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        Mesto Spišská Belá 
                   Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá 

                                                                       Mestské zastupiteľstvo    

   ________________________________________________________________ 
                                                                                              Spišská Belá  dňa  31.3.2022 

 

Zápisnica  

zo zasadania MsZ,  konaného 31. marca 2022 

 

Prítomní:  poslanci MsZ a hostia podľa prezenčnej listiny  

Ďalší prítomní:     Jozef Kuna  – primátor mesta   

                               Mgr. Iveta Bachledová – prednostka MsÚ   

                               Ing. Veronika Kováčiková - vedúca finančného odboru  

                               Ing. Slávka Tomaľová – hlavná kontrolórka mesta  

                               Ing. Anna Kleinová,  poverená vedením odboru výstavby, ŽP a RR –  

                                                                  ospravedlnená PN  

                               Mgr. Jana Neupauerová – zapisovateľka MsZ 

 

Program: 

 

1./  16.00  Otvorenie zasadnutia 

2./  16.05  Voľba mandátovej, návrhovej komisie  a overovateľa zápisnice  

3./  16.10  Kontrola plnenia uznesení 

4./  16.20  Interpelácie poslancov  

5./ 16.30 Návrh na zmenu rozpočtu mesta Spišská Belá na rok 2022 – rozpočtovým opatrením 

č. 2/2022 

 6./ 16.40 Návrh VZN Mesta Spišská Belá číslo 1/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta 

Spišská Belá č. 4/2019 o poskytovaní sociálnych služieb na území mesta Spišská Belá 

a o úhradách za tieto služby  

 7./ 16.50  Návrh na schválenie dotácií z rozpočtu mesta Spišská Belá na rok 2022 na verejno-

prospešné účely  

 8. 17.00 Pridelenie mestských nájomných bytov  

 9./ 17.10 Hospodárenie spoločnosti Lesy mesta Spišská Belá, s.r.o., za rok 2021 

10./ 17.20 Správa o činnosti Face klubu v Spišskej Belej za rok 2021 

11./ 17.30 Správa o činnosti Mestskej knižnice v Spišskej Belej za rok 2021 

12./ 17.40 Správa o činnosti Zariadenia opatrovateľskej služby v Spišskej Belej za rok 2021 

13./ 17.50 Správa o činnosti Denného centra v Spišskej Belej za rok 2021 

 

                             Prestávka 18.00 – 18.10             

 

14./ 18.10 Správa o činnosti  Regionálneho turistického informačného centra v Spišskej Belej 

za rok 2021 

15./ 18.20 Správa o činnosti Správy športových, rekreačných a oddychových zariadení mesta 

Spišská Belá za rok 2021 

16./ 18.30 Správa o činnosti Komunitného centra v Spišskej Belej za rok 2021 

17./ 18.40 Správa o činnosti Mestskej polície Spišská Belá za rok 2021 

 



18./ 18.50 Návrh zmluvy – výkon správy „Nabíjacia stanica Spišská Belá“ s firmou Perun 

Elektromobility, s.r.o.  

19./ 18.55 Plán stavebných a investičných akcií mesta Spišská Belá na roky 2022 – 2023  

20./ 19.10  Podanie žiadosti mesta o dotáciu z rozpočtu PSK v rámci Výzvy pre región 2022 

21./ 19.20  Zmluva o zriadení vecného bremena na užívanie Hokejbalovej haly Spišská Belá v 

prospech MŠK Spišská Belá  (podmienka Fondu na podporu športu SR) 

22./ 19.25  Informácia o  pokračovaní spolupráce so spoločnosťou RECOMP, s.r.o. - (IBV) 

Samuela Webera  

23./ 19.30  Perfecfly-paragliding klub, o.z. Plavnica 430 – žiadosť o predĺženie nájomnej 

zmluvy – pozemok v k.ú. Lendak za účelom prevádzkovania paraglidingu   

24./ 19.35 Matúš Fudaly, bytom Spišská Belá, Kúpeľná 948/44- žiadosť o odkúpenie 

pozemku pri RD  

25./ 19.40  Miroslav Scholtz, Športová 1262/3, žiadosť o odkúpenie pozemku pri RD 

26. 19.45 OVS na predaj pozemku v k.ú. Lendak o výmere 173 m2, zapísaný na LV 1335 

27./ 19.50 Informácia Hlavného kontrolóra o priebežne vykonaných kontrolách v roku 2022 

28./ 20.00 Rôzne  

29./ 20.10 Záver 
 

 

Bod. č. 1  Otvorenie zasadnutia  

 

     Zasadnutie MsZ otvoril a viedol Jozef Kuna primátor mesta, konštatoval, že zasadnutie je 

uznášania schopné, nakoľko sa rokovania MsZ zúčastnilo všetkých 11 poslancov.  

 

P.  primátor privítal poslancov, navrhol zloženie pracovných orgánov.   

 

Bod č.  2/ Voľba pracovných  komisií a overovateľa zápisnice zasadnutia MsZ.   

 

Na návrh primátora mesta boli zvolené pracovné orgány: 

 

Návrhová komisia v zložení:  Ing. Sylvia Slavkovská, Jaroslav Bachleda Ing. Ján Svocák, 

PhD., 

Mandátová  komisia (volebná komisia  Peter Tetemonte, Daniela Deptová, JUDr. Štefan 

Bieľak  

Overovateľ zápisnice: Gabriel Gemza 

 

Prítomní poslanci:   Jaroslav Bachleda, Gabriel Gemza,   Daniela Deptová, Peter Tetemonte, 

Ing. Ján Svocák Phd.,  Maroš Vaverčák, JUDr. Štefan Bieľak,  Sylvia Slavkovská, Mgr. 

Branislav Zibura,  Mgr. Marta Britaňáková, MUDr. Andrej Novák   

 

Ospravedlnení poslanci:   

 

Primátor mesta Jozef Kuna dal hlasovať  za  navrhnuté pracovné orgány a overovateľa 

zápisnice  

 

Prítomní poslanci schválili zloženie  pracovných orgánov. 

 

Za zloženie pracovných orgánov:   11 poslancov-  Mgr. Marta Britaňáková,   Jaroslav 

Bachleda, Gabriel Gemza, Peter Tetemonte, Ing. Ján Svocák,Phd.,  JUDr. Štefan Bieľak,   



Mgr. Branislav Zibura, Ing. Sylvia Slavkovská, Maroš Vaverčák, Daniela Deptová, MUDr. 

Andrej Novák   

 

Zdržali sa: 0 

Proti  0  

Nehlasoval  0 

 

Jozef Kuna, primátor  mesta predniesol návrh programu dnešného rokovania MsZ a požiadal 

o doplnenie programu o bod ohľadne doplnenia svojho uznesenia zo dňa 27. 1. 2022 - 

schválenia dočasného   riešenia stravovania len pre žiakov  1. stupňa (1. až 4. ročníka) 

Základnej školy  J. M. Petzvala v Spišskej Belej, nie pre všetkých žiakov školy  v priestoroch 

Materskej školy, Mierová 1,  Spišská Belá ako elokované pracovisko - výdajnú školskú 

jedáleň, ako organizačnú súčasť  Základnej školy J. M. Petzvala, Moskovská 20, Spišská Belá   

Bod č. 22 odročený - Informácia o  pokračovaní spolupráce so spoločnosťou RECOMP, s.r.o. 

