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________________ 

Po 16-tich rokoch úradovania Štefana  

Bieľaka na primátorskom kresle zaznel 

slávnostný sľub z úst novozvoleného  

primátora Mesta Spišská Belá Jozefa 

Kunu. Viac na strane 2. 
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Novozvolený primátor Spišskej Belej  
a poslanci MsZ zložili slávnostný sľub 
 

„Sľubujem na svoju česť  

a svedomie, že budem 

riadne plniť svoje povin-

nosti, ochraňovať záujmy 

mesta a Slovenskej repub-

liky. Ústavu Slovenskej re-

publiky, ústavné zákony, 

zákony a ostatné všeobecne 

záväzné právne predpisy 

budem pri výkone svojej 

funkcie primátora uplatňo-

vať podľa svojho najlep-

šieho vedomia a svedo-

mia,“ po 16-tich rokoch úrado-

vania Štefana Bieľaka na primá-

torskom kresle, zaznel tento 

slávnostný sľub z úst novozvole-

ného primátora Mesta Spišská 

Belá Jozefa Kunu. 

Dňa 9. decembra 2018 

sa v kinosále mesta uskutočnila 

inaugurácia novozvoleného pri-

mátora mesta Jozefa Kunu a 

poslancov mestského zastupiteľ-

stva.  

V úvode zaznela hymna Sloven-

skej republiky a následne priví-

tal všetkých prítomných dote-

rajší primátor mesta Spišská 

Belá Štefan Bieľak a zároveň 

novozvolený poslanec MsZ na 

najbližšie volebné obdobie. “Za 

uplynulé roky sa naše mesto zá-

sadne zmenilo. S niektorými 

zmenami môžeme súhlasiť, iné 

možno kritizovať, no napriek 

tomu je to posun dopredu. Mesto 

Spišská Belá je jedno úspešné, 

rozvíjajúce sa mesto, ktoré má 

veľký potenciál a ten treba určite 

naďalej využívať,” zdôraznil vo 

svojom príhovore a zároveň po-

ďakoval všetkým, ktorí sa podie-

ľali na tom, že má dnes naše 

mesto takúto atraktívnu po-

dobu. “Chcem sa v prvom rade 

poďakovať mojej rodine za tr-

pezlivosť, ktorú so mnou a s vý-

konom mojej funkcie mala, 

chcem sa poďakovať všetkým 

mojim kolegom z mestského 

úradu, všetkým ostatným za-

mestnancom mesta, zástupcom 

miestnych cirkví a škôl, poďako-

vanie patrí aj predstaviteľom 

našich spolkov, združení a orga-

nizácií, ďakujem podnikateľom 

a zamestnávateľom v našom 

meste. Obrovské ďakujem všet-

kým obyvateľom mesta za preja-

venú podporu a priazeň, či do-

konca aj za konštruktívnu kri-

tiku, ktorá ma posúvala do-

predu. Úprimné ďakujem Spiš-

ská Belá za príležitosť, ktorú ste 

mi dali. Úprimné ďakujem za to, 

že som mohol šestnásť rokov stáť 

na čele tohto mesta. Bolo mi 

cťou…” 

Zároveň poďakoval doterajším 

poslancom mestského zastupi-

teľstva a pri príležitosti ukonče-

nia ich volebného obdobia za 

výkon ich funkcie si prevzali pa-

mätné plakety. 

Štefan Bieľak vyzdvihol ďalej 

veľké úspechy mesta za uply-

nulé obdobie a zdôraznil, že za 

nimi treba vidieť prácu mnohých 

ľudí, ktorí túto veľkú pomyselnú 

mozaiku zloženú z drobných ús-

pechov tvoria. Podľa slov býva-

lého primátora je za týmto úspe-

chom z veľkej časti aj občiansky 

sektor, do ktorého spadajú po-

četné dobrovoľné spolky, orga-

nizácie i jednotlivci. Túto dobro-

voľnú snahu jednotlivcov sa 

preto rozhodol oceniť verejným 

poďakovaním. Ďakovné listy 

udelil nasledujúcim občanom 

mesta Spišská Belá: Daniela Lí-

neková, Mariana Mačáková, 

Mária Šelepová, Daniela 

Kostková, Eva Ležáková, Alena 

Konkoľová, Viera Sisková, He-

lena Zadžorová, Vladimír 

Fudaly, Vladimír Klein, Stani-

slav Pavlarčík, Július Zentko, 

Ján Olekšák, Smrek Ladislav, 

Novoroľník Marcel, Dušan 

Rojko, Ján Gallik, Miloš 

Knieszner, Lech Rastislav, 

Vaško Jozef, Smik Miroslav, 

Lorenčík Jozef, Rusiňák Peter, 

Tomala Rastislav, Miroslav Bur-

díček, Patrik Vaverčák, Ján Za-

džora. 

Následne prišli slová vďaky ad-

resovať zástupcovia Dobrovoľ-

ného hasičského zboru v Spiš-

skej Belej aj smerom ku býva-

lému primátorovi mesta a záro-

veň aj členovi DHZ. Predseda 

hasičov Maroš Vaverčák poďa-

koval Štefanovi Bieľakovi  

v mene celého spolku za vytvo-

renie nadštandardných mate-

riálno-technických podmienok 

zboru počas ostatných rokov. Za 
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túto podporu mu odovzdali ha-

siči dar v podobe hasičskej 

prilby s jeho menom. 

Predseda mestskej vo-

lebnej komisie Branislav Mahút 

následne predniesol správu o vý-

sledkoch volieb do orgánov sa-

mosprávy mesta Spišská Belá, 

ktoré sa konali dňa 10. novem-

bra 2018 (Kompletné výsledky 

komunálnych volieb sú do-

stupné na www.spisskabela.sk). 

Štefan Bieľak potom prizval na 

pódium Jozefa Kunu, novozvo-

leného primátora Mesta Spišská 

Belá, aby zložil zákonom pred-

písaný sľub primátora mesta. Po 

podpise sľubu novozvoleným 

primátorom mesta nasledoval 

sľub poslancov mestského za-

stupiteľstva, ktorý prečítal Jozef 

Kuna. Všetci 11 poslanci potvr-

dili zloženie sľubu svojim pod-

pisom a prevzali si osvedčenie o 

zvolení. Následne primátor 

mesta prítomným oznámil, že 

jeho zástupkyňou (viceprimátor-

kou) na ďalšie volebné obdobie 

bude poslankyňa Marta Britaňá-

ková. Podľa zákona o obecnom 

zriadení primátor mesta si sám 

určuje z radov poslancov svojho 

zástupcu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bývalí poslanci MsZ si prevzali z rúk Štefana Bieľaka poďakovanie za odvedenú prácu za uplynulé štyri roky. 

Bývalý primátor zároveň odovzdal ďakovné listy aj Beľanom, ktorí nezištne rôznou formou prispievajú k bu-

dovaniu dobrého mena mesta a atraktívnejšieho života v ňom. 

Slová vďaky boli počas slávnostného večera viac krát adresované aj Štefanovi Bieľakovi. Ako prví sa mu za 

dlhoročnú spoluprácu a vytvorenie výborných materiálno-technických podmienok poďakovali členovia Dob-

rovoľného hasičského zboru. Za dlhodobú, produktívnu a mimoriadne plodnú spoluprácu sa mu prišla poďa-

kovať aj delegácia z partnerského mesta Szczawnica v Poľsku. 
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Vo svojom príhovore predstavil 

Jozef Kuna svoju víziu o meste 

vo funkcii primátora: “K tejto 

pre mňa novej úlohe sa staviam 

s rešpektom, pokorou, úctou  

k úradu a zodpovednosťou voči 

vám všetkým. Chcem, aby sme 

spolu budovali naše okolie tak, 

aby sa nám tu dobre žilo a mesto 

sa rozvíjalo po každej stránke 

cez infraštruktúru, dobré podni-

kateľské prostredie, bezpečné  

a moderné školy, fungujúce 

služby a sociálnu starostlivosť, 

udržateľnú dopravu a čisté prí-

rodné zázemie…” Po svojom  

 

 

 

príhovore pozval na pódium zá-

stupcov partnerského mesta 

Szczawnica z Poľska na čele s 

primátorom Grzegorzom Niez-

godom, ktorí sa taktiež poďako-

vali Štefanovi Bieľakovi za dl-

horočnú produktívnu a úspešnú 

spoluprácu a odovzdali mu pa-

mätný dar. Aj samotný záver 

slávnostného ceremoniálu patril 

opätovne poďakovaniu Štefa-

novi Bieľakovi a to v podaní no-

vozvoleného primátora Jozefa 

Kunu. Ten sa mu poďakoval aj v 

mene všetkých obyvateľov 

mesta za jeho 16-ročnú misiu  

 

 

 

v prospech nášho mes-

ta: “Chcem Ti poďakovať najmä 

za to, že si bol, stále si a navždy 

ostaneš Srdcom primátor Spiš-

skej Belej. Veľká vďaka v mene 

všetkých…”. Prítomné publi-

kum si uctilo takmer dve dekády 

dlhú obetavú prácu bývalého 

primátora neutíchajúcim potle-

skom. 

