 2017 - 2020: 
Jána Ziburu, bytom Slnečná 36, 
Spišská Belá a Mgr. Martu Bri-
taňákovú, bytom Zimná 22/A, 
Spišská Belá.

Predaje, zámeny a prenájmy 
pozemkov

1./ MsZ schválilo zámer na 
ďalšie pokračovanie prenájmu 
pozemkov v Strážkach na dobu 
5 rokov doterajšiemu nájomcovi 
AGRO KMK,s.r.o., Školská 1055/
9, Ľubica

2./ MsZ neschválilo zámer 
na zámenu pozemkov v k. ú. 
Spišská Belá na základe žia-
dosti Michala Čarnogurského, 
Partizánska 3/3, Margecany 
pretože nie je možné previesť 
vlastníctvo k navrhovanému 
pozemku na žiadateľa.

3/ MsZ schválilo zámer na 
prenájom pozemku – ornej pôdy 
žiadateľovi Jánovi Adamjakovi, 
Tatranská ul. č. 23, Spišská Belá

4./ MsZ schválilo zámer na 
predaj stavebného pozemku 
pre žiadateľa Adriána Koščáka, 
bytom Tatranská 123, Lendak

5./ MsZ schválilo zámer 
na predlženie doby nájmu 
pozemku pre žiadateľa Slovak 
Telekom, a.s., Bajkalská 28, Brati-
slava (pozemok pod vysielačom 
pri rybníku)

6./ MsZ schválilo zámer na 
zámenu pozemku v lokalite 
IBV Webera na základe žiadosti 
Petry Pohorelskej, SNP 25, Spiš-
ská Belá a Erika Konkoľa, 1 mája 
49, Spišská Belá

7./ MsZ schválilo predaj čas-
ti pozemku v Tatranskej Kotline 
pre žiadateľa BEZ TRANSFOR-
MÁTORY, a.s. Rybničná 40, Bra-
tislava z dôvodu majetko-práv-
neho vysporiadania užívaného 
pozemku pri chate

8./ MsZ schválilo zámenu 
pozemkov v k. ú. Spišská Belá 
medzi Valériou Králikovou, by-
tom Spišská Belá, Slnečná 97/4 a 
Mestom Spišská Belá

9./ MsZ schválilo predaj časti 
pozemku pre kupujúcich – Emi-
lovi Hangurbadžovi a manželke 
Lucii, Slnečná 72, Spišská Belá 
na výstavbu rodinného domu

10./ MsZ schválilo predaj 
časti pozemku kupujúcemu 
Alojzovi Pompovi, Petzvalova 
52, Spišská Belá na účely vý-

stavby rodinného domu
11./ MsZ schválilo prenájom 

poľnohospodárskych pozemkov 
(po pozemkových úpravách) v 
k.ú. Spišská Belá pre nájomcu: 
Poľnohospodárske družstvo 
„Tatry“ v Spišskej Belej na dobu 
10 rokov

12./ MsZ schválilo zámer 
na zámenu pozemkov v k. ú. 
Spišská Belá medzi Martou 
Bachledovou, bytom Košice, 
Letná č. 26 a mestom

13./ MsZ schválilo zámer 
na predĺženie prenájmu časti 
pozemku pre žiadateľa Martina 
Sisku, ul. SNP, Spišská Belá na 
umiestnenie kontajnera na poži-
čiavanie bicyklov pri parkovisku 
pri Belianskym rybníku na dobu 
5 rokov

14./ MsZ schválilo predaj 
časti pozemkov žiadateľovi Ši-
monovi Horákovi, Petzvalova 
312/49, Spišská Belá z dôvodu 
majetkovoprávneho vysporia-
dania pozemku pri rodinnom 
dome na Kúpeľnej ulici v Spiš-
skej Belej

15./ MsZ schválilo predĺženie 
doby prenájmu poľnohospodár-
skeho pozemku na dobu 5 rokov 
pre nájomcu Jozefa Kromku, 
Spišská Belá, L. Medňanského 
64

Organizácia škôl a školských 
zariadení pre 2017/2018

• MsZ vzalo na vedomie 
informáciu primátora mesta 
o organizácii škôl a školských 
zariadení v meste Spišská Belá 
pre školský rok 2017/2018.

Informácia 
hlavnej kontrolórky

• MsZ vzalo na vedomie in-
formácia hlavnej kontrolórky o 
vykonaných kontrolách

Cintoríny v Spišskej Belej 
a v Strážkach budú

od soboty 28. 10. 
do nedele 5. 11. 2017

otvorené (prístupné) pre verejnosť 
nepretržite (počas celého dňa), 

t. j. nebudú sa uzamykať
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Mesto Spišská Belá začalo 
v týchto dňoch s výstavbou 
cyklotrasy medzi Kežmarkom a 
Spišskou Belou v mestskej časti 
Strážky. Ide o úsek dlhý 2,1 km 
od štrkoviska v Strážkach cez 
kaštieľ Strážky po začiatok pa-
nelového chodníka na začiatku 
Strážok v smere na Spišskú 
Belú. Uvedená cyklotrasa sa 
realizuje v rámci úspešného ce-
zhraničného slovensko-poľské-
ho projektu „Cesta okolo Tatier 
– 2. etapa“, ktorý je financovaný 

Počas mesiacov august 
a september ste mali možnosť 
hlasovať v belianskej predajni 
COOP Jednota za jeden z troch 
projektov, ktoré podalo Mesto 
Spišská Belá v rámci výzvy Na-
dácie COOP Jednota zameranej 
na podporu lokálnych komunít. 
Mesto Spišská Belá sa uchádzalo 
o grant v hodnote 6 000 € v tých-
to projektoch – Vybudovanie 
detského ihriska v Strážkach, 
Komunitná záhrada v Dennom 
centre pre seniorov v Spišskej 
Belej, Posilňovňa na čerstvom 
vzduchu – outdoorové fitness 
centrum na Belianskom rybníku. 
Víťazným zámerom, ktorý bude 
podporený finančnou čiastkou 
6 000 € sa aj vďaka vašim hla-
som stal projekt “Vybudovanie 
detského ihriska v Strážkach”.

Mesto Spišská Belá pripravilo 
mikroprojekt v rámci Programu 
cezhraničnej spolupráce PL-
-SR Interreg V-A 2014 - 2020 
s názvom „Podpora rozvoja 
cykloturistiky v meste Spišská 
Belá“. Partnerom tohto mikro-
projektu je poľské partnerské 
mesto Szczawnica.

Hlavným cieľom projektu 
je prostredníctvom budovania 
doplnkovej infraštruktúry k 
existujúcej cyklotrase zabezpe-
čiť ochranu a rozvoj prírodného 
dedičstva v slovensko-poľskom 
pohraničí. Unikátnosťou existu-
júcej cyklotrasy v Spišskej Belej, 
ktorá je súčasťou Tatranského 
okruhu – Cesty okolo Tatier je jej 
funkčné napojenie na oddychovú 
zónu Beliansky rybník. A práve 
pri Belianskom rybníku by mala 
byť dobudovaná doplnková 
cyklistická infraštruktúra – bike 
parku s pumptrackovou dráhou 
a s workoutovým ihriskom.

V rámci tohto mikroprojek-
tu sa vybuduje ucelená a plne 
funkčná časť nového Bike parku 

Základná škola M. R. Štefáni-
ka v Spišskej Belej sa zapojila do 
tretieho ročníka komunitného 
programu s názvom Vy rozho-
dujete, my pomáhame, ktorý or-
ganizuje Nadácia TESCO. Škola 
sa v rámci programu prezentuje 
s vlastným projektom Učebňa ži-

Vaše hlasy pomôžu vytvoriť školskú Učebňu živej prírody
vej prírody. Cieľom projektu je 
vybudovať Učebňu živej prírody 
vytvorením priestoru pre výcho-
vu detí a ich cítenie v prírode, 
pre prírodu a zdravé životné 
prostredie. Hlavným zámerom 
je vybudovať miesto, v ktorom 
žiaci budú pozorovať, skúmať, 

tvoriť a pestovať, prepojiť teóriu 
s praxou. Priestor bude slúžiť aj 
ako oddychová zóna. Zelená 
učebňa bude slúžiť nielen na-
ším žiakom, rodičom, starým 
rodičom našich žiakov, ale aj 
deťom školského klubu, mater-
ských škôl a deťom z detského 
domova.

Každý zákazník, ktorý od 3. 
– 31. októbra nakúpi v ktorom-
koľvek obchode spoločnosti 
Tesco, dostane po zaplatení jeden 
hlasovací žetón. Žetón vhodí do 
hlasovacieho boxu určeného 
projektu, ktorý chce podporiť. 
Projekty s najväčším počtom 
hlasov od zákazníkov získajú v 

jednotlivých regiónoch podporu 
vo výške 1 300 €.

Nadácia Tesco v tomto 
programe rozdelí 100 000 € 77 or-
ganizáciám po celom Slovensku, 
aby podporila projekty, ktoré po-
máhajú miestnym komunitám. 
Za projekt môžete zahlasovať v 
predajni Tesco v Spišskej Belej a 
Starej Ľubovni.

Kompletné informácie, 
ako aj priebežné výsledky 
hlasovania budú zverejňova-
né na webovej stránke https:
//pomahame.tesco.sk/.Vedenie 
ZŠ M. R. Štefánika vám za vašu 
pomoc prostredníctvom hlasova-
nia vopred ĎAKUJE!

Začala sa výstavba cyklotrasy 
medzi Kežmarkom a Sp. Belou

z programu Interreg V-A 2014 
- 2020. Hlavným zhotoviteľom 
tejto cyklotrasy je víťaz verejnej 
súťaže – spoločnosť Inžinierske 
stavby Košice a.s., pričom pre 
nich stavebné práce realizuje 
firma Pavol Bachleda BAPAS zo 
Spišskej Belej. Výstavba uvedenej 
cyklotrasy by mala trvať až do 
mája 2018, hoci do konca tohto 
roka sa majú urobiť takmer všet-
ky stavebné práce (ak to umožní 
počasie), ale samotná asfaltácia 
až na jar budúceho roka.

Mesto chystá výstavbu bike parku s pumptrackovou dráhou
s pumptrackovou dráhou (jeho 
1. etapu – označenú ako SO 01), 
nakoľko navrhovaný celý bike 
park je technicky zložitou aj 
finančne náročnou investíciou. 
Zároveň súčasťou tohto mikro-
projektu je aj vybudovanie no-
vého vonkajšieho workoutové-
ho ihriska pri rybníku. V rámci 
tohto mikroprojektu sa uskutoč-
ní aj spoločný slovensko-poľský 
seminár na tému „Stav rozvoja 
cyklotrás v slovensko-poľskom 
pohraničí v regióne Vysokých 
Tatier“. Po dokončení bike par-
ku sa uskutoční jeho otvorenie 
v rámci športového podujatia 
„Deň na kolesách” s pretekmi na 
pumptrackovej dráhe. V prípade 
úspešnosti termín realizácie pro-
jektu je od apríla do novembra 
2018. Celkové výdavky projek-
tu sú plánované vo výške 58 
600 EUR, pričom z EÚ by malo 
byť hradených 49 810 EUR (85 
%), zo štátneho rozpočtu (10 %) 
5 860 EUR a z rozpočtu mesta 
povinné spolufinancovanie vo 
výške 2 930 EUR (5 %).