- (IBV) Samuela Webera.  

 

 

P. primátor sa opýtal či chcú poslanci niečo doplniť do bodu rokovania. Zo strany poslancov 

neboli žiadne doplnenia do bodov programu rokovania MsZ. 

 

Za schválenie programu rokovania hlasovalo v 11 poslancov-  Mgr. Marta Britaňáková,   

Jaroslav Bachleda, Gabriel Gemza, Peter Tetemonte, Ing. Ján Svocák PhD.,  JUDr. Štefan 

Bieľak, Mgr. Branislav Zibura, Ing. Sylvia Slavkovská, Maroš  Vaverčák, Daniela Deptová, 

MUDr. Andrej Novák  

 

Zdržali sa: 0 

Proti  0  

Nehlasoval  0 

 

3./   Kontrola plnenia uznesení z 24.2.2022 

Kontrolu plnenia uznesení urobil p. primátor 

uznesenie č. 19/2022 

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Belej  

berie na vedomie  

informáciu vedúcej finančného odboru o úprave rozpočtu účelovo určených finančných 

prostriedkov č. 1 zo štátneho rozpočtu                                                           Splnené 

 

uznesenie č. 20/2022 

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Belej  

a) schvaľuje zapojenie  rezervného fondu do príjmov mesta podľa prílohy č.1 k RO 

1/2022 

b) schvaľuje návrh na zmenu rozpočtu mesta Spišská Belá na rok 2022 rozpočtovým 

opatrením č. 1/2022  (návrh zmeny rozpočtu mesta tvorí prílohu tohto uznesenia) 

                                                                                                               Splnené 

 

 



Uznesenie č. 21/2022 

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Belej 

a) schvaľuje  podľa § 9a ods.9  písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov zámer na  budúce  užívanie poľovného revíru na pozemkoch Mesta 

Spišská Belá (k.ú. Lendak, Spišská Belá)  o výmere 242,9419 ha a poľnohospodárske 

pozemky o výmere  30,7413 ha, spolu o výmere : 273,6832  ha žiadateľovi: Poľovné 

združenie Lendak, sídlo: Tatranská  407/32, Lendak,  IČO 52639860 za nájomné vo výške 

1,10  EUR /ha ročne  na dobu 15 rokov,  s účinnosťou od 01.05.2023 za ďalších podmienok 

uvedených v prílohe zmluvy o užívaní poľovného revíru. 

b) konštatuje, že v prípade budúceho   užívania poľovného revíru Poľovným združením 

Lendak, sídlo: Tatranská  407/32, Lendak,  IČO 52639860,  ide o prípad osobitného zreteľa 

vzhľadom na nimi doterajšie oslovené  spoločenstvá  a súkromných vlastníkov- podpísané 

zmluvy o budúcich zmluvách  v 51,67 %  z celkovej výmery poľovných pozemkov 

začlenených do spoločného poľovného revíru. 

c) konštatuje, že v tomto prípade ide o osobný zreteľ spočívajúci v splnení podmienok 

zákona č.274/2009 Z.z. § 13 odst.1 písm .b ,ktoré žiadateľ  Poľovné združenie Lendak,   

v súčasnosti spĺňa.                                                                                          V plnení               

 

uznesenie č. 22/2022 

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Belej  

schvaľuje kúpu pozemku parc.č. KN „E“ 299, druh pozemku záhrada  o výmere  15,0 m2   

zapísaný v LV č. 4516 v k.ú. Spišská Belá  v podiele ½ od vlastníčky pozemku: Renáta 

Spirčáková  rod. Spirčáková, Nová 265/32, Huncovce, za  kúpnu cenu 10,00 EUR/m2  za 

účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod miestnou komunikáciou na ul. 1. 

mája v Spišskej Belej.                                                                                        V plnení 

 

Uznesenie č. 23/2022 

estské zastupiteľstvo v Spišskej Belej 

a.) schvaľuje  podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov  prenájom časti pozemku  parc.č. KN „C“ 1302/10, druh pozemku 

zastavané plochy a nádvoria  o výmere  2,04 m2, zapísaný v LV 1 v k.ú. Spišská Belá, pre 

účely umiestnenia  z- Boxu doba nájmu    5 rokov  s trojmesačnou výpovednou lehotou  

v prospech žiadateľa Packeta Slovakia s.r.o., Kopčianska 3338/82 A, Bratislava za nájomné 

vo výške 100 EUR ročne. 

b) konštatuje, že v tomto prípade ide o osobný zreteľ spočívajúci v doplnení potrebnej služby 

tohto druhu  – z- Boxu  v meste Spišská Belá .                                                        Splnené 

 

Uznesenie č. 24/2022 

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Belej 

vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na predaj pozemku v lokalite „Pod Kicorou „ v obci 

Lendak,  pozemok KN „E“3729/101, druh pozemku – lesný pozemok o výmere 173 m2 , 

zapísaný na LV 1335 v podiele 1/1 v k.ú. Lendak vo vlastníctve Mesta Spišská Belá  

(vyhlásenie OVS tvorí prílohu tohto uznesenia)                                                    V plnení 



 

Uznesenie č. 25/2022 

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Belej 

a.) schvaľuje podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov  prenájom časti skutočne užívaných  pozemkov v k.ú. Spišská 

Belá  parc.č. KN „C“: 

- 15073, druh pozemku ostatná plocha   o výmere  40,52 m2   

- 15074, druh pozemku ostatná plocha   o výmere  41,56 m2   

- 15075, druh pozemku ostatná plocha   o výmere  131,36 m2   

- 15264, druh pozemku ostatná plocha   o výmere  247,00 m2   

- 15265, druh pozemku ostatná plocha   o výmere 1384,00 m2   

- 15273, druh pozemku ostatná plocha   o výmere 1187,00 m2   

- 15288, druh pozemku ostatná plocha   o výmere  2343,48 m2   

- 15322, druh pozemku ostatná plocha   o výmere  2752,00 m2   

- 15324, druh pozemku ostatná plocha   o výmere  1245,48 m2   

- 15348, druh pozemku ostatná plocha    o výmere  1059,96 m2   

- zapísané v LV 6827 v k.ú. Spišská Belá pre účely prístupu na pozemky k vykonávaniu 

štátnych odrodových skúšok vo vlastníctve a užívaní  žiadateľa: ÚKSUP Bratislava, 

Matúškova 21, Bratislava doba nájmu  5 rokov, ročné nájomné: 50,39 EUR. 

c) konštatuje, že v tomto prípade ide o osobný zreteľ spočívajúci v legalizácii 

skutkového stavu  doterajšieho užívania pozemkov žiadateľom : ÚKSUP Bratislava. 

                                                                                                                    V plnení 

 

Uznesenie č. 26/2022 

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Belej 

1)      berie na vedomie predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie pre rok 2022 na základe 

Výzvy poslancov PSK za účelom realizácie projektu s názvom „Ozvučenie hokejbalovej haly 

v Spišskej Belej; rozpočet žiadosti 4000 EUR; 

2)      schvaľuje zabezpečenie realizácie tohto projektu v súlade s podmienkami poskytnutia 

dotácie; 

3)   schvaľuje zabezpečenie vlastných finančných prostriedkov na spolufinancovanie 

uvedeného projektu vo výške min 20% zo schválenej dotácie.                           V plnení 

 

Uznesenie č. 27/2022 

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Belej 

a) schvaľuje predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy č. 