 

 

 

 

 

 

Viac fotografií nájdete 

na: Facebook 

Mesto SPIŠSKÁ BELÁ 

JUDr. Štefan Bieľak a Jozef Kuna si vymenili pozície. Štefan Bieľak sa s rekordným počtom hlasov (1703 

hlasov) stal poslancom MsZ a Jozef Kuna sa stal primátorom Spišskej Belej. Viceprimátorkou sa stala 

prvý krát v histórii belianskej samosprávy žena – Mgr. Marta Britaňáková. 

Daniela Deptová Gabriel Gemza 
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MUDr. Andrej Novák                                                        Ing. Sylvia Slavkovská 

Ing. Ján Svocák                                                                Peter Tetemonte 

Maroš Vaverčák          Mgr. Branislav Zibura 

Bc. Peter Novajovský 

Novému primátorovi mesta, ako aj novozvole-

ným poslancom Mestského zastupiteľstva gratu-

lujeme a prajeme mnoho správnych rozhodnutí 

v prospech mesta.  

 A na záver patrí Štefanovi Bieľakovi 

jedno obrovské ĎAKUJEME, ktoré v sebe 

nesie nespočetné množstvo menších poďa-

kovaní a tie sú reálnym obrazom toho, akú 

podobu má dnes naše malebné mestečko 

pod Tatrami, naša Spišská Belá. 

 

Kontakty na primátora a poslancov MsZ: 

Jozef Kuna - kuna@spisskabela.sk 

MUDr. Andrej Novák - novak@spisskabela.sk 

Mgr. Branislav Zibura - zibura@spisskabela.sk 

Daniela Deptová - deptova@spisskabela.sk 

Gabriel Gemza - gemza@spisskabela.sk 

Ing. Ján Svocák - svocak@spisskabela.sk 

Ing. Sylvia Slavkovská - slavkovska@spisskabela.sk 

JUDr. Štefan Bieľak - bielak@spisskabela.sk 

Bc. Peter Novajovský - novajovsky@spisskabela.sk 

Mgr. Marta Britaňáková - britanakova@spisskabela.sk 

Maroš Vaverčák - vavercak@spisskabela.sk 

Peter Tetemonte - tetemonte@spisskabela.sk 
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Zo zasadnutia mestského 

zastupiteľstva konaného 

dňa 6.12.2018 

 

VZN mesta č. 2/2018 

MsZ schválilo Všeobecne záväzné 

nariadenie Mesta Spišská Belá č. 

2/2018 o určení výšky dotácie na 

prevádzku a mzdy na žiaka školy 

a školského zariadenia na rok 2019 

v meste Spišská Belá (nariadenie 

je zverejnené na www.spisska-

bela.sk na úradnej tabuli) 

 

VZN mesta č. 3/2018 

MsZ schválilo Všeobecne záväzné 

nariadenie Mesta Spišská Belá č. 

3/2018, ktorým sa mení VZN č. 

8/2014 o miestnych daniach 

a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady 

(nariadenie je zverejnené 

na www.spisskabela.sk na úradnej 

tabuli). 

 

Zmena rozpočtu mesta na rok 

2018 
MsZ schválilo návrh na zmenu roz-

počtu mesta Spišská Belá na rok 

2018 rozpočtovým opatrením č. 

7/2018 (rozpočtové opatrenie je 

zverejnené na www.spisska-

bela.sk v časti samospráva mesta/ 

rozpočet mesta) 

 

Odpis nevymožiteľných pohľa-

dávok 
MsZ schválilo odpis nevymožiteľ-

ných pohľadávok Mesta Spišská 

Belá. Ide o 3 pohľadávky z rokov 

2000-2003 z činnosti príspevkovej 

organizácie Lesy mesta Spišská 

Belá v celkovej sume 17 537,81 

EUR 

 

Úspešné projekty mesta spolufi-

nancované z EÚ 
MsZ vzalo na vedomie informáciu 

primátora mesta o úspešných pro-

jektoch mesta spolufinancovaných 

z EŠIF (EÚ): 

– Podpora opatrovateľskej služby 

v meste Spišská Belá 

– Vypracovanie regionálnej nízko-

uhlíkovej stratégie pre spádovú ob-

lasť mesta Spišská Belá 

– Výstavba komunitného centra 

v Spišskej Belej 

 

Rozpočet mesta na roky 2019-

2021 

MsZ vzalo berie na vedomie  Sta-

novisko hlavného kontrolóra k ná-

vrhu rozpočtu na rok 2019 a výhľa-

dový viacročný rozpočet mesta 

Spišská Belá na roky 2020 a 2021. 

MsZ schválilo rozpočet Mesta 

Spišská Belá na rok 2018 vrátane 

finančných operácií vo výške  

7 843 062 EUR 

Z toho: 

1. bežný rozpočet, t.j. bežné príjmy a 

bežné výdavky, 

bežné príjmy -  6 218 489 € 

bežné výdavky - 5 823 858 € 

prebytok - 394 631 € 

1. kapitálový rozpočet, t.j. kapitálové 

príjmy a kapitálové výdavky, 

kapitálové príjmy -  1 515 441 € 

kapitálové výdavky  - 1 432 156 € 

prebytok - 83 285 € 

Spolu prebytok rozpoč. - 477 916 € 

1. finančné operácie 

finančné operácie príjmové -   

109 132 € 

finančné operácie výdavkové -  

587 048 € 

schodok  – 477 916 € 

Rozpočet mesta bol schválený 

ako  vyrovnaný vo výške  

7 843 062,- EUR 

(rozpočtové opatrenie je zverejnené 

na www.spisskabela.sk v časti sa-

mospráva mesta/ rozpočet mesta) 

 

Pridelenie a výmena bytov 

1./ MsZ schválilo vzájomnú vý-

menu nájomných bytov – pridele-

nie 2-izbového mestského nájom-

ného bytu č. 21 bytového domu na 

ulici Zimnej 46 v Spišskej Belej do 

nájmu Márii Lizákovej, bytom 

Spišská Belá, Zimná 46 a pridelenie 

3-izbového mestského nájomného 

bytu č. 30 na 4. podlaží  bytového 

domu na ulici Zimnej 46 v Spišskej 

Belej do nájmu Lenke Zavadskej, 

bytom Spišská Belá, Zimná 46 

2./ MsZ schválilo pridelenie mest-

ského nájomného bytu – garzónky 

na prízemí bytového domu na Sl-

nečnej ul. č. 72 v Spišskej Belej do 

nájmu Lenke Pompovej, trvale by-

tom Spišská Belá, Hviezdoslavova 

42 

 

Založenie združenia „Spišské ze-

miaky“ 

MsZ schválilo návrh na založenie 

a vstup mesta do záujmového zdru-

ženia právnických osôb „Spišské 

zemiaky“ so sídlom Petzvalova 18, 

Spišská Belá (stanovy a zmluva 

o založení záujmového združenia 

tvoria prílohu tohto uznesenia). 

 

Úprava nájmu priestorov v zdra-

votnom stredisku   

1./ MsZ schválilo zmenu podmie-

nok prenájmu nebytových priesto-

rov na Štefánikovej č. 42, Spišská 

Belá (zdravotné stredisko – zubná 

ambulancia) pre doterajšieho ná-

jomcu – spol. SLAVDENT s.r.o., 

Štefanikova 42, Spišská Belá tak, 

že po dobu 5 rokov od uzavretia do-

datku k nájomnej zmluve je tento 

nájom možné ukončiť písomnou 

výpoveďou zo strany mesta len 

z dôvodov neplnenia si povinností 

nájomcu vyplývajúcich z uzavretej 

nájomnej zmluvy vzhľadom na in-

vestície vynaložené nájomcom do 

týchto priestorov (cca 10 tis. EUR). 

2./ MsZ schválilo prenájom neby-

tových priestorov na Štefánikovej 

č. 42, Spišská Belá na 1. poschodí 

(zdravotné stredisko – ambulancii 

všeobecného lekára  pre dospelých) 

o výmere doterajšej ambulancie 

všeobecného lekára  pre nájomcu 

spoločnosť SIMEDI s.r.o., so síd-

lom v Spišskej Belej na ulici Štefá-

nikovej č. 42. Dôvodom je zmena 

poskytovateľa zdravotnej starostli-

vosti v ambulancii všeobecného le-

kára pre dospelých z doterajšej spo-

ločnosti BELAMEDIK s.r.o. Spiš-

ská Belá na novú spoločnosť SI-

MEDI s.r.o. Spišská Belá (ide 

o toho istého všeobecného lekára 

pre dospelých MUDr. Pavla An-

diľa). 

http://www.spisskabela.sk/
http://www.spisskabela.sk/
http://www.spisskabela.sk/
http://www.spisskabela.sk/
http://www.spisskabela.sk/
http://www.spisskabela.sk/
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3./ MsZ schválilo prenájom neby-

tových priestorov na Štefánikovej 

č. 42, Spišská Belá (zdravotné stre-

disko – gynekologická ambulancia) 

pre doterajšieho nájomcu – spol. 