Poslanci mestského zastu-
piteľstva v Spišskej Belej na 
svojom zasadnutí dňa 5.10.2017 
schválili projektovú štúdiu 
uvedeného bike parku. Samotné 
projekčné a technické riešenie je 
výsledkom 1 z 8 projektov parti-
cipatívneho rozpočtu podpore-
ného z rozpočtu nášho mesta. 
Martin Siska bol iniciátorom 
tejto myšlienky a získal od 

mesta v rámci tohto rozpočtu 
finančnú podporu na prípravu 
projektovej štúdie pumptracku 
v našom meste a jej autorom je 
Roman Kaločay, autor mnohých 
známych pumptrackov na Slo-
vensku. Podľa neho v prípade 
vybudovania celého bike parku 
v Spišskej Belej to bude jeden 
z najväčších pumptrakov na 
Slovensku.

Vďaka vašim hlasom pribudne 
v Strážkach detské ihrisko

Cieľom projektu „Program 
podpory lokálnych komunít“ je 
podnecovanie a podpora rozvoja 
miestnych a regionálnych inicia-
tív a podpora účasti občanov na 
miestnom a regionálnom rozvoji 
formou drobných stavieb ako sú 
komunitné záhrady, altánky 
a prístrešky, ihriská, výsadbou 
a udržiavaním zelene či propa-
gáciou tradícií Slovenska a pod. 
Finančné prostriedky určené 
na projekt „Program podpory 
lokálnych komunít“ poskytli 
partneri projektu: RAJO, a.s., 
Unilever Slovensko, spol. s.r.o. 
HENKEL SLOVENSKO, spol. 
s.r.o., COOP Jednota Slovensko, 
spotrebné družstvo prostredníc-
tvom nadácie Nadácia COOP 
Jednota.
ĎAKUJEME za vaše hlasy!

Mesto v spolupráci so Zá-
kladnou školou M. R. Štefánika 
stavebne upravuje vstup do bu-
dovy školy na Štefánikovej ulici 
č. 39 – teda pri elokokovanom 
pracovisku, kde okrem tried je 
aj školský klub („školská druži-

Stavebná úprava vstupu 
do budovy základnej školy

na“) a školská jedáleň. Okrem 
už zateplenej fasády budovy sa 
upravuje vstupná plocha pred 
hlavným vchodom, ktorá bola v 
zlom technickom stave a pôvodný 
chodník s palisádami bol značne 
poškodený a už aj nebezpečný.

Viac aktuálnych informácií 
hľadajte na www.spisskabela.sk
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Dňa 4. októbra 2017 sa stretli 
súčasní a bývalí zamestnanci 
opravovne a ciachovne plynome-
rov v Spišskej Belej, aby spoloč-
ne za prítomnosti manažmentu 
spoločnosti SPP Distribúcia a.s. 
Bratislava na čele s generálnym 
riaditeľom Martinom Hollým 
a za účasti primátora mesta 
Spišská Belá Štefana Bieľaka a 

Prešovský samosprávny kraj 
odovzdal dnes najvyššie krajské 
ocenenia v sociálnych službách 
– Krídla túžby. Na veľkej scéne 
Divadla Jonáša Záborského 
si ceny prevzali traja laureáti. 
Súčasťou galaprogramu bol už 
tradične koncert bez bariér.

Podujatie sa konalo už po 
siedmykrát. O ocenených v troch 
kategóriách rozhodli na základe 
nominácií členovia Komisie so-
ciálnej pri Zastupiteľstve PSK. 
Ceny za rok 2017 si prevzali 
laureáti z rúk predsedu PSK 
Petra Chudíka.

V kategórii poskytovateľ 
sociálnych služieb spomedzi 
dvoch nominácií Krídla túžby 
získalo Centrum sociálnych 
služieb Ametyst v Tovarnom, 
ktoré sociálne služby poskytuje 

40. výročie opravovne a ciachovne plynomerov v Spišskej Belej
ďalších pozvaných hostí si pri-
pomenuli 40. výročie založenia 
tejto plynárenskej prevádzky. Za 
vznikom tejto prevádzky v roku 
1977 sú najmä bratia Ladislav a 
Vladimír Fudalyovci. Práve Vla-
dimír Fudaly bol vedúcim tejto 
prevádzky dlhé desaťročia až do 
odchodu do dôchodku v roku 
2013 a práve jemu vďačíme za 

rozvoj tejto prevádzky a najmä 
za jej nový areál na Továrenskej 
ulici. Vlado, ĎAKUJEME !

V súčasnej budove SPP a.s. 
na Továrenskej ulici sídlia dve 
strediská:  Opravovňa plynome-
rov (SOP) a Autorizované met-
rologické pracovisko (AMP). 
SOP patrí pod spoločnosť 
SPP-distribúcia a.s. Bratislava 

a AMP patrí do spoločnosti 
Plynárenská metrológia s.r.o. 
Bratislava. Vedúcim opravov-
ne (SOP) je Alojz Lenkavský 
a vedúcim ciachovne (AMP) 
Ľudovít Ščigulinský.

Viac o tejto prevádzke sa 
dozviete vo veľmi zaujímavej 
prezentácii, ktorú nájdete na 
www.spisskabela.sk.

Krajské ocenenia pre najlepších v sociálnych službách

odkázaným ľuďom už 54 rokov. 
Ocenenie navrhol udeliť externý 
supervízor spolu so zamestnan-
cami za viditeľné výsledky soci-
álnej práce, zvyšovanie kvality 
života prijímateľov, za zavádza-
nie nových terapeutických metód 
i foriem práce, ako aj zlepšovanie 
materiálnych podmienok.

V kategórii zamestnanec zo 
zariadenia sociálnych služieb si 
krajské ocenenie spomedzi šies-
tich nominácií prevzala Ľubica 
Sluťaková z Resocializačného 
strediska Domov Nádeje Gréc-
kokatolíckej charity v Prešove, 
ktorá v zariadení pracuje viac 
ako 20 rokov. Klienti i kolegovia 
si na nej vážia predovšetkým 
profesionálny, odborný i ľudský 
prístup. Vo svojej terapeutickej 
praxi často prekonáva limity a je 

oporou strediska pri resocia-
lizačných procesoch a návrate 
klientov do reálneho života.

V kategórii prijímateľ v za-
riadení sociálnych služieb bola 
cena udelená Emilovi Fabiánovi 
zo Zariadenia sociálnych slu-
žieb Jasoň v Spišskej Starej Vsi. 
Tento 95-ročný klientje podľa 
charakteristiky človek hlbokej 
a úprimnej viery, ktorý si vie ľudí 
získať svojou dobrosrdečnosťou, 
humorom, ochotou pomôcť tam, 
kde je to potrebné. Žije príklad-
ným životom, rozdáva radosť aj 
cez spev, prednes či hru na klá-
vesy. Jeho nominácia presvedčila 
hodnotiacu komisiu spomedzi 
štyroch zaslaných návrhov.

Súčasťou programu bol aj 
tentoraz koncert bez bariér, na 
ktorom sa predstavili klienti 

z Ličartoviec, Medzilaboriec, 
Starej Ľubovne, Bardejova a Hu-
menného. Išlo o najzaujímavejšie 
vystúpenia z regionálnych kon-
certov, ktoré sa uskutočnili 22. 
júna v Červenom Kláštore a 28. 
júna vo Svidníku. Koncert nadvä-
zuje na tradíciu prehliadky Deň 
bez bariér, ktorého sedem roč-
níkov pripravila krajská samo-
správa v rokoch 2003 až 2009. 
V zriaďovateľskej pôsobnosti 
PSK je 25 zariadení sociálnych 
služieb s celkovou kapacitou 
2 110 miest. Na zabezpečenie 
sociálnych služieb, vrátane ne-
verejných poskytovateľov kraj 
vyčlenil na tento rok viac ako 
35 miliónov eur, z toho takmer 
6 miliónov eur na rekonštrukcie 
a modernizácie zariadení sociál-
nych služieb.

V rámci projektu „Moder-
nizácia Pieninskych ciest“ 
sa opraví celkom 22 km ciest 
v Zamagurí, z toho 11,2 km na 
úseku Slovenská Ves – Spišská 
Stará Ves (cesta 2. triedy č. 542) 
a 10,8 km na úseku Stará Ľu-
bovňa – Červený Kláštor (cesta 
2. triedy č. 543).

Prešovský samosprávny 
kraj (PSK) v roku 2015 pripravil 
vyššie uvedený projekt na mo-
dernizáciu ciest 2. triedy v Za-
magurí. Išlo o spoločný projekt 
Prešovského samosprávneho 

Do Zamaguria smeruje investícia za 3,4 mil. EUR
kraja a Malopoľského vojvod-
stva v Krakove a Nowotarskeho 
powiatu. Cieľom tohto projektu 
bolo získať financie z fondov EÚ 
v rámci programu Cezhraničnej 
spolupráce Poľsko – Slovenská 
republika 2014-2020 Interreg 
V-A na modernizáciu ciest. 
Projekt bol v roku 2016 podaný 
v rámci 1. výzvy na predkla-
danie projektov cezhraničnej 
spolupráce v oblasti dopravy, 
avšak nebol úspešný. Opätovne 
ho PSK podal v rámci 2. výzvy 
začiatkom roka 2017 a pred 

niekoľkými dňami bol projekt 
schválený. Celkový rozpočet 
projektu je necelých 7 mil. EUR, 
pričom 3,4 mil. EUR príde na 
slovenskú stranu a druhá polo-
vica na opravu ciest na poľskej 
strane. Spolufinancovanie pro-
jektu vo výške 5 % je hradené 
z rozpočtu PSK. Ako uviedol 
Štefan Bieľak (poslanec PSK), 
„projekt je výsledkom niekoľ-
kých spoločných, i keď veľmi 
náročných rokovaní, ktoré sme 
viedli s partnermi z Poľska ale 
nakoniec sme našli spoločnú 

dohodu“ a ako ďalej doplnil “v 
rámci cezhraničného programu 
v 2 výzvach sa podarilo PSK 
podať 5 projektov a všetky boli 
úspešné. Som rád, že sa nám 
podarilo presadiť to, že aspoň 
jeden z 5 projektov, je projekt 
týkajúci sa nášho regiónu“.

Realizácia tohto projektu sa 
predpokladá v roku 2018 (po 
uskutočnení verejného obsta-
rávania, ktoré určí aj konečné 
náklady projektu). Realizátorom 
projektu bude Správa a údržba 
ciest PSK.
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Mesto Spišská Belá pripravu-
je výstavbu ďalších mestských 
nájomných bytov. Dôvodom 
je po určitej dobe rastúci záu-
jem o takéto bývanie najmä zo 
strany mladých ľudí z nášho 
mesta, ako aj z okolitých obcí, 
ktorí sa chcú usadiť v Spišskej 
Belej. Doterajšia prax a aktuálna 
evidencia žiadateľov o nájomné 
byty potvrdili potrebu výstavby 
menších – jedno a dvojizbových 
bytov. Pôjde o byty bežného 
štandardu.