OPLZ-PO6-SC611-2021-2 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok 



na podporu dobudovania základnej technickej infraštruktúry (pozemné komunikácie) 

z Operačného programu Ľudské zdroje za účelom realizácie projektu s názvom 

„Zlepšenie podmienok MRK v meste Spišská Belá dobudovaním základnej 

technickej infraštruktúry“ (ďalej len „projekt“), ktorého ciele sú v súlade s platným 

územným plánom mesta a platným programom rozvoja mesta. 

b) schvaľuje zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia 

pomoci, financovanie projektu s celkovými oprávnenými výdavkami v zmysle 

podanej žiadosti o NFP a zabezpečenie finančných prostriedkov na povinné 

spolufinancovanie projektu vo výške min. 5% spolufinancovania a zabezpečenie 

financovania prípadných neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú v priebehu 

realizácie projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa, z rozpočtu mesta. 

c) oprávňuje primátora ako štatutárneho zástupcu mesta uzatvoriť zmluvu o poskytnutí 

NFP vrátane prípadných dodatkov v súvislosti s realizáciou projektu v prípade 

schválenia predloženej žiadosti o nenávratný finančný príspevok.         V plnení 

  

 

uznesenie č. 28/2021 

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Belej  

berie na vedomie správu hlavnej kontrolórky mesta o vykonaných kontrolách, správa tvorí 

prílohu tohto uznesenia        

 

                                                                                                                               Splnené                                                             

 

 

Bod č. 4/ interpelácie poslancov:  

 

 

Gabriel Gemza – výjazd od spoločnosti stavebniny Furcoň, aj od cintorína na hlavnú cestu aj 

zo sídliska Družstevná zlý výhľad pre šoférov -   je nutný orez živého plota 

 

MUDr. Novák – navrhuje  otočenie jednosmerky za bytovkami na Mierovej z opačného 

smeru 

Mgr. Branislav Zibura – upozornili ho obyvatelia, že na verejnej ploche (pozemok vo 

vlastníctve ŽSR) pravidelne parkujú (stavajú) tam kamióny – ľudia sa tam nevedia dostať 

domov (tí čo tam bývajú) 

Jaroslav Bachleda – detské ihriská je potrebné urobiť údržbu, p. primátor odpovedal? že  Bc. 

František Zadžora už postupne rieši  aj s údržbárom Lešundákom 

 

Ing. Ján Svocák, PhD.,  – tiež zdôraznil, že je  v meste zlý stav detských ihrísk – stupne 

zlomené, zhnité drevené prvky na detských ihriskách  

 

Ing. Ján Svocák, PhD.,  – opýtal sa ako je to s čipovaním koniev v meste -  p. primátor 

odpovedal, že zašleme  písomné stanovisko poslancom  

 

Ing. Ján Svocák, PhD.,  - sa opýtal na stav ako je to s výdajňou pre žiakov ZŠ J.M.Petzvala  p. 

primátor odpovedal, že žiadosť bola zaslaná  na Ministerstvo školstva SR –  mesto sa správa 

hospodárne - zákazku sme zadali mestskému podniku priamo   



 

Tetemonte zrkadlo pred mostom v Strážkach, ulica Popradská -  bude nové zrkadlo 

namontované odpovedal p. primátor  

 

 

Bod č. 5./  Návrh na zmenu rozpočtu mesta Spišská Belá na rok 2022 – rozpočtovým 

opatrením č. 2/2022 

 

Ing. Kováčiková – zaslala návrh na zmenu rozpočtu poslancom  elektronicky, podrobne 

informovala poslancov o položkách  

 

 

Hlasovanie poslancov:  

   

Prítomní: (všetci)    11 poslancov-  Ing. Ján Svocák, Gabriel Gemza,  Peter Tetemonte, 

Daniela Deptová,  Mgr. Branislav Zibura,  Maroš Vaverčák, JUDr. Štefan Bieľak, Jaroslav 

Bacheda, Mgr. Marta Britaňáková   MUDr. Andrej Novák,  Ing. Sylvia Slavkovská   

 

Za: 11  

Zdržali sa: 0 

Proti  0  

Nehlasoval  0 

Neprítomní poslanci na rokovaní MsZ: 0     

 

schválené uznesenie č. 29/2022 

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Belej  

 

a) berie na vedomie informáciu o úprave rozpočtu č. 2 na rok 2022, informácia tvorí 

prílohu tohto uznesenia,  

b) schvaľuje zapojenie  rezervného fondu do príjmov mesta podľa prílohy č.1 

c) schvaľuje návrh na zmenu rozpočtu mesta Spišská Belá na rok 2022 rozpočtovým 

opatrením č. 2/2022 (návrh zmeny rozpočtu mesta tvorí prílohu tohto uznesenia). 

 

Bod č. 6./ 16.40 Návrh VZN Mesta Spišská Belá číslo 1/2022, ktorým sa mení a dopĺňa 

VZN Mesta Spišská Belá č. 4/2019 o poskytovaní sociálnych služieb na území mesta 

Spišská Belá a o úhradách za tieto služby  

 

Mestá sú povinné poskytovať neverejných poskytovateľom soc. služby ide o prechodné 

obdobie, máme povinnosť skúmať rodinné pomery   z poskytovanie sociál. služby predpoklad 

nákladov mesta je cca 3000 EUR/ročne 

 

JUDr. Bieľak – doposiaľ mesta mohli a nemuseli prispievať na soc. služby – dnes nemáme 

vedomosť koľko je Belančanov je v takýchto zariadeniach, nepoznáme výšku oprávnených 

nákladov, doposiaľ bol tlak na príbuzných. Dnes má klient v zmysle zákona nárok na 

finančný príspevok. 

 

Hlasovanie poslancov:  



   

Prítomní: (všetci)    11 poslancov-  Ing. Ján Svocák, Gabriel Gemza,  Peter Tetemonte, 

Daniela Deptová,  Mgr. Branislav Zibura,  Maroš Vaverčák, JUDr. Štefan Bieľak, Jaroslav 

Bacheda, Mgr. Marta Britaňáková   MUDr. Andrej Novák,  Ing. Sylvia Slavkovská   

 

Za: 11  

Zdržali sa: 0 

Proti  0  

Nehlasoval  0 

Neprítomní poslanci na rokovaní MsZ: 0     
 

Schválené uznesenie č. 30/2022 

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Belej  

 

schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Spišská Belá č. 1/2022, ktorým sa mení 

a dopĺňa VZN Mesta Spišská Belá č. 4/2019 o poskytovaní sociálnych služieb na území mesta 

Spišská Belá a o úhradách za tieto služby (nariadenie tvorí prílohu tohto uznesenia). 