BELAMEDIK s.r.o., Štefánikova 

42, Spišská Belá tak, že výmera 

prenajatých nebytových priestorov 

sa znižuje na ½ doterajšej výmery – 

po odpočítaní nebytových priesto-

rov pre spol. SIMEDI s.r.o. Spišská 

Belá – ambulancia všeobecného le-

kára pre dospelých. 

 

Priemyselný park Pradiareň – 

okružná križovatka a prístupová 

cesta 

MsZ prerokovalo žiadosť mesta 

Kežmarok o odkúpenie pozemkov 

v k.ú. Strážky ale    schválilo zria-

denie bezodplatného vecného bre-

mena na týchto pozemkoch na dobu 

neurčitú pre účely umiestnenia 

stavby prístupovej (cestnej) komu-

nikácie a okružnej križovatky na 

ceste č. 1/66 pre účely priemysel-

ného areálu MUBEA Automotive 

Slovakia s.r.o. Kežmarok (v Pra-

diarni) a zabezpečenia následnej 

údržby za nižšie uvedených pod-

mienok: 

1/ uvedená prístupová komunikácia 

na týchto pozemkoch bude verejne 

prístupná bez dopravného a iného 

obmedzenia, ak sa mesto Spišská 

Belá a Mesto Kežmarok nedohodnú 

inak 

2/  po tejto prístupovej komunikácii 

bude zabezpečený prístup aj pre 

plánovaný rekreačný (oddychový) 

areál v zmysle platného územného 

plánu mesta a jeho napojenie na 

cestu č. 1/66 

3/ investor vybuduje tzv. ochrannú 

izolačnú zeleň pozdĺž celej katas-

trálne hranice medzi k.ú. Strážky 

a k.ú. Kežmarok v rozsahu budú-

ceho výrobného areálu spoločnosti 

MUBEA z dôvodu bezprostrednej 

blízkosti plánovaného rekreačného 

areálu v k.ú. Strážky (na pozem-

koch KN-C parc. č. 1265, 1761, 

1762, 1763, 1764, 1765 a 1766 k. ú. 

Strážky). 

4/ investor vybuduje popri tejto prí-

stupovej komunikácii chodník pre 

peších od priemyselného areálu 

Pradiareň, II etapa (areál spoloč-

nosti MUBEA) po jestvujúci chod-

ník vedľa cesty č. 1/66 (ukončený 

pred rodinným domom na pozemku 

parc. č. 1015/4) 

5/ investor zabezpečí prepojenie 

cyklistického chodníka Strážky 

s cyklistickým chodníkom Kežma-

rok popri uvedenej prístupovej ko-

munikácii 

6/ navrhovanú okružnú križovatku 

na ceste č. 1/66 je nutné vybudovať 

ako 4-ramennú s možnosť prístupu 

do budúcej plánovanej zástavby ro-

dinných domov podľa platného 

územného plánu Spišská Belá, 

7/ zabezpečiť dopravné napojenie 

(prístup) pre rodinný dom nachá-

dzajúci sa na pozemku KN-C parc. 

č. 1015/4 k. ú. Strážky na cestu č. 

1/66, nakoľko z dôvodu výstavby 

okružnej križovatky bude jeho sú-

časné napojenie na cestu č. 1/66 

zrušené 

8/ rešpektovať ďalšie podmienky 

vznesené v doterajších ako aj budú-

cich stanoviskách mesta Spišská 

Belá k tejto stavbe. 

 

Predaje a prenájmy pozemkov 

1./ MsZ odročilo žiadosť o prená-

jom časti pozemku v k.ú. Tatranská 

Lomnica v prospech žiadateľa Mar-

tina Sisku, ul. SNP, Spišská Belá na 

umiestnenie kontajnera na požičia-

vanie bicyklov pri  cyklochodníku 

v Tatranskej Kotline 

2./ MsZ súhlasí s vysporiadaním 

pozemkov formou vydržania v zá-

hradách rodinných domov na ul. 

Osloboditeľov v Spišskej Belej 

3./ MsZ neschválilo predaj po-

zemku pri rodinnom dome vo vlast-

níctve žiadateľov: František Miško-

vič a manž. bytom Letná 22, Spiš-

ská Belá 

4./ MsZ schválilo predaj časti po-

zemku v lokalite „Poľko“ v Ždiari 

nachádzajúceho sa vedľa objektu 

vo vlastníctve kupujúceho žiada-

teľa: Ing. Pavol Bekeš s manž. 

v rámci dovysporiadania pozemku 

5./ MsZ schválilo predaj časti po-

zemku v Tatranskej Kotline v rámci 

vysporiadania užívaného pozemku 

pre žiadateľa: Jozef Leško, Ka-

menná baňa 1309, Kežmarok 

6./ MsZ schválilo bezodplatné zria-

denie vecného bremena v prospech 

SPP Distribúcia, a.s., Bratislava na 

mestských pozemkoch na Medňan-

ského ulici 

7./ MsZ schválilo predaj časti po-

zemku v Tatranskej Kotline nachá-

dzajúceho sa vedľa objektu vo 

vlastníctve žiadateľa: Ing. Rudolf 

Kramarčík, bytom Tatranská Kot-

lina 5 (v rámci dovysporiadania po-

zemku). 

8./ MsZ schválilo predlženie doby 

prenájmu časti pozemku v k.ú. Tat-

ranská Lomnica o ďalších 5 rokov 

pre prevádzkovanie lanového parku 

SPIDER PARK v Tatranskej Kot-

line a pre prevádzku Bufet s po-

kladňou pre SPIDER PARK dote-

rajšiemu nájomcovi – spoločnosti 

SPIDER PARK s.r.o.,  Ždiar č. 530 

za doterajších podmienok. 

9./ MsZ schválilo predaj časti po-

zemkov pred rodinnými domami 

žiadateľom na Medňanského ulici: 

Milanovi Džadoňovi s manž., L. 

Medňanského 1164/87, Spišská 

Belá, Jozefovi Miturovi s manž. a 

Daliborovi Dobešovi s manž., L. 

Medňanského 85, Spišská Belá 

10./ MsZ schválilo predaj pozemku 

v rámci majetkoprávneho vysporia-

dania žiadateľovi Viera Mazure-

ková, Popradská 46, Spišská Belá 

 

Správy hlavného kontrolóra 

MsZ vzalo na vedomie informáciu 

hlavnej kontrolórky mesta o prie-

bežne vykonaných kontrolách a 

schválilo návrh plánu kontrolnej 

činnosti hlavnej kontrolórky mesta 

na 1. polrok 2019. 

 

Kalendár kultúrnych, športo-

vých a spoločenských podujatí 

mesta 

MsZ schválilo návrh Kalendára 

kultúrnych, športových a spoločen-

ských podujatí mesta Spišská Belá 

pre rok 2019. 
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Realizácia stavebných aktivít 

MsZ vzalo na vedomie informáciu 

primátora mesta o realizácii staveb-

ných aktivít mesta v októbri a no-

vembri 2018 

 

Prevádzková doba nových podni-

kateľských prevádzok 

MsZ schválilo predĺženie prevádz-

kovej doby v prevádzke STEET 

Grill&bar na ulici Zimnej č. 15 

v Spišskej Belej žiadateľovi Voj-

techovi Novanskému, bytom Kež-

marok, Martina Lanyiho 25 nasle-

dovne: NEDEĽA až ŠTVRTOK do 

24.00 hod. a PIATOK a SOBOTA 

do 01.00 hod. 

MsZ schválilo predĺženie prevádz-

kovej doby v prevádzke Pizzeria 

Schiller v Spišskej Belej na ulici 

Hviezdoslavovej č. 11 žiadateľovi 

Tomášovi Hankovi, bytom Spišská 

Belá, Popradská 58 nasledovne: 

NEDEĽA – ŠTVRTOK do 24.00 

hod. a PIATOK a SOBOTA 02.00 

hod. 

 

 

 

 

 

 

 

Ako je už dlhší čas známe, do priemy-

selnej zóny Kežmarok (v Pradiarni) prichádza 

nový zahraničný investor, ktorého na Slovensku 

bude reprezentovať spoločnosť MUBEA Auto-

motive Slovakia s.r.o. Kežmarok. 

V rámci zabezpečenia dopravného napo-

jenia tohto nového výrobného závodu na štátnu 

cestu 1.triedy č. 66 je nutné vybudovať novú prí-

stupovú komunikácii blízko hranice katastrálneho 

územia Strážok okolo štrkoviska cez železničné 

priecestie až na spomínanú štátnu cestu (po súčas-

nej panelovej ceste). To je riešenie, na ktorom sa 

zhodli odborníci i zodpovedné štátne orgány a or-

ganizácie z oblasti cestnej dopravy. Po vykonanej 

analýze a posúdení technických možností Sloven-

ská správa ciest – ako správca cesty 1/66 spolu s in-

vestorom – Mestom Kežmarok plánuje na uvede-

nej štátnej ceste vybudovať novú okružnú križo-

vatku na začiatku mestskej časti Strážok (na mieste 

dnešného odbočenia ku štrkovisku). Táto križo-

vatka zároveň umožní dopravné napojenie aj plá-

novanej rekreačno-oddychovej zóny (súčasné štr-

kovisko), ktorá doposiaľ mala nedoriešený prístup 

zo štátnej cesty a problém bol aj nezabezpečeným 

železničným priecestím (smerujúce aj k štrkovi-

sku). 