Týmto zámerom mesto otvá-
ra novú lokalitu pre umiestnenie 

Mesto Spišská Belá už v roku 
2012 v spolupráci s DAPHNE 
– Inštitútom aplikovanej ekológie 
za finančnej podpory Globálne-
ho environmentálneho fondu 
– programu malých grantov, 
realizovalo ekologickú obnovu 
dvoch v minulosti vyťažených 
rašelinísk: Trstinné lúky a Krivý 
kút. Na lokalite Krivý kút bol 
vtedy vybudovaný Oddychovo-
-vzdelávací areál s kolovou stav-
bou na vodnej hladine – kópiou 
obydlia pravekého človeka, ktorý 
žil pri rašeliniskách. Vytvoril sa 
náučný chodník pozostávajúci 
z troch informačných tabúľ, kde 
návštevníci nájdu informácie o 
význame rašelinísk, histórii a 
prírodných hodnotách lokality.

V praxi sa ukázalo, že naj-

Pripravuje sa výstavba nájomných bytov pri Belianskych kúpeľoch

nových bytových domov. Podľa 
platného územného plánu mes-
ta je možné takúto výstavbu 
umiestniť len v lokalite pri Be-
lianskych kúpeľoch. Mesto dalo 
vypracovať projektovú štúdiu, 
ktorá bola niekoľkokrát prepra-
covaná a doplnená a jej poslednú 
verziu schválilo mestské zastupi-
teľstvo dňa 5.10.2017 (zobrazená 
v prílohe tohto článku).

Podľa tejto štúdie sa v 1. etape 
pripravuje výstavba 4 bytových 
domov – v každom z nich po 
7 bytov, takže spolu 28 bytov. 
V každom bytovom dome, ktorý 

má 3 podlažia, sú 4 dvojizbové, 
2 jednoizbové a 1 trojizbový byt. 
Každý byt bude mať svoj bal-
kón (lodžiu) a pivnicu. Snahou 
mesta je, aby sa stavali menšie 
bytové domy s menším počtom 
bytov a aby umiestnenie týchto 
bytových domov umožnilo mať 
dostatok zelene – najmä za byto-
vými domami ako priestor pre 
oddych či voľnočasové aktivity. 
Uvedená lokalita umožňuje do 
budúcna výstavbu ďalších 
bytových domov smerom až 
k Strážkam. Projektová štúdia 
bude dopracovaná do projekto-

vej dokumentácie pre územné 
a následne stavebné konanie. 
Zároveň mesto bude súbežne 
majetkoprávnevysporiadavať 
vlastníctvo k pozemkom v tejto 
lokalite. Cieľom mesta je pripra-
viť tento projekt na jeho finan-
covanie cez Štátny fond rozvoja 
bývania a Ministerstvo dopravy 
a výstavby SR. A prípadný za-
čiatok výstavby bude závisieť 
od prípravy vyššie uvedených 
podkladov a procesov a záro-
veň od úspešnosti žiadosti mesta 
o financovanie tejto výstavby cez 
uvedený štátny fond.

Realizácia projektu Oddychovo-vzdelávací areál Krivý kút
väčším problémom jestvujúce-
ho Oddychovo-vzdelávacieho 
areálu Krivý kút je dostupnosť, 
resp. nedostatočné navigačné 
značenie.

Mesto Spišská Belá podalo v 
roku 2017 v rámci výzvy Nadá-
cie Slovenskej sporiteľne – Obce 
bližšie k vám 2017, projekt Od-
dychovo – vzdelávací areál Krivý 
kút. Spomedzi 100 oprávnených 
žiadostí komisia grantového 
programu udelila grant len 29 
projektom. Mesto Spišská Belá 
sa ocitlo medzi úspešnými žia-
dateľmi.

Hlavným cieľom tohto projek-
tu bolo zlepšenie informovanosti 
a dostupnosti lokality rašeliniska 
Krivý kút. Na dosiahnutie tohto 
cieľa slúži informačný panel pri 

ceste II. triedy č. 542 v mieste, kde 
sa začína prístupová cesta na lo-
kalitu. Ako návesť pre turistov 
pre lepšiu orientáciu v teréne 
bolo osadených aj 5 ks smerové-
ho navigačného značenia a tiež 
označenie Oddychovo-vzdeláva-
cieho areálu Krivý kút. V rámci 
zlepšenia informovanosti došlo aj 
k opakovanej tlači informačno-
-propagačných letákov vytvo-
rených už v roku 2012 v rámci 
projektu revitalizácie dvoch v 
minulosti vyťažených rašelinísk 
v katastri mesta Spišská Belá.

Pre zatraktívnenie celého 
areálu sa doplnilo aj chýbajúce 
oddychové sedenie so stojanom 
pre bicykle. Opravené boli aj 
niektoré poškodené prvky náuč-
ného chodníka. V kolovej stavbe 

bol doplnený interiér (lavičky a 
stolík). Striešky informačných 
tabúľ, zábradlia nadzemných 
chodníkov aj kolová stavba boli 
opatrené ochranným náterom. 
Predĺžený bol aj drevený nad-
zemný chodníček k bobrej hrá-
dzi, ktorý zabezpečuje šetrný a 
bezpečný prechod k informačnej 
tabuli oboznamujúcej so životom 
bobra vodného.

Veríme, že osadením navá-
dzajúcej informačnej tabule, 
navigačného značenia, reali-
záciou oddychového sedenia, 
obnovou poškodených prvkov, 
ako aj tlačou letákov dostaneme 
toto vzácne prírodné prostredie 
ešte viac do povedomia ľudí a 
stane sa atraktívnym miestom 
oddychu.

Poslanci Zastupiteľstva Pre-
šovského samosprávneho kraja 
(PSK) na svojom poslednom 
zasadnutí v tomto volebnom 
období dňa 16. októbra 2017 
schválili zmenu rozpočtu PSK 
pre rok 2017, v rámci ktorej 
schválili aj financovanie niekoľ-
kých investičných akcií. Medzi 
nimi je aj rekonštrukcia cestné-
ho mosta na ceste 2. triedy č. 
542 v Spišskej Belej (pri bývalej 
„tabačke“) na Továrenskej ulici v 
smere na Slovenskú Ves. Na túto 
akciu bola vyčlenená z rozpočtu 
PSK predbežne suma 190 tis. 
EUR (presná suma bude určená 
po verejnej súťaži). Na súčasný 
havarijný stav tohto mosta a jeho 
nedostatočnú kapacitu prietoku 
vody z miestneho Belianskeho 
potoka primátor mesta Štefan 
Bieľak upozornil ešte v roku 

PSK bude rekonštruovať most v Sp. Belej (na ceste na Slovenskú Ves)
2016 správcu cesty – Správu a 
údržbu ciest PSK (SUC PSK). 
Následne bola po fyzickej 
obhliadke zástupcov mesta a 
zástupcov SUC PSK spracovaná 
projektová dokumentácia, podľa 
ktorej je uvedený most potrebné 
úplne prestavať – zväčšiť jeho 
prietočnosť i nosnosť, teda 
zmeniť jeho technické riešenie 
a parametre. Realizácia nového 
mesta by mala prebehnúť počas 
roka 2018.

Poslanci zároveň schválili 
aj 5 združených investícií PSK 
spolu s Prešovskou univerzitou, s 
mestom Humenné, Svidník, Bar-
dejov a s obcou Štrba (podpora 
bežeckého lyžiarskeho areálu na 
Štrbskom Plese). Zastupiteľstvo 
schválilo už aj nový rozpočet 
PSK na rok 2018 ako aj Všeobecne 
záväzné nariadenie PSK o určení 

počtu tried pre 1. ročníky stred-
ných škôl na území Prešovského 
kraja pre školský rok 2018/2019. 
Poslanci schválili aj podanie žia-
dostí na získanie dotácie zo štát-
neho rozpočtu na modernizáciu 
telocviční pri stredných školách v 
celkovej výške 1 236 tis. EUR. Po-
slanci schválili aj operačný plán 
zimnej údržby ciest 2. a 3. triedy 
na území PSK počas zimného 
obdobia 2017 - 2018 a podporili 
aj návrh na založenie spoločné-
ho združenia právnických osôb 
(PSK a Mesto Prešov) s názvom 
„Prešovská kreatívna fabrika“ s 
cieľom realizácie opatrení kul-
túrneho kreatívneho priemyslu 
na území mesta Prešov v rámci 
programu IROP 2014 - 2020.

Okrem toho poslanci roz-
hodli o udelení Ceny PSK za 
rok 2017:

1./ Ing. Vladimírovi Kozákovi, 
in memoriam, za celoživotné die-
lo, najmä za obnovu havarijného 
stavu ciest od roku 2004, mimo-
riadnu osobnú angažovanosť za 
rozvoj regionálneho cestného 
hospodárstva a zároveň za osob-
ný prínos v oblasti cezhraničnej 
spolupráce Prešovského kraja.

2./ Dedinskej folklórnej sku-
pine Raslavičan za mimoriadne 
úspechy v súťaži Zem spieva, 
za dlhoročnú úspešnú popula-
rizáciu folklóru a uchovávanie 
tradícií Horného Zemplína.

3./ Pátrovi ThLic. Ing. Mi-
chalovi Zamkovskému, CSsR., 
za dlhoročnú obetavú misio-
nársku činnosť na Slovensku 
i v zahraničí.

Ocenenia sa budú udeľovať 
na slávnostnom zasadnutí za-
stupiteľstva PSK 23. novembra.
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Ako už bolo viackrát avízo-
vané, mesto pripravuje výstav-
bu športovej (hokejbalovej) 
haly v Spišskej Belej. Bude stáť 
na Športovej ulici a bude sta-
vebne prepojená s futbalovým 
štadiónom (tribúnou) ako bolo 
pôvodne plánované (už v roku 
2011). 

V súčasnosti je už spracova-
ná konečná verzia projektovej 

V sobotu 14. októbra 2017 
sa za krásneho slnečného po-
časia uskutočnil už tradičný 
Beliansky turistický pochod na 
vysokohorskú chatu Plesnivec. 
Pochodu sa zúčastnili obyva-
telia Spišskej Belej, ku ktorým 
sa pridali aj pacienti Sanatória 
v Tatranskej Kotline a spolu 
takto vytvorili veľkú a veselú 
približne 90-člennú skupinku. 
Úvod podujatia patril pietnej 
spomienke pri pamätníku v 
parku sanatória, venovanému 
Augustínovi Kaltsteinovi a 
Adolfovi Gabrielovi, občanom 
Spišskej Belej, ktorí sa výraznou 
mierou podieľali na výstavbe 

Mesto Spišská Belá pripravi-
lo spoločný mikroprojekt v rámci 
Programu cezhraničnej spoluprá-
ce PL-SR Interreg V-A 2014 - 2020 
s názvom „Szczawnica a Spišská 
Belá včera a dnes“. Vedúcim 
partnerom tohto mikroprojektu 
je poľské partnerské mesto Szcza-
wnica. Hlavným cieľom projektu 
je udržať a zvýšiť využitie regio-
nálneho kultúrneho a prírodného 
dedičstva v oboch partnerských 
mestách.

Výstavbu hokejbalovej haly podporí aj Prešovský samosprávny kraj
dokumentácie a sú už kom-
pletne aj vysporiadané pozem-
ky (to sa dotiahlo v septembri 
tohto roka). Začalo sa územné 
konanie na vydanie územného 
rozhodnutia a následne sa je 
potrebné zabezpečiť stavebné 
povolenie. 