 

Bod č. 7./  16.50  Návrh na schválenie dotácií z rozpočtu mesta Spišská Belá na rok 2022 

na verejno-prospešné účely  

 

Správu z komisie predniesol Maroš Vaverčák  

JUDr. Bielak  poznamenal, že potreba rozhodnúť o dotáciách aj v decembri, najneskôr 

v januári a tiež že by bolo vhodné urobiť stretnutie so žiadateľmi – pozvať nech sa 

odprezentujú sami.  

Poslanci schválili poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Spišská Belá na rok 2022 na 

verejnoprospešné účely pre organizácie pôsobiace na území mesta. Poslanci tak akceptovali 

návrh hodnotiacej komisie, podrobnejšie informácie na    https://spisskabela.sk/wp-

content/uploads/2022/03/spravne-dotacie-komisia_2022.xlsx 

Hlasovanie poslancov:  

   

Prítomní: (všetci)    11 poslancov-  Ing. Ján Svocák, Gabriel Gemza,  Peter Tetemonte, 

Daniela Deptová,  Mgr. Branislav Zibura,  Maroš Vaverčák, JUDr. Štefan Bieľak, Jaroslav 

Bacheda, Mgr. Marta Britaňáková   MUDr. Andrej Novák,  Ing. Sylvia Slavkovská   

 

Za: 11 

Zdržali sa:  

Proti  0  

Nehlasoval  0 

Neprítomní poslanci na rokovaní MsZ: 0     
 

uznesenie č. 31/2022 

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Belej  

 

https://spisskabela.sk/wp-content/uploads/2022/03/spravne-dotacie-komisia_2022.xlsx
https://spisskabela.sk/wp-content/uploads/2022/03/spravne-dotacie-komisia_2022.xlsx


a) berie na vedomie zoznam podaných žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta 

Spišská Belá na rok 2022 na verejnoprospešné účely pre organizácie pôsobiace na území 

mesta Spišská Belá a odporúčanie hodnotiacej komisie,  

b) schvaľuje poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Spišská Belá na rok 2022 na 

verejnoprospešné účely pre organizácie pôsobiace na území mesta Spišská Belá (zoznam 

schválených dotácii tvorí prílohu tohto uznesenia). 

 

Bod č. 8. 17.00 Pridelenie mestských nájomných bytov  

Mgr. Marta Britaňáková predniesla závery z komisie, poslanci nemali výhrady k návrhu 

komisie na pridelenie bytov  

  

Hlasovanie poslancov:  

   

Prítomní: (všetci) 11 poslancov-  Ing. Ján Svocák, Gabriel Gemza,  Peter Tetemonte, Daniela 

Deptová,  Mgr. Branislav Zibura,  Maroš Vaverčák, JUDr. Štefan Bieľak, Jaroslav Bacheda, 

Mgr. Marta Britaňáková   MUDr. Andrej Novák,  Ing. Sylvia Slavkovská   

 

Za: 11 

Zdržali sa: 0 

Proti  0  

Nehlasoval  0 

Neprítomní poslanci na rokovaní MsZ: 0     

 

uznesenie č. 32/2022 

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Belej  

 

a) schvaľuje podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov ako prípad osobitného zreteľa pridelenie 2-izbového mestského 

nájomného bytu č. 2, 1. kategórie na 3. podlaží  bytového domu na Štefánikova 42 v Spišskej 

Belej do nájmu Petrovi Turanovi, trvale bytom Mičakovce Tarbaj, prechodne bytom 

Družstevná 60 za podmienok uvedených v uznesení MsZ č. 107/2010, zo dňa 26.08.2010 

a uznesenie č. 121/2017 zo dňa 4.7.2017, 

b) konštatuje, že schválenie tohto nájmu mestského bytu je prípadom hodným osobitného 

zreteľa – akútna potreba riešenia bytovej otázky žiadateľa a byt sa prideľuje v súlade s vopred 

určenými podmienkami príslušného VZN mesta, 

c) schvaľuje Radoslava Michnu, trvale bytom Spišská Belá, Letná 1, ako náhradníka nového 

nájomcu vyššie uvedeného bytu a Adrianu Badovskú, bytom Osloboditeľov 45, Spišská Belá 

ako 2. náhradníčku. 

  

Hlasovanie poslancov:  

   

Prítomní: (všetci)    11 poslancov-  Ing. Ján Svocák, Gabriel Gemza,  Peter Tetemonte, 

Daniela Deptová,  Mgr. Branislav Zibura,  Maroš Vaverčák, JUDr. Štefan Bieľak, Jaroslav 

Bacheda, Mgr. Marta Britaňáková   MUDr. Andrej Novák,  Ing. Sylvia Slavkovská   

 



Za: 11  

Zdržali sa: 0 

Proti  0  

Nehlasoval  0 

Neprítomní poslanci na rokovaní MsZ: 0     

 

uznesenie č. 33/2022 

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Belej  

 

a) schvaľuje podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov ako prípad osobitného zreteľa pridelenie 2-izbového mestského 

nájomného bytu č. 20, 1. kategórie na 4. podlaží  bytového domu na Štefánikova 42 v 

Spišskej Belej do nájmu Martinovi Jurskému, bytom Vojňany 67 za podmienok uvedených 

v uznesení MsZ č. 107/2010, zo dňa 26.08.2010 a uznesenie č. 121/2017 zo dňa 4.7.2017,   

b) konštatuje, že schválenie tohto nájmu mestského bytu je prípadom hodným osobitného 

zreteľa – akútna potreba riešenia bytovej otázky žiadateľa a byt sa prideľuje v súlade s vopred 

určenými podmienkami príslušného VZN mesta,   

c) schvaľuje Radoslava Michnu, trvale bytom Spišská Belá, Letná 1 ako náhradníka nového 

nájomcu vyššie uvedeného bytu a Adrianu Badovskú, bytom Osloboditeľov 45, Spišská Belá 

ako 2. náhradníčku. 

 

Bod č. 9./ 17.10 Hospodárenie spoločnosti Lesy mesta Spišská Belá, s.r.o., za rok 2021 

 

Ing. František Pisarčík, konateľ spoločnosti  predstavil projekt spoločne s Maďarskom a 

Ukrajinou 

  

Predstavil poslancom plán spoločnosti  na rok 2022 

 

Tetemonte – plán nie je to málo –Ing. Pisarčík odpovedal -  do tohto vstupuje veľa faktorov 

zákony a vyhlášky, LHP, stav v lese, vtáčie územie nás brzdí, kalamita, drevinové zloženie 

smrekové, snažíme sa vyberať máme veľa mladých porastov – do 30 rokov,  

Chceme zachovávať  jedle –staré porasty  - gro našej činnosti je pestovná činnosť  

 

Vaverčák – spolupráca s SPP  - uhlíková stopa ako to funguje 15 tis. sadeníc, aj odkúp 

stromov,  (jedla, lipa, javor) starostlivosť ochrana pred zverou – bude to fakturačne preplatené 

– lokalita Hučava  

 

7.5.2022  posaď i svoj strom  

MsZ schválilo  správu o hospodárení a ročnú účtovnú závierku Lesov mesta Spišská Belá  

s.r.o. za rok 2021 z ktorej vyplýva,  že  dosiahli za rok 2021 kladný hospodársky výsledok vo 

výške 7 862,81 EUR po zdanení. MsZ odporučilo Valnému zhromaždeniu Lesov mesta s.r.o.: 