V rámci tohto projektu dopravnej infraštruktúry 

pre priemyselný park sa prebuduje aj súčasné ne- 

 

 

 

 

 

 

 

 

zabezpečené železničné priecestie na nové s po-

trebnou nosnosťou aj pre nákladnú dopravu, ktoré 

bude zabezpečené svetelnou signalizáciou. 

Mestské zastupiteľstvo mesta Spišská Belá na svo-

jom rokovaní dňa 6. decembra 2018 prerokovalo 

žiadosť mesta Kežmarok o odkúpenie pozemkov 

vo vlastníctve mesta Spišská Belá v Strážkach. Av-

šak v tomto štádiu realizácie projektu schválilo 

zriadenie bezodplatného vecného bremena na po-

zemkoch nášho mesta, na ktorých sa bude nachá-

dzať tak okružná križovatka, ako aj prístupová 

cesta. Vecné bremeno sa má zriadiť bezodplatne a 

na dobu neurčitú pre účely umiestnenia stavby prí-

stupovej (cestnej) komunikácie a okružnej križo-

vatky a na zabezpečenie ich následnej údržby za 

týchto podmienok: 

1/ uvedená prístupová komunikácia do priemysel-

ného areálu bude verejne prístupná bez dopravného 

a iného obmedzenia, ak sa mesto Spišská Belá a 

Mesto Kežmarok nedohodnú inak 

2/ po tejto prístupovej ceste bude zabezpečený prí-

stup aj pre plánovaný rekreačný (oddychový) areál 

v zmysle platného územného plánu mesta a jeho 

napojenie na cestu č. 1/66 

3/ zahraničný investor vybuduje tzv. ochrannú izo-

lačnú zeleň pozdĺž celej katastrálne hranice medzi 

k.ú. Strážky a k.ú. Kežmarok v rozsahu budúceho 

výrobného areálu spoločnosti MUBEA z dôvodu 

bezprostrednej blízkosti plánovaného rekreačného 

areálu v k.ú. Strážky 

Na začiatku Strážok sa vybuduje nová okružná križovatka 

www.spisskabela.sk 
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4/ investor (Mesto KK) vybuduje popri tejto prístu-

povej ceste aj chodník pre peších od areálu spoloč-

nosti MUBEA po jestvujúci chodník vedľa cesty č. 

1/66 (na Medňanského ulici – pred rodinným do-

mom p. Ťažkej) 

5/ investor (Mesto KK) zabezpečí prepojenie cyk-

listického chodníka Strážky s cyklistickým chodní-

kom Kežmarok popri uvedenej prístupovej ceste 

6/ navrhovanú okružnú križovatku na štátnej ceste 

č. 1/66 je nutné vybudovať ako 4-ramennú (v pô-

vodnom zámere bola len trojramenná) – teda aj s 

možnosťou výjazdu (odbočenia) do budúcej pláno-

vanej zástavby rodinných domov podľa platného 

územného plánu Spišská Belá 

7/ Investor križovatky (Mesto KK) je povinné za-

bezpečiť dopravné napojenie (prístup) pre rodinný 

dom nachádzajúci sa na pozemku KN-C parc. č.  

 

 

 

1015/4 k. ú. Strážky na cestu č. 1/66, nakoľko z dô-

vodu výstavby okružnej križovatky bude jeho sú-

časné napojenie na cestu č. 1/66 zrušené (rodinný 

dom p. Ťažkej).  

V súčasnosti sa dopracúva projektová dokumentá-

cia na túto križovatku. Realizácia samotnej križo-

vatky (ako aj prístupovej cesty s prestavbou želez-

ničného priecestia) sa predpokladá na jar 2019. In-

vestorom tejto okružnej križovatky a prístupovej 

cesty je Mesto Kežmarok, ktoré na to získalo fi-

nančné prostriedky zo štátneho rozpočtu. Mesto 

Spišská Belá v tomto štádiu projektu schválilo 

zriadenie vyššie uvedeného vecného bremena na 

dotknutých pozemkoch mesta. V prípade, že v bu-

dúcnosti bude nevyhnutný odpredaj časti týchto 

pozemkov, Mesto Spišská Belá sa k tejto téme opä-

tovne vráti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekčné riešenie okružnej križovatky a prístupovej cesty nájdete na www.spisskabela.sk 

 

Mikuláš zavítal aj do Spišskej Belej 

6. decembra, v podvečer 1. adventného 

týždňa, navštívil Spišskú Belú sv. Mikuláš. 

Všetky detičky, ktoré ho na námestí privítali, ob-

daroval cukríkmi. Tých smelších, ktorí mu zare-

citovali básničku alebo zaspievali pesničku, po-

tešil sladkým darčekom už na pódiu. Po krátkom 

veselom programe rozsvietil svojou magickou 

mikulášskou palicou vianočný stromček umies-

tnený pri rímskokatolíckom kostole sv. Antona 

Pustovníka. Zároveň otvoril aj Domček vianoč-

ných želaní, kam môžu všetky belianske detičky 

vhadzovať svoje tajné priania. 
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Naša ZUŠ Ladislava Mednyánszkeho sa zapojila 

do projektu OC Fórum, kde 6. decembra inštalo-

vali učiteľky výtvarného odboru výstavu prác žia-

kov našej školy. Návštevníci Obchodného centra 

v Poprade si majú možnosť v období od 7.12.2018 

do 7.1.2019 pozrieť výstavu rôznych umeleckých 

škôl regiónu. Takto chcú usporiadatelia poukázať 

aj na talenty v našom okolí. Na návštevu výstavy 

vás srdečne pozýva aj riaditeľka školy Zuzana 

Kosturko: “Tešíme sa, že sme sa mohli zapojiť a 

srdečne Vás pozývame, či už popri vianočných ná-

kupoch, alebo len tak, pri kávičke, pozrieť si práce 

aj našich žiakov, ktoré sú umiestnené na prízemí 

OC FORUM. Snáď Vás výstava sviatočne naladí 

a srdiečko Vám pohladí.” 

Prijatie jubilantov  

a novonarodených detí 

 
Dňa 12. decembra 2018 prijal primátor 

mesta Spišská Belá Jozef Kuna v dopoludňajších 

hodinách jubilantov, ktorí sa v posledných troch me-

siacoch dožili krásneho životného, či vysokého ju-

bileá. V obradnej miestnosti Mestského úradu sa na 

túto počesť zišlo 30 oslávencov. Primátor mesta kaž-

dému osobne zablahoželal a odovzdal kyticu kvetov 

a finančný dar. Rovnako v ten istý deň popoludní sa 

konal slávnostný obrad aj pre 25 najmladších členov 

nášho mesta. Primátor odovzdal rodičom novonaro-

dených detí finančný dar a kyticu kvetov a zároveň 

im poprial veľa zdravia a lásky. 

 

Mestská polícia hľadá svedka  

dopravnej nehody 

V noci z 11. na 12. decembra 2018, sa na ulici Špor-

tovej stala dopravná nehoda, pri ktorej vodič auta po-

škodil plot záhrady rodinného domu a z miesta činu 

ušiel. Prosíme prípadných svedkov, aby akékoľvek 

informácie spojené s touto nehodou nahlásili na Mest-

skej polícii v Spišskej Belej. Ďakujeme. 

 

Dôležité telefónne čísla 
 

MESTSKÁ POLÍCIA –  

0915 905 638 

MESTSKÝ ÚRAD –  

052/ 46 80 511 
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Vo štvrtok 13. decembra 

2018 sa v Kežmarku uskutočnila 

konferencia „Podpora miestnej 

ekonomiky v oblasti poľnohospo-

dárstva a potravinárstva v okrese 

Kežmarok“, ktorú organizovalo 

Centrum podpory regionálneho 

rozvoja okresu Kežmarok (CPRR) 

v priestoroch auly SOŠ agropotra-

vinárskej a technickej v Kežmarku. 

Hlavnou témou bola pripravovaná 

koncepcia rozvoja poľnohospodár-

stva pre okres Kežmarok. Podujatie 

sa uskutočnilo s finančnou podpo-

rou Úradu vlády SR v rámci imple-

mentácie Akčného plánu rozvoja 

okresu Kežmarok. CPRR v úzkej 

kooperácii s regionálnymi produ-

centmi a farmármi už 2 roky ini-

ciuje a organizuje podporné akti-

vity s cieľom zlepšovania dostup-

nosti miestnej produkcie a jej pro-

pagácie, čo prispieva ku zvyšova-

niu objemu miestnej produktov v 

regióne i mimo neho, s priamym 

dopadom na vytváranie nových 

pracovných miest. 

Po úvodných slovách riaditeľa 

CPRR PhDr. Milana Gacíka a Ing. 