Súbežne sa rozbieha pro-
ces verejného obstarávania 
(verejná súťaž) na zhotoviteľa 

tejto stavby, ktoré určí celkové 
náklady tejto stavby. Všetky 
tieto prípravné (predstavebné) 
práce by sa mali zrealizovať 
do marca 2018, nakoľko je 
zámer začať výstavbu tejto 
haly v apríli 2018. Samotná 
výstavba sa plánuje rozdeliť na 
určite ucelené etapy, nakoľko 
v súčasnosti mesto nedispo-
nuje celou finančnou sumou, 
ktorá bude pravdepodobne 
potrebná (tú určí až verejná 
súťaž). V súčasnosti mesto má 
k dispozícii sumu 300 tis. EUR 
(dotácia zo štátneho rozpočtu). 
Sumu 100 tis EUR poskytne 
Prešovský samosprávny kraj 
(PSK). V auguste o tom roz-
hodlo krajské zastupiteľstvo, 
ktoré vyhovelo žiadosti mesta 
o podporu tohto projektu, a to 
formou združenej (spoločnej) 
investície mesta a PSK. Práve 
touto formou sa kraj zapája aj 
do iných podobných projektov 
miest a obcí v našom kraji. Ďal-
šie financie bude mesto hľadať 
vo vlastných a iných dotačných 

zdrojoch.
Keďže sa hovorí o nielen 

o hokejbalovej, ale o športovej 
hale, tak samotná hokejbalová 
plocha s mantinelmi sa bude 
môcť využívať aj na iné športy. 
Hala bude obsahovať na príze-
mí 6 šatní so sprchami, toalety 
pre verejnosť a malú kaviareň 
(bufetová časť). Na poschodí 
miestnosti pre trénerov, väčšia 
zasadačka, miestnosť pre roz-
hodcov i priestor pre posilňov-
ňu a regeneráciu. Na poschodí 
je navrhované aj ubytovanie 
pre cca 18 osôb. Samotná hala 
bude vykurovaná plynovými 
žiaričmi a navrhované je mo-
derné a úsporné LED osvetlenie 
hracej plochy. Skelet haly bude 
montovaný – základ z oceľovej 
konštrukcie a steny a strecha 
zo sendvičových PUR panelov. 
Tzv. zázemie haly (ako prístav-
ba ku konštrukcii haly) bude 
murovaná. Samotný povrch 
hracej plochy bude vhodný 
najmä pre hokejbal, ale zároveň 
aj pre iné športy.

Beliansky turistický pochod

tatranských ciest, vzniku osady 
Tatranská Kotlina, či objavení 
Belianskej jaskyne – aj za účasti 
primátora Spišskej Belej Štefana 
Bieľaka.

Po výstupe na chatu už na 
našich turistov čakalo chutné 
pohostenie, ktoré pre nich 
pripravili chatári Matavovci. 
V príjemnej atmosfére sa po-
kračovalo aj po príchode do 
Sanatória v Tatranskej Kotline, 
kde ich čakalo ďalšie chutné 
pohostenie.

Naše poďakovanie patrí 
všetkým, ktorí sa zúčastnili 
tohto pochodu a udržujú svojou 
prítomnosťou jeho tradíciu.

Mesto chce vydať novú farebnú knihu
V rámci tohto mikroprojektu 

Mesto Spišská Belá zabezpečí 
najmä vydanie plnofarebnej 
knihy „Spišská Belá vo fotogra-
fiách – včera a dnes“. Kniha bude 
mať 240-260 strán s popisom 
jednotlivých fotografií v 4 jazy-
kových mutáciách (SJ, PL, AJ, NJ) 
a bude vydaná v náklade 2 500 
ks. Zároveň mesto dá vyrobiť 3 
reprezentačné videá (v trvaní od 
5 - 10 min) – o samotnej Spišskej 
Belej, a osobitne o Múzeu Jozefa 

Maximiliána Petzvala a o Kaštieli 
Strážky s Ladislavom Mednyán-
szkym. Okrem toho sa uskutoč-
nia ďalšie spoločné stretnutia 
zástupcov oboch miest.

Mesto Szczawnica vydá 
knižnú publikáciu „Na szczaw-
nickim deptaku“ v rozsahu 100 
- 120 strán v náklade 10 000 ks. 
Súčasťou bude aj propagačné 
stretnutie v Pieninskom múzeu 
v mestskej časti Szlachtowa.

V prípade úspešnosti tohto 

mikroprojektu sa bude realizovať 
v čase od januára do decembra 
2018. Celkové výdavky projektu 
– súhrne pre obe mestá sú plá-
nované vo výške 94 783 EUR, z 
toho celkové výdavky pre mesto 
Spišská Belá sú vo výške 44 895 
EUR, pričom z EÚ by malo byť 
hradených 38 160 EUR (85 %), 
zo štátneho rozpočtu 4 489 
EUR (10 %) a z rozpočtu mesta 
povinné spolufinancovanie vo 
výške 2 244 EUR (5 %). 

Anton Kuchta zo Spišskej 
Belej naše mesto úspešne repre-
zentoval na prestížnej medziná-
rodnej súťaži v armwrestlingu, 
ktorá sa konala 30. septembra 
2017 vo švajčiarskom meste 
Amriswil. 

Aj napriek tomu, že sa ar-
mwrestlingu, resp. pretláčaniu 
rukou, podľa vlastných slov 
nevenuje intenzívne a vníma 
ho skôr ako hobby, rozhodol sa 
do súťaže prihlásiť: “Tomuto 
športu sa venujem hlavne preto, 
lebo mi robí radosť. Rozhodol 
som sa preto svoje schopnosti 
otestovať na prestížnom švaj-

Anton Kuchta vybojoval 
v pretláčaní rukou bronz

čiarskom turnaji Swiss open 
a podal som si prihlášku do 
oboch kategórii vo svojej váhe 
do 80 kg, teda pretláčanie pra-
vou i ľavou rukou.” Aj keď mu 
pravá ruka hlavne kvôli skor-
šiemu zraneniu šľachy šťastie 
v turnaji nepriniesla, úspech 
sa dostavil v ďalšom súboji 
pri pretláčaní ľavačkou. Tu si 
Anton vybojoval krásne tretie 
miesto! K tomuto výnimočné-
mu úspechu mu gratulujeme a 
prajeme mnoho ďalších vynika-
júcich výsledkov. Anton, ďaku-
jeme za výbornú reprezentáciu 
Spišskej Belej v zahraničí!

Dňa 20. októbra 2017 sa kino-
sála mesta Spišská Belá zaplnila 
prváčikmi a ich rodičmi z oboch 
základných škôl v meste. 

Základná škola M. R. Štefá-
nika si na túto počesť pripravi-
la milé privítanie prváčikov do 
cechu školákov. Túto slávnosť 
nazývame aj imatrikuláciou 
prvákov alebo „pasovanie“ 
za prvákov školy. Našich 
najmenších školákov najprv 
privítal primátor Spišskej Belej 

Prváčikovia boli privítaní 
do cechu školákov

Štefan Bieľak a následne už 
celý program prevzali do svo-
jich rúk nadaní žiaci Základnej 
školy M. R. Štefánika, ktorí si 
pod vedením pani učiteľky Mgr. 
Beaty Gotzmannovej, pripravili 
zaujímavú hodinku plnú spevu, 
tanca, hudby a vynikajúcich 
divadelných výkonov, za čo im 
patrí obrovská vďaka. Našim 
prváčikom prajeme aj touto 
cestou úspešné roky strávené 
za školskými lavicami.
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Uplynulý týždeň, od 10. 
– 13. októbra 2017, sme v 
Spišskej Belej privítali žiakov 
a pedagógov Základnej školy 
Jiráskova a Základnej školy 
Javornícka vo Vysokom Mýte, 
ktorí prijali pozvanie našich 
belianskych základných škôl 
na recipročnú návštevu (Pozri 
aj: Žiaci belianskych škôl si 
zasúťažili na Školympiáde vo 
Vysokom Mýte). Delegáciu 
z nášho partnerského mesta 
privítali hneď pri príchode ria-
diteľky belianskych základných 
škôl Mgr. Anna Rothová a Mgr. 
Elena Stachová, ktoré žiakom 
predstavili naše školy a ich 
priestory a zároveň sprevádzali 
žiakov počas oficiálnych aktivít 
v dňoch ich pobytu u nás.

Dohromady 38 žiakov z Vy-
sokého Mýta bolo bezprostred-
ne po príchode ubytovaných 
v rodinách žiakov zo ZŠ J. M. 
Petzvala a ZŠ M. R. Štefánika, 
ktoré sa o nich počas celého po-
bytu príkladne starali – ubytova-
li ich, stravovali, oboznamovali 
ich so svojimi zvykmi, venovali 
im svoj voľný čas a to všetko na 
svoje náklady.

Na našich vzácnych hostí 

Žiaci z Vysokého Mýta na výmennom pobyte v Spišskej Belej

zážitkom bol podľa ich slov 
aj výlet na Štrbské Pleso. Pes-
trý program pripravili svojim 
českým kamarátom aj rodiny, 
v ktorých boli ubytovaní – vý-
lety do ZOO, do Trickandie v 
Starom Smokovci, motokáry, 
bobovú dráhu, Aquacity a 
nechýbali spoločné nákupy, či 
dokonca palacinková párty.

Kladne hodnotí výmenný po-
byt a Mgr. Silvia Belončáková, 
zástupkyňa riaditeľky ZŠ M. R. 
Štefánika: “S učiteľmi sme strá-
vili príjemné chvíle rozprávaním 
o podmienkach škôl a fungova-
ní školstva u nás a v Čechách a 

z nášho partnerského mesta 
čakal počas ich trojdňového 
pobytu bohatý program – žiaci 
ZŠ M. R. Štefánika vystúpili so 
svojim folklórnym súborom a 
predviedli sa aj s divadielkom 
o statočných zvieratkách, žiaci 
ZŠ J. M. Petzvala si pre svojich 
českých spolužiakov pripravili 
zaujímavé aktivity v podobe 
vytvorenia stromov priateľ-
stva pomocou odtlačkov rúk, 
či vytvorenia erbu mesta 
Spišská Belá z vrchnákov PET 
fliaš. Mimo Spišskej Belej spo-
lu obdivovali krásy Belianskej 
jaskyne, či navštívili aj Chodník 
korunami stromov v Bachledo-
vej doline. Nezabudnuteľným 

páčili sa im vyučovacie hodiny, 
ktorých sa zúčastnili so svojimi 
žiakmi. Pri lúčení bolo jasné, že 
nielen deti si vytvorili pevné 
priateľstvá a že sa všetci vždy 
budú radi vracať do Spišskej 
Belej.” Aj na ZŠ J. M. Petzvala 
spomínajú na výmenný pobyt 
veľmi pozitívne: “Keď prišiel 
v piatok v ranných hodinách 
čas lúčenia, v oku mnohých 
žiakov sa zjavila slzička, ktorá 
dokazovala, že žiaci spoločne 
prežili mnoho pekných a ne-
zabudnuteľných chvíľ. Ako 
peknú spomienku na tieto dni 
a symbol priateľstva si žiaci 
zo ZŠ Javornícka odniesli do 
školy vytvorený strom priateľ-
stva, ktorý im bude pripomínať 
chvíle strávené v Spišskej Belej. 
Úprimne ďakujeme všetkým, 
ktorí pomohli pri organizovaní 
jednotlivých aktivít programu,” 
spomína zástupca riaditeľky ZŠ 
J. M. Petzvala RNDr. Emil Valek, 
PhD.