1./ schváliť ročnú účtovnú závierku Lesov mesta Spišská Belá  za rok 2021 

2./ schváliť výročnú správu Lesov mesta Spišská Belá  za rok 2021 

3./ schváliť hospodárenie Lesov mesta Spišská Belá  za rok 2021 



Všetky vyššie uvedené dokumenty sú zverejnené  

https://spisskabela.sk/samosprava/zasadnutia-msz/zo-zasadnutia-msz-31-3-2022/ 

Na dotácie pre tretí sektor v našom meste – spolky, športové kluby a pod.  je určená 

suma vo výške 49.500 EUR 

 

Hlasovanie poslancov:  

   

Prítomní: (všetci)    11 poslancov-  Ing. Ján Svocák, Gabriel Gemza,  Peter Tetemonte, 

Daniela Deptová,  Mgr. Branislav Zibura,  Maroš Vaverčák, JUDr. Štefan Bieľak, Jaroslav 

Bacheda, Mgr. Marta Britaňáková   MUDr. Andrej Novák,  Ing. Sylvia Slavkovská   

 

Za: 11  

Zdržali sa:0 

Proti  0  

Nehlasoval  0 

Neprítomní poslanci na rokovaní MsZ: 0     
 

uznesenie č. 34/2022 

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Belej  

 

a) prerokovalo správu o hospodárení a ročnú účtovnú závierku Lesov mesta Spišská Belá 

s.r.o. Továrenská 30, Spišská Belá za rok 2021, 

b) odporúča Valnému zhromaždeniu Lesov mesta Spišská Belá s.r.o.  

1./ schváliť ročnú účtovnú závierku Lesov mesta Spišská Belá s.r.o. za rok 2021, 

2./ schváliť výročnú správu Lesov mesta Spišská Belá s.r.o. za rok 2021, 

3./ schváliť hospodárenie Lesov mesta Spišská Belá s.r.o. za rok 2021 a vysporiadanie 

dosiahnutého hospodárskeho výsledku (zisku vo výške 7.862,81 EUR po zdanení) podľa 

návrhu podniku,  

c) berie na vedomie informáciu konateľa Lesov mesta Spišská Belá s.r.o. o hospodárskom 

pláne na rok 2022 

 

 

Bod č. 10./ 17.20 Správa o činnosti Face klubu v Spišskej Belej za rok 2021 

 

Správa písomná je súčasťou zápisnice, správu predniesla Miriam Zoričáková, podrobne 

informovala o činnosti za rok 2021 a  o pláne na rok 2022.  Priblížila poslancom aj informáciu 

ohľadne rozvoja  zážitkového vzdelávania. 

Informovala o dokončení rekonštrukcie podkrovia (pôjd), ktoré sú využívané najmä pre 

neformálne vzdelávanie.   

 

Bod č. 11./ 17.30 Správa o činnosti Mestskej knižnice v Spišskej Belej za rok 2021 

 

Správa písomná je súčasťou zápisnice, správu predniesla Eva Janusová, vedúca mestskej 

knižnice, skonštatovala, že  knižný fond je vyhovujúci, knihy, ktoré sa nedostanú do fondu 

https://spisskabela.sk/samosprava/zasadnutia-msz/zo-zasadnutia-msz-31-3-2022/


môže knižnica objednať z inej knižnice za vyhovujúci poplatok, Informovala o akciách, ktoré  

každoročne organizuje v knižnici.  

 

 

Bod č. 12./ 17.40 Správa o činnosti Zariadenia opatrovateľskej služby v Spišskej Belej za 

rok 2021 

Správu predniesla Mgr. Renáta Charitumová – vedúca zariadenia, Zdôraznila, že ide 

o zariadenie,  kde je prvoradá starostlivosť rodinného typu.  Správa je písomná je súčasťou 

tejto zápisnice.  Počas Covid 19 mali v zariadení  dve úmrtia, poprosila poslancov  o priestory   

 

Bod č. 13./ 17.50 Správa o činnosti Denného centra v Spišskej Belej za rok 2021 

 
Využitie denného centra z dôvodu núdzového stavu od:  1. 10. 2020 do 14. 5. 2021, opätovne 

od 25. 11. 2021 na 90 dní nebolo také aké mesto plánovalo:  

 
 

01-02/21        celoplošné skríningové testovanie a testovanie škôl (zamestnanci a      

                       rodičia) v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 

 

02-06/21         prevádzka dvoch MOM (na základe výziev MZ SR) 

 

06-07/21         maľovanie ZOS (ubytovanie klientov /21–28.6.2021/    

                       +  uskladnenie vecí) 

 

16-18.7.2021   Belá Volley Cup (zabezpečenie zázemia turnaja) 

 

25.7.2021           Annabál (vystúpenie ĽS Podtatranec) 

 

22.8.2021       schôdza miestneho poľ. združenia Poľana 

 

16-19.9.2021  medzinárodná súťaž DHZ (zabezpečenie zázemia súťaže) 

 

Komerčné využitie (priebežne počas roka) v zmysle PP a za dodržania limitov počtu osôb 

v rámci protipandemických opatrení (podľa uskutočnených podujatí, nie rezervácií) (6x 

rodinná oslava, 1x kar) 

         

 

Bod č. 14./ 18.10 Správa o činnosti  Regionálneho turistického informačného centra 

v Spišskej Belej za rok 2021 

Správa písomná je súčasťou zápisnice bola zaslaná poslancom elektronicky  

 

 

Bod č. 15./ 18.20 Správa o činnosti Správy športových, rekreačných a oddychových 

zariadení mesta Spišská Belá za rok 2021 

 

Správa zaslaná poslancom elektronicky. Správu predniesol poslancom Bc. František Zadžora. 

Správa je súčasťou zápisnice.   

 

 

 



Bod č. 16./ 18.30 Správa o činnosti Komunitného centra v Spišskej Belej za rok 2021 

Správa zaslaná poslancom elektronicky.  Správa je súčasťou zápisnice.   

 

Správa zaslaná poslancom elektronicky.  Správa je súčasťou zápisnice.   

   

 

Bod č. 17./ 18.40 Správa o činnosti Mestskej polície Spišská Belá za rok 2021 

 

Správa zaslaná poslancom elektronicky. Správu predniesol poslancom Mgr. Ján Pokrivčák. 

Správa je súčasťou zápisnice.  Odpovedal poslancom, kde má mesto umiestnené fotopasce, 

kde je sú namontované kamery aké časti mesta sú nahrávané na videozáznam   

 

 

 

Bod č. 18./ 18.50 Návrh zmluvy – výkon správy „Nabíjacia stanica Spišská Belá“ 

s firmou Perun Elektromobility, s.r.o.  