Stanislava Marhefku predstavil 

prof. Ing. Ján Pokrivčák, PhD., z In-

štitútu pôdohospodárskej politiky 

Ministerstva pôdohospodárstva a 

rozvoja vidieka SR, vo svojej pred-

náške účastníkom konferencie no-

vinky a príležitosti zapojenia sa do 

prípravy Novej Spoločnej poľno-

hospodárskej politiky i Programu 

rozvoja vidieka pre nové progra-

mové obdobie 2020+. Prednáška 

vyvolala bohatú diskusiu, počas 

ktorej odzneli podnety a pripo-

mienky od farmárov a producentov, 

ktoré budú veľmi dôležité na lepšie 

nastavenie modelov financovania v 

budúcom období. Význam zemia-

karstva ako kľúčovej poľnohospo-

dárskej komodity pod Tatrami bol 

prezentovaný Ing. Mariánom Toká-

rom, ktorý zastupoval Ústredný 

kontrolný a skúšobný ústav poľno-

hospodársky v Spišskej Belej. Kon-

krétne príležitosti marketingovej a 

odbornej pomoci pre zemiakarov 

predstavil na príklade procesov cer-

tifikácie a podpory regionálnej 

značky kvality „Spišské zemiaky“. 

Zdôraznil, že dlhodobo klesá plo-

cha pestovania sadbových a kon-

zumných zemiakov v oblasti Spiša 

aj napriek tomu, že zemiaky tu do-

sahujú výnimočnú kvalitu a v po-

sledných rokoch zmenou klimatic-

kých podmienok aj lepšie úrody. 

Druhý blok konferencie bol veno-

vaný konkrétnej podpore poľno-

hospodárstva a potravinárstva v 

rámci Akčného plánu rozvoja  

 

okresu Kežmarok. Projektové  

a systémové opatrenia CPRR v 

rámci podpory regionálnych  

producentov prezentoval Ing. Mi-

lan Kuľanda, PhD. Aktivity CPRR 

podporujú zvyšovanie predaja regi-

onálnych produktov a ich distribú-

cie na lokálny i nadregionálny trh a 

do zariadení v správe verejného 

sektora. CPRR aktívne spolupra-

cuje s 20 producentmi regiónu Kež-

marok, ktorých podporuje v oblasti 

marketingu, projektovej prípravy, 

aj ich prezentovaním na rôznych 

podujatiach. 

Oblasti moderného marketingu re-

gionálnych produktov a budovaniu 

krátkych dodávateľských reťazcov 

sa venoval externý odborník CPRR 

Mgr. Tomáš Poláček, ktorý vo svo-

jej prednáške zvýraznil kvalitu a 

konkurenčné výhody miestnych 

výrobkov. Upozornil na fakt, že 

kvalitný a systémový marketing je 

stále slabou stránkou miestnych 

producentov. Stručne opísal po-

stupnosť krokov, ktorými musí 

kvalitný lokálny producent prejsť 

na ceste ku svojmu obchodnému 

úspechu. Zdôraznil veľký potenciál 

pre zlepšovanie produkčnej výkon-

nosti a obchodnej pozície na miest-

nom i regionálnom trhu, ako aj za-

pojenie do spoločných propagač-

ných a distribučných sietí a akcií lo-

kálnych producentov. 

Konferenciu ukončil JUDr. Milan 

Hagovský krátkou prezentáciou ví-

zie rozvoja poľnohospodárstva a 

potravinárstva v rámci Akčného 

plánu rozvoja okresu Kežmarok, 

ktorej naplnením má byť zmena po-

dielu spotreby miestnych produk-

tov oproti dovážaným potravinám. 

Zmena spôsobu spolupráce miest-

nych aktérov prostredníctvom 

spektra moderných rozvojových 

aktivít prinesie lepšiu výkonnosť 

miestnej ekonomiky a obnoví sa 

rast zamestnanosti v poľnohospo-

dárstve a potravinárstve v okrese 

Podpora miestnej ekonomiky v oblasti  

poľnohospodárstva a potravinárstva v okrese Kežmarok 
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Kežmarok. Pre miestnych obyvate-

ľov i návštevníkov regiónu to pri-

nesie aj atraktívnejšie, zdravšie a 

chutnejšie potraviny. Nové podnety 

a príležitosti v roku 2019 prinesie aj 

rozbeh podporného systému regio-

nálnej značky „Regionálny produkt 

TATRY-SPIŠ“. 

Regionálni producenti sa v prípade 

záujmu o spoluprácu môžu obrátiť 

na kežmarské Centrum podpory re-

gionálneho rozvoja: http://kezma-

rok2020.sk/kontakt a bežní spotre-

bitelia nakúpiť kvalitné a chutné re-

gionálne potraviny priamo v Spiš-

skej Belej na Hviezdoslavovej ulici 

č. 1 v RegioShope: https://regi-

oshop.sk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Mesto Spišská Belá a občianske združenie Ex-

pression v spolupráci s nemeckým partnerským 

mestom Brück, organizáciou ClaB a ďalšími part-

nermi z Litvy, Lotyšska, Poľska a Severného Írska, 

pripravuje medzinárodný festival  Youth rope 2019 

pre mladých ľudí vo veku 13-17 rokov, ktorý sa us-

kutoční budúci rok v júli v Nemecku. Plánovacieho 

stretnutia, ktoré prebehlo od 14.-17.12.2018 v ne-

meckom Potsdame, sa zúčastnili naši mladí zástup-

covia, ktorí z ostatnými partnermi pripravovali 

program celého festivalu. Účastníci mali možnosť 

priamo ovplyvňovať tvorbu aktivít, workshopov a 

program festivalu. V nasledujúcich mesiacoch sa 

bude naďalej pracovať na prípravách online a ná-

sledne v júli sa budú môcť zúčastniť festivalu 7 

mladí ľudia (vo veku 13-17 rokov) a 2 lídri z každej  

 

krajiny, teda aj za nás. Festival bude trvať celkovo 

7 dní a pozvaní sú všetci mladí dobrovoľníci nášho 

mesta. Viac informácií sa dozviete v pravý čas. 

 

Miriam Bachledová, Expression o.z. 

 

 

 

 

        Naše občianske združenie Ex-

pression, ktoré sa venuje rôznym 

aktivitám, najmä však práci s mlá-

dežou, realizovalo uplynulé dva 

mesiace neformálne vzdelávanie 

pre 8. ročníky obidvoch základných 

škôl, ktoré bolo súčasťou projektu 

podporeného Ministerstvom škol-

stva, vedy, výskumu a športu SR. 

Programom vzdelávania bola zážit-

ková hra LARP a tiež aktivity za-

merané na kritické myslenie v ob-

lasti odlišností. Ako pracovníčky s  

 

 

 

 

 

 

mládežou sme počas vzdelávania 

zaznamenali veľkú potrebu práce s  

tematikou extrémizmu a radika-

lizmu nielen so žiakmi, ale tiež s 

učiteľmi, ktorí môžu byť podporou 

v budovaní kritického myslenia 

v  spomínanej problematike. 

Preto sme v decembri realizovali 

workshop pre učiteľov a pracovní-

kov s mládežou s lektorkou Irenou 

Bihariovou, ktorá je právničkou a 

zároveň expertkou v tejto oblasti. 

Záujem o workshop prekročil hra-

nice  kežmarského okresu. Medzi 

účastníkmi sa nachádzali policajní 

preventisti z Ružomberka či Mar-

tina. Lektorka sa venovala extré-

mizmu v školskom kontexte, pred-

stavila metódy a techniky práce a 

tiež diskutovala s účastníkmi o svo-

jich skúsenostiach. Dúfame, že bol 

tento workshop prínosom pre 

účastníkov, ktorí môžu prispievať k 

eliminácií extrémistických preja-

vov vo svojom okolí. Určite 

chceme pokračovať v spolupráci s 

lektorkou a v roku 2019 pripraviť i 

ďalší workshop s tematikou pre-

vencie extrémizmu. 
Tento projekt bol podporený z dotácie Mi-

nisterstva školstva, vedy, výskumu a športu 

SR. “Programy pre mládež 2014-2020”, 

ktorú administruje Iuventa – Slovenský in-

štitút mládeže. 

Plánuje sa medzinárodný  

festival pre mladých  

dobrovoľníkov 

 

Facebook FACE CLUB 

Extrémizmus v školskom prostredí.  

Ako s ním pracovať? 

 

www.regioshop.sk 

http://kezmarok2020.sk/kontakt/
http://kezmarok2020.sk/kontakt/
https://regioshop.sk/
https://regioshop.sk/
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Tradičné Belianske 

Vianoce sa uskutočnili v nedeľu 

16. decembra. Od 14.00 hodiny 

na námestí pri mestskom úrade 

rozvoniavala kapustnica, ktorú s 

láskou pripravili členky Den-

ného centra Spišská Belá. Pani 

učiteľky zo základných škôl po-

núkali vianočné ozdoby a ďalšie 

krásne výrobky, ktoré pripravili 

so svojimi žiakmi. Nezaháľali ani členovia 

Faceclubu, ktorí napiekli a ponúkali sladké via-

nočné pečivo. Mestský podnik Spišská Belá posky-

tol vianočné stromčeky a zamestnankyne mest-

ského úradu ponúkali za dobrovoľný príspevok va-

rené vínko a teplý čaj. O kultúrny program sa pos-

tarali žiaci Základnej školy J. M. Petzvala, Základ-

nej školy M. R. Štefánika, Základnej umeleckej  

 

školy L. Medňanského, mažoretky Centra voľného 

času, Ľudová hudba Podtatranec a belianska dy-

chovka Belančanka. 