Tešíme sa, že táto načatá 
spolupráca aktívne pokračuje 
a prináša osoh deťom z oboch 
partnerských miest.
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4. november 2017 

VOĽBY orgánov PREŠOVSKÉHO 
SAMOSPRÁVNEHO  KRAJA

- voľba predsedu PSK
- voľby poslancov zastupiteľstva  PSK

PREČO ísť voliť v týchto voľbách?
»  pretože si budeme voliť predsedu kraja a poslancov krajského 

zastupiteľstva, ktorí už dnes rozhodujú o mnohých dôležitých 
oblastiach nášho každodenného života, aj keď si to možno ani 
neuvedomujeme, 

»  pretože mnohokrát sa domáhame riešenia určitého problému 
na mestskom úrade u primátora, pritom o danom probléme 
rozhoduje práve samosprávny kraj v Prešove

»  pretože čo sa deje na úrovni kraja, má vplyv na to čo sa deje vo 
vašej obci/meste 

» pretože PSK rozhoduje aj o týchto veciach:  
vykonáva správu a údržbu ciest II. a III. triedy
schvaľuje cestovné poriadky verejnej autobusovej dopravy a 
schvaľuje výšku cestovného, 
schvaľuje územný plán kraja a jeho doplnky a iné strategické 
rozvojové dokumenty, ktoré majú vplyv aj na územie nášho 
okresu a mesta  
koordinuje a finančne podporuje rozvoj cestovného ruchu na 
území kraja  
riadi slovensko-poľskú cezhraničnú spoluprácu a spolurozhoduje 
o projektoch cezhraničnej spolupráce,  
poskytuje niektoré sociálne služby aj pre obyvateľov nášho 
mesta,
prevádzkuje domovy sociálnych služieb a iné sociálne zaria-
denia, 
riadi stredné školy
rozhoduje o zdravotných obvodoch – napr. určuje počet vše-
obecných praktických lekárov (prvého kontaktu) a určuje ich 
ordinačné hodiny a určuje im cenníky poplatkov a prevádzkuje 
niektoré nemocnice napr. v Starej Ľubovni, 
prevádzkuje knižnice, múzea a galérie a finančne podporuje 
živú kultúru.   

Preto nedajte sa oklamať tým, čo všetko sa dá vyriešiť 
na úrovni VÚC (kraja). Síce dosť, ale nie všetko!  

Netreba naletieť na nereálne sľuby, čo všetko by sa 
malo zmeniť a robiť inak a tiež na nereálne riešenia 

problémov, ktoré sú úlohou štátu (vlády, či parlamentu)!   
Ide o dôležité voľby aj pre naše mesto, aj náš okres!  

Len treba prísť voliť a staviť na zodpovedných 
a skúsených ľudí, za ktorými sú už dnes konkrétne 

výsledky (a nie sľuby)! 

V sobotu 4. novembra 2017 sa uskutočnia voľby do orgánov 
vyšších územných celkov – tzv. krajské voľby. To znamená, že 
aj v Prešovskom kraji budeme voliť predsedu kraja a poslancom 
zastupiteľstva Prešovského kraja. Toto zastupiteľstvo bude mať 
opätovne 62 poslancov, pričom poslanci sa volia za každý okres. V 
Prešovskom kraji je 13 okresov a počet poslancov pre každý okres 
je určený počtom obyvateľov daného okresu. V okrese Kežmarok 
sa bude voliť (tak ako doposiaľ) 5 poslancov.
Pre tieto nadchádzajúce voľby nastala jedna zásadná zmena: pred-
sedu a poslancov si budeme voliť len pre toto volebné obdobie na 
dobu 5 rokov oproti štandardným 4 rokom (z dôvodu zjednotenie 
termínu volieb do VÚC s komunálnymi voľbami v roku 2022).
Viac informácii o voľbách nájdete na: www.minv.sk/?volby-vuc

Kandidáti na poslancov do zastupiteľstva PSK 
za okres Kežmarok (volia sa 5 poslanci):

•  Nezávislí kandidáti: Štefan Bieľak, Peter Duda, Jana Majorová-
Garstková, Ladislav Oravec, Matúš Polák, Pavol Slovík, Vladimír 
Škára, Andrej Zreľák

• SOĽ: Marián Litvin.
•  Smer-SD: Štefan Džurný, Ján Ferenčák, Jozef Marhefka, Marta 

Sabolová, Juraj Šedlár.
• KSS: Miroslav Čauder.
• Šanca: Agnesa Kišková.
•  ĽS NS: Milan Glevaňák, Viktor Gurčík, Pavol Hurčala, Milan 

Mazurek, Ján Pastuszek Neuvedená strana: Štefan Kiška.
• SZ: Radomír Beller
•  SNS: Peter Bendík, Vojtech Bodnár, Rudolf Hangurbadžo, 

Ľubomír Lauf, Dagmar Mathiová
•  KDH-SAS-OĽANO-NOVA: Bohumil Bohunický, Michal Gallik, 

Jozef Grivalský, Ján Hencel, Pavel Hudáček
•  Demokratická strana: Štefan Kišš, Jozef Krok, Vladimír Matfiak 

Jaroslav Vaľo.
• NP: Rastislav Duduš
• Most-Híd: Peter Štefaňák
 
Kandidáti na predsedu Prešovského samosprávneho kraja:

• Andrej Gmitter (Bardejov) – nezávislý
• Pavol Gašper (Poprad) – nezávislý
• Eduard Markovič (Poprad) – nezávislý
• Ján Garaj (Prešov) – nezávislý
•  Jozef Mihalčin (Vranov nad Topľou) – Kotleba – Ľudová strana 

Naše Slovensko
• František Oľha (Prešov) – ŠANCA
• Milan Šteiner (Prešov) – STRANA ZELENÝCH SLOVENSKA
• Peter Chudík (Záborské) – SMER – sociálna demokracia
• František Bednár (Poprad) – Nezávislosť a Jednota
• Miroslav Škvarek (Svit) – Slovenská národná strana
•  Milan Majerský (Levoča) – Kresťanskodemokratické hnutie, 

Sloboda a solidarita, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti 
(OĽANO), NOVA

• Jozef Šváč (Prešov) – NOVÝ PARLAMENT
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• Ako už bolo viackrát avízované, v Spišskej Belej sa pripravuje výstavba športovej (hokejbalovej) haly. V súčasnosti má mesto k dispozícii sumu 300 
tis. EUR, ide o dotáciu zo štátneho rozpočtu. Sumu 100 tis EUR poskytne Prešovský samosprávny kraj (PSK).
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• Pri Belianskom rybníku bude dobudovaná doplnková cyklistická infraštruktúra – bike park s pumptrackovou dráhou a s workoutovým ihriskom.

• V Spišskej Belej rastie záujem o stavebné pozem-
ky na výstavbu rodinných domov. Mesto preto v 
zmysle platného územného plánu dalo pripraviť 
pracovný návrh zastavovacej štúdie pre výstavbu 
rodinných domov v mestskej časti Strážky – v 
lokalite Nad kaštieľom.
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• Mesto Spišská Belá pripravuje 
výstavbu ďalších mestských 
nájomných bytov. Dôvodom je 
po určitej dobe rastúci záujem o 
takéto bývanie najmä zo strany 
mladých ľudí z nášho mesta, ako aj 
z okolitých obcí, ktorí sa chcú usadiť 
v Spišskej Belej.

Viac 

aktuálnych 

informácií 

nájdete na 

webovej

stránke 

mesta

www.spisskabela.sk
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Prešovský samosprávny kraj (ďalej len PSK) ako vyšší územný celok 
(VÚC) – jeho postavenie a pôsobnosť určuje zákon č. 302/2001 
Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších 
predpisov.

Kompetencie PSK sú najmä v nasledovných oblastiach:

 DOPRAVA
 KULTÚRA
 REGIONÁLNY ROZVOJ
 SOCIÁLNA POMOC
 ŠKOLSTVO
 ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE A OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
 ZDRAVOTNÍCTVO
 CEZHRANIČNÁ SPOLUPRÁCA

Oblasť Doprava

Verejná autobusová doprava
schvaľuje cestovné poriadky pravidelnej verejnej autobusovej do-
pravy (SAD-kám) a určuje výšku cestovného v tejto doprave
udeľuje a odníma dopravné licencie na vnútroštátnu pravidelnú 
autobusovú dopravu
zabezpečuje autobusovým dopravcom v kraji vyrovnávanie strát 
z poskytovania služieb vo verejnom záujme vo verejnej autobusovej 
doprave (poskytuje im dotácie). 

V PSK zabezpečujú túto dopravu štyria dopravcovia - SAD Prešov, 
SAD Humenné, SAD Poprad, BUS Karpaty Stará Ľubovňa.

Správa ciest 2. a 3. triedy
PSK je vlastníkom a správcom ciest 2. a 3. triedy. Na území PSK sa 

nachádza 2 484 kilometrov ciest 2. a 3. triedy. Ich správu zabezpečuje 
PSK prostredníctvom vlastnej organizácie – Správa a údržba ciest PSK 
(zimná a letná údržba týchto ciest). Okres Kežmarok je rozdelený do 
dvoch správcovských stredísk (SÚC Poprad a SÚC Stará Ľubovňa, 
v Kežmarku sa nachádza vysunuté pracovisko SÚC Poprad). 

Oblasť Školstvo

Od 1. júla 2002 prevzal Prešovský samosprávny kraj (PSK) kom-
petencie v oblasti vzdelávania – konkrétne stredné školstvo. PSK je 
zriaďovateľom 85 stredných škôl a 72 školských zariadení na území 
kraja. Stredné školy v pôsobnosti PSK: 20 gymnázií a 65 stredných 
odborných škôl (v okrese Kežmarok Gymnázium Kežmarok, Stredná 
odborná škola - Kušnierska brána, Stredná odborná škola - Garbiarska 
ul., Hotelová akadémia, Stredná umelecká škola). Školské zaria-
denia v pôsobnosti PSK: 45 stravovacích zariadení, 22 školských 
internátov, 2 štátne jazykové školy, 2 školské hospodárstva, 1 škola 
v prírode

Oblasť Sociálne služby

PSK má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 27 zariadení soci-
álnych služieb s právnou subjektivitou a 20 zariadení bez právnej 
subjektivity (zariadenia núdzového bývania, útulky, domov na pol 
ceste, rehabilitačné strediská, zariadenia podporovaného bývania 
a krízové strediská).

PSK tiež poskytuje finančné príspevky neverejným poskytovateľom 
sociálnych služieb – právnické a fyzické osoby, ktoré poskytujú služby 
v zmysle zákona o sociálnych službách (Zákon NR SR č. 448/2008 
Z. z. v znení neskorších predpisov).

PSK ďalej vypracúva a schvaľuje koncepciu rozvoja sociálnych 
služieb vo svojom územnom obvode,zabezpečuje tvorbu a plne-
nie sociálnych programov zameraných na ochranu práv a právom 
chránených záujmov detí a na predchádzanie a zamedzenie nárastu 
sociálnopatologických javov na svojom území a zriaďuje a kontroluje 
zariadenia – krízové stredisko, resocializačné stredisko, detský domov 
pre maloletých bez sprievodu.