Zmluva zaslaná poslancom elektronicky, poslanci nemali k predloženej zmluve žiadne 

pripomienky  

 

Hlasovanie poslancov:  

   

Prítomní: (všetci)    11 poslancov-  Ing. Ján Svocák, Gabriel Gemza,  Peter Tetemonte, 

Daniela Deptová,  Mgr. Branislav Zibura,  Maroš Vaverčák, JUDr. Štefan Bieľak, Jaroslav 

Bacheda, Mgr. Marta Britaňáková   MUDr. Andrej Novák,  Ing. Sylvia Slavkovská   

 

Za: 10  

Zdržali sa: 11 

Proti  0  

Nehlasoval  0 

Neprítomní poslanci na rokovaní MsZ: Daniela Deptová 
 

Bod č. 19./ 18.55 Plán stavebných a investičných akcií mesta Spišská Belá na roky 2022 – 

2023  

 

Plán bol doplnený o pripomienky poslancov, bude dopracovaný a bude  doručený poslancom 

elektronicky.  Poslanci súhlasili s doplneným plánom investičných   

 

Hlasovanie poslancov:  

   

Prítomní: (všetci)    11 poslancov-  Ing. Ján Svocák, Gabriel Gemza,  Peter Tetemonte, 

Daniela Deptová,  Mgr. Branislav Zibura,  Maroš Vaverčák, JUDr. Štefan Bieľak, Jaroslav 

Bacheda, Mgr. Marta Britaňáková   MUDr. Andrej Novák,  Ing. Sylvia Slavkovská   

 

Za: 10  

Zdržali sa: 1 (Jaroslav Bachleda)  

Proti  0  

Nehlasoval  0 

Neprítomní poslanci na rokovaní MsZ: 0     
 



Bod č. 20./ 19.10  Podanie žiadosti mesta o dotáciu z rozpočtu PSK v rámci Výzvy pre 

región 2022 

 

Na základe rokovania komisie Mestského zastupiteľstva pre posúdenie žiadostí o dotácie 

z rozpočtu mesta, dňa 24.3. 2022 sa navrhuje nasledovné poskytnutie dotácii:  

 

Tabuľka so navrhnutými  sumami  a tiež so zdôvodnením tvorí prílohu tejto zápisnice 

 

Hlasovanie poslancov:  

   

Prítomní: (všetci)    11 poslancov-  Ing. Ján Svocák, Gabriel Gemza,  Peter Tetemonte, 

Daniela Deptová,  Mgr. Branislav Zibura,  Maroš Vaverčák, JUDr. Štefan Bieľak, Jaroslav 

Bacheda, Mgr. Marta Britaňáková   MUDr. Andrej Novák,  Ing. Sylvia Slavkovská   

 

Za: 10  

Zdržali sa: 0 

Proti  0  

Nehlasoval  0 

Neprítomní poslanci na rokovaní MsZ: 0    Daniela Deptová  
 

Bod č. 21./ 19.20  Zmluva o zriadení vecného bremena na užívanie Hokejbalovej haly 

Spišská Belá v prospech MŠK Spišská Belá   

 

(podmienka Fondu na podporu športu SR) 20.10.2021 sme kolaudovali a v termíne  do 

20.4.2022 musíme uzavrieť zmluvu o vecnom bremene  

 

S podmienkou, aby neboli v rozpore s inými zmluvami – vznik takého vecného bremena nie 

je v rozpore so zmluvami o výstavby hokejbalovej haly  sa opýtala Ing. Sylvia Slavkovská  

Poslanci v zmysle Zmluvy o príspevku na projekt podpory športu č. Z-2020/001-12 s Fondom 

na podporu športu SR schválili zriadenie bezodplatného vecného bremena spočívajúceho 

v bezodplatnom užívaní športovej infraštruktúry v prospech  MŠK SLAVOJ Spišská Belá na 

účely organizovania športových podujatí, súťaží, stretnutí alebo turnajov, a to počas obdobia 

10 rokov, zmluva je zverejnená na:  https://www.digitalnemesto.sk/mesto/spisska-bela/ 

 

Hlasovanie poslancov:  

   

Prítomní: (všetci)    11 poslancov-  Ing. Ján Svocák, Gabriel Gemza,  Peter Tetemonte, 

Daniela Deptová,  Mgr. Branislav Zibura,  Maroš Vaverčák, JUDr. Štefan Bieľak, Jaroslav 

Bacheda, Mgr. Marta Britaňáková   MUDr. Andrej Novák,  Ing. Sylvia Slavkovská   

 

Za: 10  

Zdržali sa: 1 (Jaroslav Bachleda)  

Proti  0  

Nehlasoval  0 

Neprítomní poslanci na rokovaní MsZ: 0     
 

uznesenie č. 46/2022 

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Belej  

https://www.digitalnemesto.sk/mesto/spisska-bela/


a) berie na vedomie, že v zmysle Zmluvy o príspevku na projekt podpory športu č. Z-

2020/001-12 s Fondom na podporu športu SR je mesto povinné zriadiť bezodplatné vecné 

bremeno spočívajúce v bezodplatnom užívaní športovej infraštruktúry v prospech športového 

klubu na účely organizácie športového podujatia, súťaže, stretnutia alebo turnaja, a to počas 

obdobia 10 rokov  

b) schvaľuje zriadenie bezodplatného vecného bremena na bezodplatné užívanie 

Hokejbalovej haly a jej zázemia Spišská Belá nachádzajúcej sa na Tatranskej ulici v Spišskej 

Belej – na pozemku parc.č. KN “C“ 1856/16, druh pozemku zastavaná plocha o výmere 2121 

m2, odčleneného z pôvodného pozemku parc.č. KN “C“ 1856/3 zapísaného v liste vlastníctva 

č.1, v k.ú. Spišská Belá, Obec Spišská Belá, okres Kežmarok na dobu 10 rokov v 

prospech oprávneného z vecného bremena - Mestského športového klubu SLAVOJ Spišská 

Belá, sídlo: Petzvalova 18, IČO 42088178 spočívajúce v bezplatnom užívaní vyššie uvedenej 

hokejbalovej haly a jej zázemia pre účely tréningových, súťažných a iných športových 

podujatí a aktivít súvisiacich s činnosťou MŠK SLAVOJ Spišská Belá, za podmienky, že 

zriadenie uvedeného vecného bremena nie je v rozpore z uzavretými zmluvami o poskytnutí 

finančných prostriedkov na realizáciu uvedenej hokejbalovej haly. 

 

Bod č. 22./ 19.25  Informácia o  pokračovaní spolupráce so spoločnosťou RECOMP, s.r.o. - 

(IBV) Samuela Webera  

 

Tento bod bol z rokovania odročený.  

  

 

Bod č. 23./ 19.30  Perfecfly-paragliding klub, o.z. Plavnica 430 – žiadosť o predĺženie 

nájomnej zmluvy – pozemok v k.ú. Lendak za účelom prevádzkovania paraglidingu   

 

MsZ schválilo zámer na  predlženie doterajšieho prenájmu časti pozemku v k.ú. Lendak, za 

účelom štartu a pristávania padákových klzákov a závesných klzákov a s ním súvisiacich 

činností potrebných k tejto športovej aktivity v prospech Perfectfly – paragliding klub 

Plavnica so sídlom Plavnica č. 430 na dobu 5 rokov, za nájomné vo výške 50,00 EUR /ha. 