Všetkým veľmi pekne ďakujeme za vytvorenie nádher-

nej predvianočnej atmosféry a obyvateľom Spišskej Be-

lej želáme krásne vianočné sviatky plné pohody. 

Belianske  

Vianoce 
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… „Ahoj Ježiško, ja si myslím, že 

dary nemusia byť zabalené len v 

krabici, tie najväčšie sú v nás, 

ukryté v našich srdciach, pokoj, 

láska, porozumenie, úcta k star-

ším…. „…želám si, aby rodina 

na Vianoce bola spolu, nech nie 

je nikto sám…“ „…lásku, via-

nočnú pohodu a zdravie pre 

všetkých blízkych a tiež tí, čo sú 

chorí, aby vyzdraveli…“ 

…“Milý Ježiško, ja by som si 

prial, aby každý mal radšej Je-

žiška…“ … aj takéto priania 

mali detičky z nášho mesta, 

ktoré vhodili do krabičky via-

nočných želaní umiestnenej 

v Domčeku vianočných želaní. 

Cez 700 želaní vhodených do Domčeka vianočných želaní 
Rovnako ako minulé roky tak aj tento mesto pripravilo pre 

všetky detičky domček vianočných želaní na námestí, ktorý sláv-

nostne otvoril Mikuláš, 6. decembra 2018. Už počas výstavby dom-

čeka však deti prichádzali s napísanými listami pre Ježiška a otázkou, 

kedy už bude otvorený domček, aby si tam svoje prianie mohli vho-

diť. Už v prvých sekundách od otvorenia domčeka sa to detičkami 

v ňom doslova hmýrilo. Do domčeka chodili detičky, či už samé 

alebo s doprovodom svojich starších súrodencov, či rodičov, ktorí po-

dobne ako predchádzajúce roky boli týmto nápadom potešení. Pripra-

vené papiere, na ktoré si deti mohli napísať svoje želania sa blesko-

vou rýchlosťou míňali a bolo potrebné ich neustále dopĺňať ako na 

„bežiacom páse“. Množstvo detí však prišlo aj s vlastnými už napísa-

nými listami so želaniami, ktoré boli veľmi unikátne a kreatívne. Že-

lania z domčeka boli skutočne rôzne a často vyvolávali mnoho emó-

cií. 

 

Aké boli najčastejšie želania? 
Samozrejme, že najčastejším želaní detí boli mobily, tab-

lety, notebook-y, x-boxy, no našlo sa aj mnoho skromnejších želaní, 

medzi ktoré patrili omaľovanky, knihy, fixy, autíčka na diaľkové 

ovládanie, bábiky, či lego. Však veľmi potešujúce boli aj želanie, kde 

si detičky priali zdravie, či šťastie svojich blízkych. Do domčeka via-

nočných želaní prišlo cez 700 želaní. Z tohto veľkého počtu bolo po-

trebné vybrať želania, ktoré sa naplnia, keďže nie všetky bolo možné 

splniť. 

 

  40 odovzdaných darov 
 

           Tesne pred Vianocami 20. 

a 21. decembra 2018 boli vianočné 

darčeky odovzdané ich adresátom. 

Boli to stretnutia plné dojatia, radosti, 

objatí, či silných emócií. Veď predsa 

aj o tomto sú Vianoce. 

 

 

Domček vianočných želaní opäť plnil detské priania 

 Aj tieto detičky napísali svoje tajné prianie  

v Domčeku vianočných želaní. 
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Pri príležitosti 755. výročia prvej písom-

nej zmienky o Spišskej Belej vyhlásil v apríli bý-

valý primátor Spišskej Belej Štefan Bieľak vedo-

mostnú súťaž “Poznáš svoje mesto?”, vďaka kto-

rej ste mohli každý mesiac získať mnoho zaujíma-

vých cien. 

 
Sedem súťažných kôl tejto vedomostnej súťaže zau-

jalo pozornosť obyvateľov Spišskej Belej a správne 

odpovede na otázky týkajúce sa histórie nášho mesta 

sa len tak hrnuli. Po úspešnom ukončení tejto súťaže 

sa dňa 19. decembra pristúpilo k žrebovaniu absolút-

neho víťaza súťaže. Do zlosovania sa dostali všetky 

správne odpovede za všetkých sedem kôl súťaže. 

Nový primátor mesta Jozef Kuna v záverečnom žre-

bovaní vylosoval meno víťazky, ktorou sa stala 

pani Viera Neupauerová. Tá si prišla dňa 20. de-

cembra osobne prevziať z rúk primátora hlavú cenu 

v podobe automatickej práčky. Hlavnú cenu v hod-

note 300 € venovala do súťaže spoločnosť Whir-

lpool Slovakia spol. s.r.o., ktorej aj touto cestou ďa-

kujeme za poskytnutie tejto ceny. Absolútnej víťazke 

súťaže srdečne gratulujeme a zároveň ďakujeme 

všetkým, ktorí sa do súťaže zapojili. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Víťazka súťaže “Poznáš svoje mesto?”  

si prevzala hlavnú cenu  

od spoločnosti Whirlpool Slovakia 

Klzisko na Tatranskej ulici je už v prevádzke 

Mestu Spišská Belá sa podarilo vďaka priaznivému počasiu dať do užívania prírodný ľad – klzisko 

na hokejovom ihrisku na Tatranskej ulici. Klzisko je prístupné širokej verejnosti každý deň v 

čase od 10.00 do 17.00 hod., avšak jeho sprístupnenie verejnosti závisí najmä od počasia. V prípade 

technických problémov správca ihriska môže klzisko uzavrieť aj v uvedenom čase. Klzisko je ur-

čené pre verejné korčuľovanie! Klzisko je bezplatné. 
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V sobotu 1. decembra sa uskutočnil prvý 

ročník oceňovania dobrovoľníkov nášho mesta pod 

názvom “Lebo videli a zmenili”. Cieľom poduja-

tia bolo vyzdvihnúť dobrovoľníctvo a ukázať 

jeho silné zastúpenie v našom meste. Na druhú 

stranu išlo aj o prepájanie dobrovoľníkov, spolkov 

a organizácií, v ktorých všetci dobrovoľníci pôso-

bia. V sobotu sme sa presvedčili o tom, že v Spiš-

skej Belej máme nespočetne mnoho aktívnych 

spolkov, organizácii i jednotlivcov. Jednotlivé 

spolky a organizácie mali priestor sa aj odprezen-

tovať a povedať viac o svojej činnosti. Pri pohľade 

na prezentácie každý z prítomných musel uznať, že 

v našom meste spoločne meníme veci, snažíme sa 

prispievať k rastu a ženie nás k tomu vlastné pre-

svedčenie. Veta z príhovoru primátora Spišskej 

Belej Štefana Bieľaka vystihuje presne to, čo sa 

v sobotu udialo a čo sa deje dennodenne v našom 

meste: „Spišská Belá je bohatá najmä vďaka 

ľuďom, ktorí v nej žijú, ktorí sú aktívni a chcú pre 

toto mesto viac.“ Práve za to patrí vám všetkým, 

ktorí takto svojou mravenčou prácou zveľaďujete 

našu malebnú Spišskú Belú obrovské ĎAKU-

JEME! 

Celkovo sa odprezentovalo 13 spolkov nášho 

mesta – Mestský poľovnícky spolok zastupoval 

Vladimír Klein, Jaskyniarsku skupinu Stanislav 

Pavlarčík, Beliansku dychovku Július 

Zentko, Theatrobalans Petra Friedmanská, Ľudovú 

hudbu Podtatranec Ján Olekšák, Dobrovoľný ha-

sičský zbor Maroš Vaverčák, MTBikers Matej 

Miko, OZ pre Rozvoj horskej cyklistiky Martin Si-

ska, eRko Barbora Vnenčáková, OZ „Trochu inak” 

Viktória Sisková, Expression Helena Zadžorová a 

Miriam Bachledová, Strelecký klub Kamil Po-

dolský, Klub seniorov Mariana Mačáková. Medzi  

 

ďalšie dobrovoľnícke organizácie v meste patria 

aj Belianska kaviareň, OZ Zlatá rybka, Spevácka 

skupina Belan, Slovenský zväz zdravotne postih-

nutých, Slovenský zväz protifašistických bojovní-

kov, Katolícka jednota Slovenska, MO Sloven-

ského rybárskeho zväzu a iní. 