Oblasť Regionálny rozvoj

PSK v tejto v oblasti:
schvaľuje Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja 
územia kraja
schvaľuje iné strategické a koncepčné rozvojové dokumenty 
kraja
podporuje a zabezpečuje rozvoj cestovného ruchu na území kraja 
(aj prostredníctvom Krajskej organizácie cestovného ruchu)
 podporuje výstavbu cyklotrás a inej podobnej infraštruktúry
poskytuje dotácie na podporu rozvoja kraja a podporu projektov 
miesta obcí 

Oblasť Územné plánovanie 
a ochrana životného prostredia

PSK v tejto v oblasti:
schvaľuje Územný plán Prešovského kraja a jeho zmeny a doplnky 
(veľmi dôležitý dokument)
plní úlohy v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie
schvaľuje iné strategické dokumenty – napr. generel dopravy 
kraja 

Oblasť Zdravotníctvo

PSK v oblasti zdravotníctva: 
 zriaďuje a prevádzkuje polikliniky a nemocnice II. typu (napr. Ne-
mocnica v Starej Ľubovni)
vydáva povolenia na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v ne-
štátnych zdravotníckych zariadeniach (napr. lekárom prvého 
kontaktu)
určuje rozsah zdravotného obvodu v neštátnych zdravotníckych 
zariadeniach

Oblasť Kultúra

PSK má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 29 kultúrnych zaria-
dení.
Kultúrne inštitúcie v pôsobnosti PSK: 2 divadlá, 7 osvetových 
stredísk, 7 knižníc, 10 múzeí a galérií, 2 hvezdárne a planetáriá, 
1 umelecký súbor - v okrese Kežmarok je to Múzeum v Kežmarku 
s Kežmarským hradom a v okrese Poprad je to Tatranská galéria, Pod-
tatranské múzeum, či Podtatranská knižnica a Podtatranské osvetové 
stredisko v Poprade, ktoré má svoje aktivity aj v okrese KK. 

Oblasť Cezhraničná spolupráca

PSK plní významné úlohy rámci Programu cezhraničnej spolupráce 
Poľsko - SR 2014 - 2020, ako aj spolupracuje s 11 regiónmi v Európe, 
s ktorými má uzavreté partnerské zmluvy. 

Čo si možno predstaviť, 
keď sa povie Prešovský samosprávny kraj? 

Kežmarský hrad a múzeum
Gymnázium, Hotelovú akadémiu, Stredné odborné školy, či Stred-
ná umelecká škola v Kežmarku 
Domov sociálnych služieb v Ľubici a Detský stacionár v Kežmarku
Zariadenie sociálnych služieb v Spišskej Starej Vsi
Cesta medzi Spišskou Belou a Spišskou Starou Vsou
Cesta medzi Spišskou Belou a Krížovou Vsou 
A ďalšie cesty 2. a 3. triedy v našom okrese
Dofinancovanie verejnej autobusovej dopravy 
Zamagurské folklórne slávnosti
Podpora výstavby cyklotrás a slovensko-poľské projekty

Aj o tom budeme rozhodovať 
4. novembra! 

O čom rozhoduje VÚC?O čom rozhoduje VÚC?4. november 2017 

VOĽBY orgánov PREŠOVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO  KRAJA
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Súčasní poslanci Prešovskéhosamosprávneho kraja (PSK) za 
okres Kežmarok bilancovali svoju činnosť za obdobie rokov 2013 
- 2017. V tomto období PSK investoval doposiaľ najviac financií 
do okresu Kežmarok od roku 2001, prioritne do oblasti dopravy, 
školstva, sociálnych služieb, cestovného ruchu a kultúry. 

Dosiahnuté úspechy sú výsledkom práce aj 5 doterajších po-
slancov PSK: Jozefa Harabina (Spišská Stará Ves), Pavla Slovika 
(Spišská Belá), Pavla Hudačeka (Lendak), Jozefa Grivalského (Krí-
žová Ves) a Štefana Bieľaka (Spišská Belá). A to sa podarilo najmä 
vďaka veľmi dobrej, korektnej spolupráci a vzájomnej komunikácii 
uvedených poslancov. 

Tak spomeňme aspoň tie najdôležitejšie výsledky:
•  Rekonštrukcia Hradu v Kežmarku (Múzeum Kežmarok) 

– strecha, fasáda a nádvorie 
•  Modernizácia budovy Strednej odbornej škola Garbiarska l a 

podpora zriadenia centra odbornej prípravy
•  Modernizácia budovStrednej odbornej školy, Kušnierska brána, 

Kežmarok a podpora zriadenia centra odbornej prípravy 
•  Rekonštrukcia Zariadenia sociálnych služieb v Sp. Starej Vsi
•  Rekonštrukcia Centra sociálnych služieb v Ľubici a Denného 

stacionára v Kežmarku
• Modernizácia cestného úseku Spišská Belá – Sp. Stará Ves 
• Rekonštrukcia cesty Tvarožná – Vlkovce
• Rekonštrukcia mosta za Slovenskou Vsou 
• Odstránenie zosuvu cesty v centre Slovenskej Vsi
• Rekonštrukcia cesty – prieťah Starou Lesnou
• Modernizácia cesty Spišské Hanušovce – Veľká Franková 

Čo sadosiahlo v okrese Kežmarok v rokoch 2013 - 2017?
• Rekonštrukcia cesty Zálesie – Spišské Hanušovce
• Rekonštrukcia cesty - prieťah Lendakom
• Rekonštrukcia úseku cesty medzi Vojňanami a Podhoranmi 
• Dokončenie rekonštrukcie cesty v Osturni 
•  Podpora kultúrnych a športových podujatí v našom okrese 

– formou dotácii z rozpočtu PSK v celkovej výške 92 tis. EUR
•  Podpora výstavba hokejbalovej haly v Spišskej Belej (100 tis. 

EUR)      

Podporila sa aj: 
• Rekonštrukcia Centra sociálnych služieb v Batizovciach
• Rekonštrukcia Hradu v Starej Ľubovni   
• Rekonštrukcia Podtatranského múzeum v Poprade 
• Rekonštrukcia Podtatranskej knižnice v Poprade 

Presadili sa aj projekty, ktoré sú pripravené na realizáciu:
• Modernizácia úseku cesty pred Toporcom 
• Modernizácia cesty medzi Ľubicou a Jánovcami  
• Rekonštrukcia 3 mostov v Jezersku
• Rekonštrukcia mosta v Spišskej Belej
•  Rekonštrukcia cesty medzi Veľkou Lomnicou a Starou Les-

nou 
•  Modernizácia 22 km ciest v Zamagurí (schválených 3,5 mil. 

EUR zo slovensko-poľského projektu EÚ)
•  Vytvorenie stredoškolského areálu v Kežmarku – prestavba 

bývalých kasární na študentské centrum (schválených je už 
1 mil. EUR)                                    

Štefan Bieľak, poslanec PSK

Viac aktuálnych informácií získate na www.spisskabela.sk
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Zo života J. M. PetzvalaZo života J. M. Petzvala
Pred 210 rokmi sa v Spišskej 

Belej narodil svetoznámy vyná-
lezca, fyzik a matematik Jozef 
Maximilián Petzval (6. januára 
1807). Pri tejto príležitosti vám 
počas celého roka 2017 prináša-
me prostredníctvom fotografií 
pohľad na jeho pútavý život 
a dielo. Viac o tejto fascinujú-
cej osobnosti sa dozviete na 
stránkach Mesta Spišská Belá 
www.spisskabela.sk alebo 
priamo v Múzeu J. M. Petzvala 
v Spišskej Belej.

Svoje seniorské roky začal J. 
M. Petval vskutku netradične 
a to svadbou. Ako 62-ročný 
sa 23. januára 1869 oženil so 
svojou oveľa mladšou gazdi-
nou Katarínou Schleglovou. 
Manželstvo však netrvalo dlho 
a Katarína zakrátko v marci r. 
1872 zomrela.

Na viedenskej univerzite 
pôsobil až do svojich 70-tich ro-
kov a teda celých 40 rokov. Od 
roku 1877 bol na dôchodku. Žil 
v ústraní v budove opusteného 
kláštora na Kahlenbergu, ktorú 
si prenajal ešte po príchode do 
Viedne. Posledné roky života 
Petzvala poznačilo aj sklama-
nie, ktoré zažil v konfliktoch s 
Voigtländerom a zničenie jeho 
celoživotného diela. Zachovali 
sa posmešné karikatúry uverej-

ňované v bulvárnej tlači o spôso-
be jeho života na Kahlenbergu. 
Vtedy vyslovil svoju známu 
vetu: „Podmanil som si svetlo, 
mám ho v hrsti, lebo na svete je 
ešte príliš veľa tmy“.

J. M. Petzval zomrel 17. 9. 
1891 vo Viedni a ako moderný 
Európan zachoval spoločné de-
dičstvo pre ľudí na celom svete.
Čestný hrob J. M. Petzvala sa 

nachádza na Centrálnom cinto-
ríne vo Viedni, ktorý je najväč-
ším rakúskym cintorínom. Od 
hlavného vchodu vedie cesta k 
čestným hrobom významných 
osobností a hrobke spolkových 
prezidentov, medzi nimi je po-
chovaný aj náš beliansky rodák 
J. M. Petzval.

Po 12 rokoch má budova Základnej umeleckej školy v Spišskej 
Belej na Zimnej ulici nový vzhľad. Mesto Spišská Belá ako zriaďova-
teľ poskytlo škole účelovo viazané finančné prostriedky v konečnej 
výške 13 200 EUR z rozpočtu mesta. Za tieto financie sa opravila 
historická fasáda z prednej strany historickej budovy (zo Zimnej 
ulice), pričom sa musela zachovať štuková výzdoba fasády a všetky 
jej historické prvky. Zároveň sa vymenili vstupné dvere za nové, 
ktoré sú replikou tých pôvodných dverí.

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Belej 
a primátor mesta Spišská Belá 

vyzývajú obyvateľov mesta i širokú verejnosť 
na predkladanie návrhov na udelenie ocenení:

Ceny mesta Ceny mesta 
a Ceny primátora mestaa Ceny primátora mesta

pri príležitosti 755. výročia prvej písomnej 
zmienky o meste Spišská Belá.

Svoje písomné návrhy kandidátov na uvedené 
ocenenia s náležitým zdôvodnením môžete 
zasielať poštou na adresu mestského úradu 

v Spišskej Belej, odovzdať osobne 
na sekretariáte primátora mesta alebo na 

e-mailovú adresu jneupauerova@spisskabela.sk

Lehota na predkladanie návrhov je do 30. 11. 2017

ZUŠ s novou fasádou
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Spoločenská kronika 
V SEPTEMBRI 2017

• narodili sa: Zuzana Badovská, BrankoDžerenga, Dominik 
Grudinin, JasmínaHangurbadžová, Damián Herich, Diana Krem-
paská, Marko Lojek, Hugo Majer.

• navždy nás opustili: Ondrej Bizub vo veku 75 rokov, Anna 
Muchová vo veku 67 rokov.

• životného jubilea sa dožili: GenovevaStanková -  97 rokov, 
Ľudmila Jakubčáková – 85 rokov, ErvinFirek – 75 rokov, Juraj 
Gancarčík – 70 rokov, Alžbeta Gurová – 70 rokov, Jozef Mačutek 
– 70 rokov, Štefan Pavličko – 70 rokov, Ladislav Trembáč – 70 
rokov.

Mesto Spišská Belá vybudo-
valo dva nové prístrešky na par-
kovanie bicyklov najmä žiakov 
v Základnej škole J. M. Petzvala 
na Moskovskej ulici.