 

 

Hlasovanie poslancov:  

   

Prítomní: (všetci)    11 poslancov-  Ing. Ján Svocák, Gabriel Gemza,  Peter Tetemonte, 

Daniela Deptová,  Mgr. Branislav Zibura,  Maroš Vaverčák, JUDr. Štefan Bieľak, Jaroslav 

Bacheda, Mgr. Marta Britaňáková   MUDr. Andrej Novák,  Ing. Sylvia Slavkovská   

 

Za: 11  

Zdržali sa: 0 

Proti  0  

Nehlasoval  0 

Neprítomní poslanci na rokovaní MsZ: 0     
 

schválené uznesenie  

uznesenie č. 47/2022 

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Belej  

 



 

a) schvaľuje podľa § 9a ods.9  písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov zámer  na  predlženie doterajšieho prenájmu časti pozemku parc. č. KN 

„E“ 3798/1 (druh pozemku podľa registra C - trvale trávnaté plochy), druh pozemku – lesná 

pôda o úhrnnej  výmere 2137803 m2 v k.ú. Lendak, LV č.1335 o výmere 11 000 m2 určenej na 

prenájom, za účelom štartu a pristávania padákových klzákov a závesných klzákov a s ním 

súvisiacich činností potrebných k tejto športovej aktivity v prospech Perfectfly – paragliding 

klub Plavnica so sídlom Plavnica č. 430 na dobu 5 rokov, za nájomné vo výške 50,00 EUR 

/ha. 

b) konštatuje, že v tomto prípade ide o osobný zreteľ spočívajúci v tom, že ide 

o pokračovanie doterajšieho nájomného vzťahu. 

 

 

Bod č. 24./  19.35 Matúš Fudaly, bytom Spišská Belá, Kúpeľná 948/44- žiadosť 

o odkúpenie pozemku pri RD – 69 m2 – 10 EUR – ide o majetkopráve vysporiadanie 

pozemkov 

 

Poslanci MsZ schválili  odpredaj pozemkov v k.ú. Spišská Belá žiadateľovi  Matúšovi 

Fudalymu bytom Spišská Belá, ulica Kúpeľná 948/44, za kúpnu cenu 10,00 EUR/m2, za 

účelom majetkovoprávneho vysporiadania oploteného pozemku za jeho rodinným domom. 

 

Hlasovanie poslancov:  

   

Prítomní: (všetci)    11 poslancov-  Ing. Ján Svocák, Gabriel Gemza,  Peter Tetemonte, 

Daniela Deptová,  Mgr. Branislav Zibura,  Maroš Vaverčák, JUDr. Štefan Bieľak, Jaroslav 

Bacheda, Mgr. Marta Britaňáková   MUDr. Andrej Novák,  Ing. Sylvia Slavkovská   

 

Za: 11  

Zdržali sa: 0 

Proti  0  

Nehlasoval  0 

Neprítomní poslanci na rokovaní MsZ: 0     
 

uznesenie č. 48/2022 

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Belej  

 

schvaľuje podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov odpredaj časti pozemkov parc.č. KN „E“:  

- 7486/1, druh pozemku trvalý trávny porast o výmere 52,00 m2  

- 786/5/1, druh pozemku trvalý trávny porast o výmere 65,00 m2  

- 7484/1, druh pozemku trvalý trávny porast o výmere 56,00 m2  

- 7483/1, druh pozemku trvalý trávny porast o výmere 55,00 m2  

- 7482/1, druh pozemku trvalý trávny porast o výmere 53,00 m2  

- 7481/1, druh pozemku trvalý trávny porast o výmere 39,00 m2  



- 7480/1, druh pozemku trvalý trávny porast o výmere 43,00 m2  

- 7479/1, druh pozemku trvalý trávny porast  o výmere 45,00 m2 , 

z ktorých boli podľa geometrického plánu č. 40/2022, vyhotoveného  GEOMERA Ing. Anton 

Olekšák, Spišská Belá zo dňa 04.03.2022 odčlenené nasledovné diely: 

- Z pozemku parc. Č. KN „E“ 7486/1, druh pozemku trvalý trávny porast o výmere 

52,00 m2  - diel č.  8 o výmere 3 m2 , pričlenený k novovytvorenému pozemku parc.č. 

KN „C“1828/245, druh pozemku trvalý trávny porast o výmere 69 m2 

- Z pozemku parc. Č. KN „E“ 7485/1, druh pozemku trvalý trávny porast o výmere 

65,00 m2  - diel č.  7 o výmere 15 m2 , pričlenený k novovytvorenému pozemku parc.č. 

KN „C“1828/245, druh pozemku trvalý trávny porast o výmere 69 m2 

- Z pozemku parc. Č. KN „E“ 7484/1, druh pozemku trvalý trávny porast o výmere 

56,00 m2  - diel č.  6 o výmere 12 m2 , pričlenený k novovytvorenému pozemku parc.č. 

KN „C“1828/245, druh pozemku trvalý trávny porast o výmere 69 m2 

- Z pozemku parc. Č. KN „E“ 7483/1, druh pozemku trvalý trávny porast o výmere 

55,00 m2  - diel č.  5 o výmere 12 m2 , pričlenený k novovytvorenému pozemku parc.č. 

KN „C“1828/245, druh pozemku trvalý trávny porast o výmere 69 m2 

- Z pozemku parc. Č. KN „E“ 7482/1, druh pozemku trvalý trávny porast o výmere 

53,00 m2  - diel č.  4 o výmere 12 m2 , pričlenený k novovytvorenému pozemku parc.č. 

KN „C“1828/245, druh pozemku trvalý trávny porast o výmere 69 m2 

- Z pozemku parc. Č. KN „E“ 7481/1, druh pozemku trvalý trávny porast o výmere 

39,00 m2  - diel č.  3 o výmere 7 m2 , pričlenený k novovytvorenému pozemku parc.č. 

KN „C“1828/245, druh pozemku trvalý trávny porast o výmere 69 m2 

- Z pozemku parc. Č. KN „E“ 7480/1, druh pozemku trvalý trávny porast o výmere 

43,00 m2  - diel č.  2 o výmere 7 m2 , pričlenený k novovytvorenému pozemku parc.č. 

KN „C“1828/245, druh pozemku trvalý trávny porast o výmere 69 m2 

- Z pozemku parc. Č. KN „E“ 7479/1, druh pozemku trvalý trávny porast o výmere 

45,00 m2  - diel č.  1 o výmere 1 m2 , pričlenený k novovytvorenému pozemku parc.č. 

KN „C“1828/245, druh pozemku trvalý trávny porast o výmere 69 m2 

zapísané v LV č. 1 v kú. Spišská Belá žiadateľovi kupujúcemu: Matúš Fudaly ulica Kúpeľná 

948/44, Spišská Belá, za kúpnu cenu 10,00 EUR/m2 za účelom majetkovoprávneho 

vysporiadania oploteného pozemku za rodinným domom vo vlastníctve žiadateľa na ul. 

Kúpeľnej. 