Kľúčovým momentom večera bolo určite ocenenie 

piatich dobrovoľníkov za rok 2018. Spoločne ste 

mohli počas viac než štyroch mesiacov nominovať 

osoby, ktoré svojou dobrovoľníckou činnosťou pri-

spievajú k rozvoju nášho mesta. Celkovo bolo pri-

jatých cez 40 nominácií a nominovaní boli dobro-

voľníci z rôznych oblastí. Určite by bolo príjemné 

oceniť všetkých, preto im aspoň touto cestou ďa-

kujeme a vyzdvihujeme to, že ich dobrovoľnícka 

činnosť je k nezaplateniu. 

 

 

 

Ocenili sme dobrovoľníkov mesta Spišská Belá 

Obyvateľom Spišskej Belej na ich meste záleží. Beľania sa angažujú ako dobrovoľníci rôz-

norodo, či už manuálnou prácou, kultúrnou a osvetovou činnosťou, prácou s mládežou…  V mi-

nulosti patril k takýmto spolkom napr. Spišskobeliansky svojpomocný spolok, ktorý vyvíjal vý-

znamnú prácu najmä zo sociálneho hľadiska. K najstarším dodnes fungujúcim spolkom patrí 

Dobrovoľný hasičský spolok a Poľovnícky spolok. Slovo dobrovoľne dôverne poznajú aj ostatné 

spolky a združenia v meste – rybári, dychovkári, športovci, divadelníci, členovia katolíckej jednoty 

či klubu dôchodcov a mnohí ďalší. Medzi najnovšiu vlnu dobrovoľníkov patrí aj belianska mládež, 

ktorá sa realizuje vo Face clube a práve z iniciatívy jeho členov vznikol Mládežnícky parlament, 

ktorý je zakladateľom a organizátorom podujatia “Lebo videli a zmenili…”. 

 

 

 

Oceneným srdečne gratulujeme a ďakujeme za ich 

prínos pre naše mesto. Ďakujeme zároveň všetkým, 

ktorí sa zúčastnili a veríme, že takýchto príležitostí 

na spoločné stretnutie budeme mať čoraz viac. 
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Ocenení boli dobrovoľníci, ktorí získali najviac nominácií a to:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manželia Pivovarníkovci za inovatívnosť a občiansku angažo-

vanosť 

Aktívnejšie sa začali dobrovoľníctvu venovať v roku 2017, keď sa 

s partiou kamarátov rozhodli vyčistiť oblasť Belianskych kúpeľov. 

Neskôr im napadla myšlienka budovania komunity na Mierovej 

ulici a začali s organizáciou Sídliskových hier. Za sebou majú už 

dva úspešné ročníky plné hier a vzdelávania. Zaslúžili sa aj o novú 

informačnú tabuľu v ich lokalite či o futbalový zápas pre deti a ich 

rodičov. 

Martin Siska za dlhodobý prínos v oblasti cykloturistiky 

Bicykel k nemu patrí od útleho detstva. Keď mu rodičia kúpili horský 

bicykel, Maťovi sa otvorili nové možnosti poznávania zákutí regiónu. 

Z toho vznikla idea sprístupniť trasy aj ostatným. Hľadal spôsoby, ako 

na to. V roku 2010 začal  spolupracovať na výstavbe Bike parku v 

Bachledovej doline a značení cyklotrás v Spišskej Magure. Postupne 

získal financie na vyznačovanie nových trás. Dnes pracujú na ich udr-

žiavaní. Tento rok obnovili cykloznačenie v Krížovskom lese, zrekon-

štruovali rekreačnú oblasť Studničiek s lavičkami a v spolupráci s mes-

tom vznikol pumptrack. 

 

Petra Fridmanská za prínos v oblasti kultúry a ochotníckeho 

divadla Theatrobalans 

Členkou ochotníckeho divadla THEATROBALANS je od jeho 

založenia v roku 2009. Dva roky je predsedníčkou o.z. Theatro-

balans. Účinkovala v 7 večerných predstaveniach a troch diva-

delných rozprávkach pre deti. Divadlo ju vždy fascinovalo, tie 

iné svety, charaktery, nekonečné možnosti. Stačí opustiť svoju 

komfortnú zónu, trošku zariskovať, ísť s kožou na trh, obetovať 

dobrovoľne veľa času tomu, čo milujete a otvorí sa Vám čarovný 

svet nekonečných možností a v neposlednom rade obohatíte svet 

diváka, pre ktorého to všetko robíte. 

 
Daniela Vargová za veľký prínos v Slovenskom zväze pro-

tifašistických bojovníkov a aktívne členstvo v Jednote dô-

chodcov 

Narodila sa v Liptovskej Porúbke a do Spišskej Belej sa pre-

sťahovala s rodičmi v roku 1949. Pracovala v sociálnej oblasti 

a  pôsobila v rôznych spoločenských organizáciách. Od roku 

1997 sa stala členkou Slov. zväzu protifašistických bojovní-

kov, kde aktívne pôsobí dodnes. Taktiež je aktívnou členkou 

jednoty dôchodcov. SZPB je jej srdcovou záležitosťou a naše 

mesto a ľudí v ňom miluje a želá si, aby naďalej rástlo a pre-

kvitalo do krásy. 
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Ján Zibura za prínos v oblasti jaskyniarstva a rozvoja  

Tatranského turizmu  

Ako chlapec rád trávil čas v lese. V roku 1996 získal povolenie na 

náučno-poznávací prechod hrebeňom Belianskych Tatier pre ur-

čený počet občanov Spišskej Belej. Zaslúžil sa tak o tradíciu kaž-

doročného výstupu na hrebeň Belianskych Tatier. V tom istom 

roku sa stal aj členom Jaskyniarskej skupiny. V roku 2010 začal 

organizovať aj samostatný výstup na Ždiarsku Vidlu. Zámerom a 

cieľom turistických akcií je, aby si Beľania uvedomili a vážili 

krásu, na ktorú sa zdola môžu pozerať. 

 

Čistenie belianskeho rybníka 

 
„Keď pohneme jednou jedinou vecou v prírode, zistíme, 

že je prepojená s celým zvyškom sveta“. 

V takomto duchu sa nesie i názov projektu „Na belian-

skej prírode nám záleží“, ktorého cieľom je pomôcť prí-

rode v okolí nášho mesta Spišská Belá. Jednou z čias-

tkových úloh projektu je aj čistenie belianskeho rybníka 

a jeho okolia. Žiaci pri tejto akcií rozvíjali nielen pohyb 

na čerstvom vzduchu, vzájomne vzťahy, ale hlavne spo-

ločnú prácu. Prostredníctvom spoločnej práce a tímo-

vého ducha žiaci ukázali, aký je prínos dobrej myš-

lienky a zodpovednej práce pre okolitú prírodu. Keďže 

počasie prialo a bolo podporované i  nadšením  pre 

správnu vec, tak výsledok celej akcie bol spečatený ús-

pechom. A vyzbieraním niekoľkých vriec odpadkov 

žiaci pomohli svojmu okoliu zbaviť sa toho, čo do prí-

rody nepatrí a čo je pre ňu záťažou.  

Mgr. Lucia Pardusová, ŠZŠ Spišská Belá 
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Vážený pán primátor JUDr. Štefan Bieľak! 

 

     Rešpektujúc Vaše rozhodnutie nekandidovať v toh-

toročných komunálnych voľbách na funkciu primátora 

nášho mesta, dovoľujem si v zastúpení tých Beľanov, 

ktorí vnímajú výsledky Vašej práce  

tak ako ja, vysloviť Vám úprimné, veľké ĎAKUJEME. 

Snaha a úsilie Vami vynaložené v štyroch volebných ob-

dobiach zožali nemalý úspech. Výsledky Vašej práce sú 

viditeľné, neprehliadnuteľné. 

     Naše  malé mesto pod Vaším primátorsko-otcovským 

vedením opeknelo, z roka na rok sa stávalo krajším. Dá 

sa povedať, v novom rúchu ho obdivujú najmä tí, ktorí 

doň prichádzajú sporadicky. Sú to zvyčajne naši rodáci, 

naši príbuzní, ktorí si to veľmi všímajú a o tom rozprá-

vajú.   

     Vďaka za nové chodníky na toľkých uliciach, za nové 

verejné osvetlenie, za nové sociálne bytové jednotky, za 

nové detské ihriská, za atraktívnu cyklotrasu a cyk-

lochodník, za podporu pri tvorbe zelene, letnej kvetino-

vej, adventnej a vianočnej výzdoby v meste. Je toho 

veľa, všetko sa vymenovať nedá. 

Len ďakujúc Vám, získali belianske školy nové pomeno-

vania podľa osobností žijúcich v našom meste 

či okolí. Jedine Vašou zásluhou sa hrdia v novom šate - 

novými fasádami, modernizáciou interiérov, nevyníma-

júc učebne, jazykové laboratóriá, školské jedálne či 

školské areály vôbec. 

Naše poďakovanie patrí Vám aj za najnovšiu neoby-

čajnú publikáciu Spišská Belá, ktorá listujúcim v nej  

pomáha vytvoriť predstavu o dianí v minulosti i prítom-

nosti a zároveň odkrýva pohľad na tajomné zákutia prí-

rody nášho malebného mesta.  