Prístrešky so stojanmi v mo-
dernom prevedení sú kapacitne 
určené pre 40 bicyklov (20 sto-
janov – každý pre 2 bicykle), 
ktoré sa môžu uzamykať o tie-

Na „Petzvalke” nové prístrešky pre bicykle
to stojany. Už prvé dni ukázali 
zvýšený záujem žiakov o túto 
formu nemotorovej dopravy. 
A to je hlavným cieľom tejto 
aktivity mesta – vo väčšom 
rozsahu využívať bicykle ako 
dopravný prostriedok. Podľa 
primátora mesta Štefana Bie-
ľaka, mesto bude v najbližších 
rokoch pokračovať vo vý-

stavbe takýchto prístreškov: 
„Našou snahou je podporiť 
cyklodopravu v našom meste 
– nielen budovaním cyklotrás 
okolo mesta, ale aj väčším vyu-
žívaním bicyklov v samotnom 
meste. A začať treba od detí 
a učiť ich využívať bicykel na 
dopravu do školy namiesto 
toho, aby ich vozili rodičia 
autami. Ale to si vyžaduje mať 
aj doplnkovú infraštruktúru 
k bicyklom, ako sú aj tieto prí-
strešky.“ Už v budúcom roku 
mesto plánuje vybudovať ďalšie 
dva rovnaké prístrešky v areály 
tejto základnej školy, nakoľko 
už prvé dni potvrdili, že záu-
jem bude väčší ako ich súčasná 
kapacita. Tak jeden prístrešok 
sa umiestni ešte vedľa týchto 
nových prístreškov a ďalší pri 
zadnom vchode do telocvične 
(od športového areálu) pre 
žiakov navštevujúcich v popo-
ludňajších hodinách športové 

aktivity v telocvični. Mesto sa 
zamýšľa aj nad myšlienkou 
umiestnenia uzamykateľných 
boxov pre bicykle pri telocvični 
(keďže športový areál je verejne 
otvorený), aj keď toto riešenie 
by bolo pre mesto finančne 
veľmi náročné. Snahou mesta 
je však uvedené prístrešky 
osadzovať aj v iných školách 
a školských zariadeniach a na 
iných verejne prístupných 
miestach, kde je predpoklad 
ich reálneho využívania a tak 
popularizovať cyklodopravu 
v našom meste.

KONTAKTY 
na Mestskú políciu 

v Spišskej Belej:
tel.: 052/459 15 55 

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

Mesto Spišská Belá upo-
zorňuje všetkých príbuzných 
(pozostalých), ktorých zomrelí 
majú zanedbané hroby, resp. 
ide o hroby bez označenia 
(meno, priezvisko, dátum na-
rodenia a úmrtia) alebo hroby 
bez zaplatenia nájomného, aby 

Platenie za dažďovú vodu
V posledných týždňoch 

v našom meste pracovníci 
Podtatranskej vodárenskej 
prevádzkovej spoločnosti a.s 
Poprad (inak „vodári“) nav-
štívili jednotlivé domácnosti 
za účelom preverenia výmery 
pozemkov a zastavaných plôch 
stavieb na pozemkoch, z ktorých 
sa „odvádza“ dažďová voda do 
verejnej spláškovej kanalizácie. 
Vodári majú povinnosť v zmysle 
dnes platných právnych predpi-
sov vyrubiť poplatok za tzv. daž-
ďovú vodu. Uvedené kontroly 
sa robia postupne vo všetkých 
mestách a obciach v pôsobnosti 
podtatranských vodární (nie 
len v našom meste) s cieľom 
spresniť výšku týchto poplat-
kov, ktoré závisia od presných 
výmer pozemkov a stavieb a od 
ich odvodnenia do spláškovej 
kanalizácie. A je povinnosťou 
vodární mať presne preverené, 

za akú plochu sa má tento po-
platok platiť, ako aj preveriť to, 
prečo sa niekomu nevyrubuje 
tento poplatok. Tento poplatok 
za dažďovú vodu neplatia tí, 
ktorí sú napojení na samostat-
nú dažďovú kanalizácia (tam, 
kde je vybudovaná) alebo tí, 
ktorí preukážu, že nevypúšťajú 
dažďovú vodu (zo svojho domu, 
či pozemku) do spláškovej ka-
nalizácie.

Uvedené kontroly (miestne 
šetrenia) však vôbec nesúvisia 
s tým, kto je vlastníkom čistiar-
ne odpadových vôd, či mesto 
alebo vodárne. To je odpoveď 
pre tých, ktorí si myslia, že tieto 
kontroly sa robia preto, nakoľ-
ko mesto previedlo čistiareň 
odpadových vôd do majetku 
vodární. Za dažďovú vodu sme 
už platili v čase, kedy v našom 
meste ešte ani nebola vybudo-
vaná ČOV. Za dažďovú vodu 

platíme bez ohľadu na to, kto je 
vlastníkom čistiarne, či mesto, 
alebo vodárne. Ak v budúcnosti 
budeme platiť viac za dažďovú 
vodu, tak to bude  preto, že sa 
zmenila výmera pozemku alebo 
ak by vodárne celoplošne (pre 
všetkých) zvýšili tento poplatok 
(za 1 m2 plochy).       

Na mieste je otázka, prečo vô-
bec platíme za dažďovú vodu? 
Lebo to dnes určuje zákon. Túto 
otázku ZMOS otvoril počas po-

sledných rokovaní s Minister-
stvom životného prostredia SR 
s požiadavkou prehodnotenia, 
prípadne zmeny tejto právnej 
úpravy. Kým sa tak raz možno 
stane, odporúčanie je jasné: 
dažďovú vodu neodvádzajme 
do spláškovej kanalizácie – po-
držme je na svojom pozemku 
a využime ju pre ďalšie účely, 
aby sme krajinu, teda aj svoje 
pozemky, neodvodňovali a ná-
sledne ich zavlažovali.   

Hrobové miesta na miestnom 
cintoríne

si ďalšie užívanie hrobových 
miest vysporiadali u správcu 
cintorína. V prípade nezáujmu 
sa tieto hrobové miesta zrušia 
a pridelia iným záujemcom. 
Bližšie informácie Vám poskyt-
ne správca cintorína Ľubomír 
Pavlarčík – tel: 0905 575 800.

Vzhľadom na to, že v Spišskej 
Belej rastie záujem o stavebné 
pozemky na výstavbu rodin-
ných domov, mesto v zmysle 
platného územného plánu dalo 
pripraviť pracovný návrh za-
stavovacej štúdie pre výstavbu 
rodinných domov v mestskej 
časti Strážky – v lokalite Nad 
kaštieľom (2.etapa). Uvedený 
návrh v maximálnej miere pre-
náša možnosti územného plánu 
mesta vrátane jeho dodatkov a 
teda rozširuje možnú výstavbu 
rodinných domov aj nad existu-
júcu súčasnú rodinnú zástavbu. 
Uvedený návrh štúdie (viď prí-
loha) je pracovným návrhom 
určeným na ďalšiu diskusiu a 
tiež na verejné pripomienkova-

Návrh štúdie na výstavbu 
rodinných domov v Strážkach

nie (vaše pripomienky môžete 
priebežne zasielať na e-mail: 
grichova@spisskabela.sk). Zá-
roveň predmetný návrh štúdie 
bude predmetom aj verejného 
prerokovania, ktoré sa uskutoční 
v priebehu novembra. Aj primá-
tor mesta s poslanci mestského 
zastupiteľstva vzali na vedomie 
predložený návrh štúdie a 
vzniesli vecné pripomienky a na 
záver sa zhodli, že je potrebné jej 
verejné prerokovanie – poznať 
názor ostatných na uvedené 
riešenie. Až po vyhodnotení 
všetkých pripomienok sa štúdia 
dá dopracovať, či prepracovať a 
pripraví sa ako podklad pre vy-
danie územného rozhodnutia. 
Viac na strane 11.
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V dňoch 6. – 8. 10. 2017 sa 
uskutočnil v Spišskej Belej a 
Tatranskej Lomnici 31. ročník 
medzinárodnej automobilovej 
orientačnej súťaže O putovný 
pohár Slavomila Rusiňáka, ktoré 
usporiadal Automotoklub Spiš-
ská Belá v spolupráci s Mestom 
Spišská Belá. Kompletné výsled-
ky jednotlivých súťaží nájdete na 
www.spisskabela.sk.

Výsledky:
31 . ročník O putovný 

pohár Slavomila Rusiňáka: 
1. Krzewski Maciej, Krzewski 
Mateusz–1639 b, 2. Magdolen 

31. ročník automobilovej 
súťaže O putovný pohár 
S. Rusiňáka

Roman ml., Magdolen Roman 
– 1776 b, 3. Drobíková Dagmar, 
Drobík Zdeněk – 2672 b.

21. ročník seriálu Stredo-
európsky pohár: 1. Magdolen 
Roman ml., Magdolen Roman 
– 438 b, 2. Magdolen Viktor, 
Magdolen Richard – 444 b, 3. 
Hajduk Przemyslaw, Brzóska 
Michal – 471 b.

6. kolo MSR – Rodičia, jaz-
dite opatrne!: 1. Bekeš Stanislav, 
Sabaka Ivan – 895 b, 2. Dubiel 
Ján, Dubiel Miroslav – 1671 b, 3. 
Orlík Juraj, Orlíková Magdaléna 
– 2422 b.

Tieto slová snáď pozná každý 
obyvateľ Slovenska. My, žiaci a 
učitelia Špeciálnej základnej 
školy, sme si dali „RANDE“. s 
naším mestom. Nie v nočných 
uličkách, ale také neobyčajné.  
Celoročné , tvorivé a zaujíma-
vé. Špeciálna základná škola 
Spišská Belá vznikla 1. septem-
bra 1980 a od tohto dátumu je 
súčasťou mesta Spišská Belá. 
Škola a mesto majú spolu veľmi 
dobré vzťahy. Spišská Belá ako 
mesto realizuje mnoho aktivít a 
podujatí, do ktorých sa aktívne 
zapája aj naša škola.  

Celoročným projektom MY A 
NAŠE MESTO, ktorý sa realizuje 
pod záštitou primátora Spišskej 
Belej JUDr. Štefana Bieľaka, ch-
ceme medzi žiakmi spopularizo-
vať históriu, kultúru a prírodu 
mesta Spišská Belá prostred-
níctvom rôznorodých aktivít. 
Cieľom projektu je spoznať 
kultúrne, historické a prírodné 
dominanty mesta Spišská Belá. 
Spoznať históriu Kaštieľa Stráž-
ky , naučiť sa v jeho priestoroch 
vnímať umenie, zúčastniť sa 
vzdelávacích programov a tvo-
rivých dielní pod vedením lekto-

rov SNG Kaštieľ Strážky. Tvoriť 
umelecké diela pod vedením    
známeho slovenského textára, 
výtvarníka, skladateľa Vlada 
Krausza a  keramikára Petra 
Smika, ktoré sa stanú objektami 
10. ročníka výstavy  a aukcie v 
SNG Kaštieľ Strážky. Aktívne sa 
zapojiť do enviromentálnych ak-
tivít venovaných mestu Spišská 
Belá. Prostredníctvom  čítania 
príbehov, rozprávok, básní, 
piesní a náučnej literatúry obja-
vovať a spoznávať zaujímavosti 
zo života mesta. Téma celoročné-
ho projektu zapadá do strategic-
kého zámeru rozvoja školy pre 
roky 2014 - 2019  , aby edukácia a 
mimoškolská činnosť  prebieha-
la v duchu aktuálnej myšlienky: 
„Škola bez hraníc....“

Cieľom stratégie je  posunúť 
hranice toho, čo môžu žiaci so 
zdravotným znevýhodnením 
dokázať vďaka inovatívnym 
metódam, programom a tera-
piám. Otvoriť žiakom hranice 
do života,  do sveta práce a in-
formácií tým, že im poskytneme 
kvalitné vzdelanie so širokým 
záberom rôznych aktivít a po-
sunúť sa za hranice tradičných 

tried a učebných modelov. 
Celý projekt My a naše mesto 
je ako mozaika poskladaný z 
menších projektov, ktoré majú 
jednu spoločnú tému,  a tým 
je naše mesto Spišská Belá. 
Mesto kde bývame, kde sa 
učíme, oddychujeme a mesto 
ktoré máme všetci radi. Tým-
to projektom chceme pomôcť 

ukázať svetu  aké je naše mesto 
krásne, úspešné a zaujímavé. 
Po úspešnom realizovaní  
všetkých   čiastkových projek-
toch Vás budeme priebežne na 
stránkach spišskobelianskeho 
spravodaja informovať, aby ste 
všetci vedeli ako naše spoločné 
RANDE pokračuje.

Silvia Golda Pitková

Dnes mám RANDE so svojím mestom

Mesto Spišská Belá začalo 
stavebné práce na rekonštruk-
cii chodníka na Medňanského 
ulici v Strážkach. Ide o pláno-
vanú rekonštrukciu chodníka v 
úseku od bývalej spoločenskej 
sály až po rímskokatolícky 
kostol. Pôvodný asfaltový 
chodník, ktorý je poškodený, 

Rekonštrukcia chodníka na 
Medňanského ulici v Strážkach

bude nahradený novými cest-
nými obrubníkmi, prídlažbou 
na odvedenie dažďovej vody 
zo štátnej cesty a betónovou 
(zámkovou) dlažbou. Stavebné 
práce realizuje Mestský podnik 
Spišská Belá s.r.o. a mesto ich 
financuje z vlastných príjmov 
rozpočtu mesta.



Spišskobeliansky spravodajOKTÓBER 2017

18

Spišskobeliansky spravodaj - Občasník vydáva Mesto Spišská Belá, Petzvalova 18, Spišská Belá, IČO: 00326518. Kon-
taktná osoba: PhDr. Alexandra Olekšáková. Adresa redakcie: Regionálne turistické informačné centrum, Petzvalova 17, Spišská 
Belá, tel.: 052/468 05 17, 468 05 10, fax: 052/468 05 20, e-mail: oleksakova@spisskabela.sk. ISSN: 1339-1534. Registračné číslo: 
EV 3567/09, tematická skupina: A11. NEPREDAJNÉ

PREČO DAROVAŤ KRV?
-  darovanie krvi je „tréningom“ organizmu na mimoriadne situ-

ácie spojené so stratou krvi,
-  darovanie krvi prispieva k regenerácií organizmu. Úbytok 

krvi pri darovaní “vyprovokuje“ organizmus k tvorbe nových, 
neopotrebovaných krviniek,

-  darcovia sa spravidla cítia lepšie ako tí, ktorý nedarujú a hovoria 
tiež o „omladnutí“, pri darovaní sa urobí komplexné vyšetrenie 
krvi,

-  darovanie krvi je prejavom ľudskosti a malo by byť bežnou 
súčasťou nášho života. Veď nikto z nás nevie, kedy bude on 
alebo niekto z jeho blízkych krv potrebovať...

ODBER SA USKUTOČNÍ
dňa 20. 11. 2017 (pondelok)

od 8.00 h do 12.00 h,
 v zasadačke MsÚ Sp. Belá,
kde Vás srdečne pozývame.

KTO MÔŽE DAROVAŤ KRV? 
Každý, kto: 
- má vek od 18 - 60 rokov 
- váži viac ako 50 kg 
- nemal 2 týždne hnačky ani horúčky 
- je mesiac po užití antibiotík 
- je aspoň 48 h po očkovaní 
-  posledných 6 mesiacov nebol na operácii, tetovaní a nepod-

stúpil akupunktúru, piercing 
- nemá v čase odberu prejavy alergie a nie je na ňu liečený 
- neprekonal infekčnú žltačku typu B a C a nie je jej nosičom 
- nie je nosičom HIV a nemal kontakt s HIV pozitívnou osobou 
- nie je závislý od drog, alkoholu a iných návykových látok.

Ženy môžu darovať krv až po skončení menštruácie a naj-
skôr 6 mesiacov po pôrode, ukončení tehotenstva, alebo 
dojčenia.

ČO ROBIŤ PRED ODBEROM?
- večer a ráno piť čo najviac tekutín,
-  večer zjesť niečo ľahšie a diétnejšie, pred odberom jesť pečivo, 

med, džem, ovocie, zeleninu
- nezabudnúť na občiansky preukaz a kartu poistenca

AKO BUDE PREBIEHAŤ ODBER? 

 - vyplníte dotazník, 
 -  lekár Vám poradí v prípade, ak si nieste istý, či môžete da-

rovať krv, 
 - odoberie sa Vám krv vzorka na rýchle vyšetrenie
 -  pokiaľ sú výsledky v norme, prebehne odber približne 400 ml 

krvi 

ZAMATOVÁ 
KVAPKA KRVI

V pondelok 23. októbra si po-
slanci mestského zastupiteľstva 
s primátorom mesta prehliadli 
úplne zrekonštruované priesto-
ry elokovaného pracoviska 
materskej školy na Letnej ulici. 
Túto mestskú škôlku si prezreli 
aj za účasti riaditeľky Materskej 
školy (Mierová 1) a ďalších prí-
tomných – riaditeľov základných 
škôl, zamestnancov mestského 
úradu či zamestnancov tejto 
škôlky. Ako uviedol primátor 
mesta Štefan Bieľak, celkové ná-
klady na rekonštrukciu týchto 
priestorov predstavovali sumu 
304 tis. EUR, pričom 180 tis. 
EUR bolo hradených z dotácie 
zo štátneho rozpočtu a zvyšné 

Na prehliadke v Materskej 
škole na Letnej ulici

náklady mesto hradilo zo svoj-
ho rozpočtu. Mesto poskytlo aj 
ďalšie financie na interiérové 
vybavenie a tiež na vonkajšiu 
úpravu okolia škôlky. Stavebné 
práce realizoval Mestský podnik 
Spišská Belá v súčinnosti s ďalší-
mi miestnymi firmami. Ako do-
plnila riaditeľka škôlky Margita 
Labisová, dnes sú v tejto škôlke 
2 oddelenia už naplnené – prvé 
pre deti vo veku od 3 do 6 rokov 
v počte 23 detí a druhé oddelenie 
od 2 do 3 rokov v počte 10 detí. 
Uvedená škôlka je v prevádzke 
od 11. septembra 2017. Ako to v 
samotnej škôlke vyzerá? Fotogra-
fie z interiéru škôlky nájdete na 
www.spisskabela.sk.

V piatok 20. októbra 2017  sa  
žiaci  6. a 7. ročníka zúčastnili 
fyzikálno-chemickej exkurzie v 
Košiciach. Prvým cieľom bolo 
navštívenie zábavného tech-
nického centra - Steel Parku 
(kreatívnej fabriky).  Steel Park 
vznikol ako výsledok aktívnej 
spolupráce spoločnosti U. S. 
Steel Košice, s.r.o., a troch vzde-
lávacích a vedeckých inštitúcií 
- Technickej univerzity v Koši-
ciach, Univerzity P. J. Šafárika 
a Slovenskej akadémie vied. 
Expozícia ponúkla našim žia-
kom interaktívne vzdelávanie 
a hranie sa s vyše 50 exponátmi 
demonštrujúcimi proces vzniku 

Exkurzia v Steel Park Košice
ocele, a to z oblasti hutníctva, 
geológie, fyziky, chémie, bezpeč-
nosti, strojárstva a pod. Druhým 
cieľom programu bola návšteva 
Múzea letectva, ktoré je od roku 
2002 súčasťou  areálu letiska v 
Košiciach.  Je to technické mú-
zeum poskytujúce prehľad 
o technickom vývoji lietadiel, 
leteckých motoroch, prístrojoch 
a informáciách súvisiacich s 
letectvom. Unikátom je Galéria 
prezidentských lietadiel s ori-
ginálmi lietadiel z európskych 
štátov, USA  i Číny. Posledným 
exponátom, ktorý pribudol do 
jeho zbierky, je Tupolev 154 
– vládny špeciál.  Emil Valek

• Žiaci zo ZŠ. M. R. Štefánika sa už po štvrtýkrát zapojili do celoslovenskej 
súťažno-vzdelávacej aktivity Hovorme o jedle, ktorá prebiehala v týždni 
od 16. 10. do 20. 10. 2017. 
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Harmonogram vývozu 
triedeného odpadu

• Žiaci z partnerských škôl vo Vysokom Mýte boli na výmennom pobyte v Spišskej Belej. Žiaci našich belianskych škôl sa o svojich českých spolužiakov 
príkladne postarali - žiaci ZŠ M. R. Štefánika vystúpili so svojim folklórnym súborom a predviedli sa aj s divadielkom o statočných zvieratkách, žiaci 
ZŠ J. M. Petzvala si pripravili zaujímavé aktivity v podobe vytvorenia stromov priateľstva pomocou odtlačkov rúk, či vytvorenia erbu mesta Spišská 
Belá z vrchnákov PET fliaš.

• Mesto pripravuje výstavbu nájomných bytov pri Belianskych kúpeľoch.

• Naši dobrovoľní hasiči začali s renováciou rodinnej hrobky Samuela 
Webera, zakladateľa Dobrovoľného hasičského zboru v Spišskej Belej. Ako 
prvá sa opravila strecha hrobky. Obnova rodinnej hrobky Samuela Webera 
bola podporená finančnou čiastkou 700€ z participatívneho rozpočtu mesta. 
V renovácii sa bude pokračovať akonáhle to bude počasie dovoľovať.

• Reprezentácia ako sa patrí! Na stupienku víťazov v súťaži v pretláčaní 
rukou, ktorá sa konala vo Švajčiarsku, sa Anton Kuchta rozhodol svoju 
cenu prevziať v našom oficiálnom mestskom tričku Srdcom Belančan.



Spišskobeliansky spravodajOKTÓBER 2017

20

• Zateplila sa budova ZŠ M. R. Štefánika.

• Pripomenuli sme si 40. výročie opravovne a ciachovne plynomerov v 
Spišskej Belej.

• Priestory elokovaného pracoviska materskej školy na Letnej ulici sú už 
zrekonštruované.

• Voľba povolania je jedným z najdôležitejších medzníkov v živote človeka. 
Dňa 16. 10. sa žiaci deviateho ročníka zo ZŠ. M. R. Štefánika zúčastnili 
exkurzie na elokovanom pracovisku v Ľubici, Kušnierska brána v Kežmarku 
- odbor potravinárstvo. Spoločne si mohli pozrieť prácu a činnosť tohto 
pracoviska, kde pôsobia súčasne odbory – pekár, cukrár, kuchár.