     Naše mesto žije. Toľko podujatí, či už športových, 

kultúrnych, ba i duchovných, mesto nezaznamenalo v 

žiadnom časovom období. Je obdivuhodné, ako ste si 

vedeli nájsť na všetko a na všetkých drahocenný čas. Či 

to už boli združenia, spolky, mládež, športovci, pedagó-

govia, kňazi, seniori, jubilanti a rodičia novorodencov. 

Bežný občan by povedal: „Všetko ste mali pod pal-

com.“ 

Urobili ste pre naše mestečko kus práce, teda pre Spiš-

skú Belú a jej mestskú časť Strážky všetko, čo sa len 

dalo. Pamätali ste na všetkých. Príležitostne ste sa s 

nimi stretávali, analyzovali situáciu a dávali nádej na 

lepšie. Medzi občanmi sa šírilo: „ Máme najšikovnej-

šieho primátora na okolí.“ Svojou rétorikou a empatiou 

ste vzbudzovali obdiv a zároveň uznanie.  

     Dali sme Vám dôveru, nesklamali ste nás. Do budúc-

nosti Vám želáme aj naďalej veľa pracovného nadšenia, 

ďalšie pracovné úspechy a v osobnom živote nech Vám 

zdravíčko slúži a spokojnosť i pohoda v rodine pre-

vláda.  

 

Občianka mesta Spišská Belá 

 I. V.

 

Európsky týždeň boja proti 

drogám 
Pri príležitosti Európ-

skeho týždňa boja proti drogám, 

ktorý už tradične pripadá na tretí 

novembrový týždeň, sa na našej 

škole traduje organizovať aktivity 

zamerané na prevenciu drogových 

závislostí a podporu zdravého ži-

votného štýlu. Žiaci sa počas celého 

týždňa mohli tešiť na rôzne špor-

tové aktivity, náučné prednášky i 

premietanie filmov. 

Pre žiakov prvého stupňa zorgani-

zovalo CVČ v Spišskej Belej stret-

nutie pod názvom „Lieky nie sú 

cukríky“ s pripravenými náučnými, 

ale i zábavnými hrami či kvízmi. 

Žiaci sa učili rozlišovať potraviny, 

ktoré sú zdravé a prospešné pre ži-

vot, a naopak, ktoré negatívne vplý-

vajú na organizmus človeka.  

Pre staršie dievčatá si pani učiteľky 

pripravili cvičenia na Fit loptách 

a Jogové cvičenia. V rytme hudby  

 

sa naučili správnemu držaniu tela, 

posilňovali svaly celého tela a po-

naťahovali sa pri strečingových 

cvičeniach. Pri Jógových prvkoch 

dievčatá zrelaxovali a zamerali sa 

na správne dýchanie.  

Všetci žiaci druhého stupňa sa zú-

častnili premietania edukačného 

filmu „Alkohol, skrytý nepriateľ.“ 

Tento film je reálnou výpoveďou 

mladých ľudí o tom, ako im dlho-

dobá závislosť na drogách a alko-

hole zničila rodinné i priateľské 

vzťahy, ako aj začínajúcu pracovnú 

kariéru. Pre veľkú zvedavosť detí 

o negatívnom dopade drog, alko-

holu a fajčenia sme doplnili pre-

mietanie pre dievčatá o ďalší 

film pod názvom  „Vplyv pitia 

alkoholu počas tehotenstva na 

vývin plodu“. 

U starších žiakov nemohol chý-

bať obľúbený florbalový turnaj 

na multifunkčnom ihrisku, kde 

v zmiešaných štvorčlenných 

družstvá súťažili medzi sebou.   

 

V rámci celého Európskeho týždňa 

boja proti drogám sa učitelia snažili 

zaviesť problematiku boja proti 

drogám do vyučovacieho procesu, 

ako aj preferovanie zdravého život-

ného štýlu a vytváranie hodnotných 

voľnočasových aktivít. Vzhľadom 

na závažnosť a aktuálnosť tejto 

témy ju zaraďujeme medzi jednu 

z najdôležitejších priorít našej 

školy.  

 
Mgr. Mária Karašová,  

ŠZŠ Spišská Belá 
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Európsky týždeň boja proti 

drogám 
Drogová závislosť ne-

vzniká náhle, ale vyvíja sa z túžby, 

ktorá súvisí so spôsobom života jed-

notlivca. Náklonnosť k tomuto ne-

bezpečiu vzniká najmä v detskom a 

dospievajúcom veku. A práve toto 

obdobie je veľmi dôležité pre rozvoj 

zdravej osobnosti a slobodného 

rozhodovania. 

Európsky týždeň boja proti drogám 

je vyhlásený z iniciatívy EÚ na tretí 

novembrový týždeň. Začal sa konať 

v Grécku a pokračoval vo všetkých 

členských štátoch. Neskôr sa stalo 

nepísanou tradíciou, že v jesenných 

mesiacoch – osobitne v novembri – 

sa organizujú aktivity, ktoré v ko-

nečnom dôsledku napomáhajú 

k znižovaniu dopytu po drogách.  

V týždni od 19. novembra do 23. 

novembra 2018 prebiehali v Zá-

kladnej škole J. M. Petzvala akti-

vity zamerané na prevenciu proti 

drogám a iným patologickým 

javom. Cieľom primárnej prevencie 

drogových závislostí v našej škole 

je realizovať prevenciu nenásilnou 

a pre žiakov zaujímavou formou. 

Počas celého týždňa sa učitelia sna-

žili implementovať problematiku 

boja proti drogám do vyučovania či 

už na prvom stupni ako preferova-

nie zdravého životného štýlu a 

zdravej výživy, alebo na druhom 

stupni vo vytváraní hodnotných 

voľnočasových aktivít. Viedli ich 

k správnemu rozhodnutiu, aby v ži-

vote neprepadli závislostiam 

a dokázali v správnej chvíli použiť 

slovo NIE. Žiaci tvorili rôzne nás-

tenky, plagáty, hrali spoločenské 

hry, športovali, tvorili slohové 

diela, výtvarné práce. Znova raz 

ukázali, že drogy v ich živote ne-

majú miesto. 

                                                                                                                                                                              

Mgr. Silvia Lorenčíková 

 

Strašidelné čítanie 
 

Vo štvrtok 

podvečer 22. novem-

bra 2018 sa v škol-

skej knižnici v ZŠ J. 

M. Petzvala zišli bo-

sorky, čarodejnice, 

kostlivci, duchovia 

a iné strašidielka na 

veľmi obľúbenej ak-

cii, ktorou je Straši-

delné čítanie. Škola 

sa zmenila na strašidelný hrad 

a všetci museli ukázať veľkú od-

vahu, aby sa cez tmavé chodby 

osvetlené iba svetlom sviečok 

a obývaných tými najstrašnejšími 

strašidlami dostali až do tajomnej 

komnaty – školskej knižnice. Tu si 

spoločne prečítali príbehy z knihy 

Diabolská zubárka od Davida Wal-

liamsa. Niektoré scény príbehov 

boli naozaj strašidelné. Knižnica 

bola zahalená do tmy, čítalo sa len 

pri jednej lampičke a napätú atmo-

sféru by sme mohli krájať.  

Do čítania sa zapojili nielen stra-

šidlá, ale aj pani riaditeľka. Školská 

bosorka alias pani učiteľka nedala 

pokoj so  skúšaním ani tu a preve-

rovala si, či strašidielka pozorne 

počúvajú. Na každú otázku vedeli 

odpovedať a za odmenu si mohli 

pochutiť na koláčikoch a čaji. Za 

odvahu  každý dostal certifikát od-

vahy. Tešíme sa,  že nás navštívili 

aj rodičia, pani riaditeľka a pán zá-

stupca a že aj v tomto roku sa táto 

akcia všetkým veľmi pá-

čila....................................  

 

ZŠ. J. M. Petzvala 

 

 

 

 

Záložka do knihy spája školy: 

Rozprávky, bájky, povesti 

a príbehy nepoznajú hranice 

Pomaly sa blíži zima 

a práve v tomto období čoraz čas-

tejšie siahame po tichom spoloční-

kovi, ktorým je kniha. Neodmysli-

teľnou súčasťou knihy je záložka. 

V mesiaci október, ktorý bol vyhlá-

sený za Medzinárodný mesiac škol-

ských knižníc, prebiehal 9. ročník 

projektu Záložka do knihy spája 

školy. Všetci sa veľmi tešili na zho-

tovovanie záložiek a škola sa na 

mesiac premenila na svet rozprávok 

a príbehov. Fantázii sa medze ne-

kládli a žiaci počas hodín pracov-

ného vyučovania využitím rôznych 

technik zhotovovali záložky pre 

svojich kamarátov z partnerskej 

školy ZŠ s MŠ Tábor z Českej re-

publiky. Od našich západných suse-

dov nám so záložkami prišli aj listy, 

ktoré si žiaci spoločne prečítali. Aj 

tento rok sa záložky podarili a už 

teraz sa tešíme na nasledujúci roč-

ník.  

Mgr. Monika Kovaľová 

ŠZŠ Spišská Belá 
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