 

Bod č. 25./ 19.40  Miroslav Scholtz, Športová 1262/3, žiadosť o odkúpenie pozemku pri 

RD 34 m2 

 

Hlasovanie poslancov:  

   

Prítomní: (všetci)    11 poslancov-  Ing. Ján Svocák, Gabriel Gemza,  Peter Tetemonte, 

Daniela Deptová,  Mgr. Branislav Zibura,  Maroš Vaverčák, JUDr. Štefan Bieľak, Jaroslav 

Bacheda, Mgr. Marta Britaňáková   MUDr. Andrej Novák,  Ing. Sylvia Slavkovská   



 

Za: 9 

Zdržali sa:  

Proti  0  

Nehlasoval  0 

Neprítomní poslanci na rokovaní MsZ: Mgr. Britanaková, Deptová  
 

uznesenie č. 49/2022 

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Belej  

 

schvaľuje podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov odpredaj časti pozemku parc.č. KN „E“:7426/1, druh pozemku trvalý 

trávny porast  o výmere 68,00 m2,  zapísaný v LV č.1, k.ú. Spišská Belá, z ktorého bol podľa 

geometrického plánu č. 45948364-2/2022, vyhotoveného  Ing. Marián Kalafut, Kežmarok zo 

dňa 24.01.2022 odčlenený diel č.8 o výmere 34 m2 pričlenený k novovytvorenému pozemku 

parc.č. KN „C“1828/145, druh pozemku trvalý trávny porast o výmere 34 m2 žiadateľom 

kupujúcim: Miroslav Scholtz a manželka Slávka Scholtzová  Športová 1262/3, Spišská Belá, 

za kúpnu cenu 20,00 EUR/m2 za účelom majetkovoprávneho vysporiadania  pozemku 

nachádzajúceho sa  za rodinným domom vo vlastníctve žiadateľov  na ulici Športovej 

 

 

Bod č. 26. 19.45 OVS na predaj pozemku v k.ú. Lendak o výmere 173 m2, zapísaný na 

LV 1335 

Mesto na základe odstupovania od ponúk (1. ponuka 28,--EUR,     druhá ponuka 23,--- EUR   

už tretiu ponuku na predaj pozemku neprijíma – 15,10 EUR,  vyhlasuje novú OVS 

s minimálnou cenou pozemku vo výške ...../m2 

uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj pozemku - lokalita „Pod Kicorou „ v obci Lendak v k.ú. 

Lendak  pozemok KN „E“3729/101, druh pozemku – lesný pozemok o výmere 173 m2 – LV 

1335 v podiele 1/1 vo vlastníctve Mesta Spišská Belá  

 

 

Hlasovanie poslancov:  

   

Prítomní: (všetci)    11 poslancov-  Ing. Ján Svocák, Gabriel Gemza,  Peter Tetemonte, 

Daniela Deptová,  Mgr. Branislav Zibura,  Maroš Vaverčák, JUDr. Štefan Bieľak, Jaroslav 

Bacheda, Mgr. Marta Britaňáková   MUDr. Andrej Novák,  Ing. Sylvia Slavkovská   

 

Za: 9 

Zdržali sa: 0 

Proti  0  

Nehlasoval  0 

Neprítomní poslanci  na rokovaní MsZ: Mgr. Britaňáková, Deptová      

 

uznesenie č. 50 /2022 

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Belej  

 

schvaľuje podľa § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov odpredaj lesného pozemku  v lokalite „Pod Kicorou“ v obci Lendak, 



pozemok KN „E“3729/101, druh pozemku – lesný pozemok o výmere 173 m2, zapísaný na 

LV 1335 v podiele 1/1 v k.ú. Lendak vo vlastníctve Mesta Spišská Belá žiadateľom 

kupujúcim: Ján Gallik a manželka Zdenka Galliková, rod. Pagáčová, Revolučná 27, Lendak, 

za kúpnu cenu 15,10 EUR/m2 na základe vyhodnotenie obchodnej verejnej  súťaže na predaj 

pozemku v lokalite „Pod Kicorou“ v obci Lendak 

 

 

Bod č. 27./ 19.50 Informácia Hlavného kontrolóra o priebežne vykonaných kontrolách 

v roku 2022 

 

     V zmysle ustanovenia § 18f ods. 1 písm. d), zákona č.  369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 

znení neskorších predpisov, je úlohou hlavného kontrolóra predložiť správu o výsledkoch 

kontroly priamo mestskému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí.  

      Kontrola bola vykonaná na základe schváleného plánu kontrolnej činnosti hlavnej 

kontrolórky. Dokumentácia z ukončenej kontroly je k dispozícií u hlavnej kontrolórky pre 

potreby poslancov mestského zastupiteľstva.      

     Na základe zistených nedostatkov som odporúčala mestu prijať konkrétne opatrenia na 

odstránenie nedostatkov a príčin ich vzniku – stanoviť konkrétny postup a spôsob 

zaraďovania dokončených investícií do majetku mesta, spôsob zistenia všetkých súvisiacich 

nákladov a určiť zodpovednosť za postup. Ďalej je nutné prijať opatrenia na dôslednejší 

postup pri vykonávaní finančnej kontroly 

 

uznesenie č. 51/2022 

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Belej  

 

berie na vedomie informáciu hlavného kontrolóra mesta o priebežne vykonaných kontrolách 

v roku 2022 (správa tvorí prílohu tohto uznesenia). 

 

 

Bod č. 28./  Rôzne  

 

Jozef Kuna, primátor  mesta predniesol návrh programu dnešného rokovania MsZ a požiadal 

o doplnenie programu o bod ohľadne doplnenia svojho uznesenia zo dňa 27. 1. 2022 - 

schválenia dočasného   riešenia stravovania len pre žiakov  1. stupňa (1. až 4. ročníka) 

Základnej školy  J. M. Petzvala v Spišskej Belej, nie pre všetkých žiakov školy  v priestoroch 

Materskej školy, Mierová 1,  Spišská Belá ako elokované pracovisko - výdajnú školskú 

jedáleň, ako organizačnú súčasť  Základnej školy J. M. Petzvala, Moskovská 20, Spišská Belá   

 

Hlasovanie poslancov:  

   

Prítomní: (všetci)    11 poslancov-  Ing. Ján Svocák, Gabriel Gemza,  Peter Tetemonte, 

Daniela Deptová,  Mgr. Branislav Zibura,  Maroš Vaverčák, JUDr. Štefan Bieľak, Jaroslav 

Bacheda, Mgr. Marta Britaňáková   MUDr. Andrej Novák,  Ing. Sylvia Slavkovská   

 

Za: 10  

Zdržali sa: 1 (Jaroslav Bachleda)  

Proti  0  

Nehlasoval  0 

Neprítomní poslanci  na rokovaní MsZ: 0     



uznesenie č. 52/2022 

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Belej 

mení svoje uznesenie č. 13/2022 zo dňa 27.1.2022 tak, že doterajšie znenie písm. b) sa 

nahrádza nasledovným znením: 

b)     schvaľuje dočasné  riešenie stravovania žiakov  1. stupňa (1. až 4. ročníka) ZŠ  J. M. 

Petzvala v Spišskej Belej v priestoroch Materskej školy, Mierová 1,  Spišská Belá ako 

elokované pracovisko - výdajnú školskú jedáleň, ako organizačnú súčasť  Základnej 

školy J. M. Petzvala, Moskovská 20, Spišská Belá na dobu do 31.12.2030 

 

Bod. č. 29./   Záver 

 

Keďže bol vyčerpaný program rokovania MsZ, p. primátor poďakoval prítomným za účasť na 

rokovaní a zasadnutie ukončil.   

 

 

                                 Jozef  Kuna                                           Mgr. Iveta Bachledová    

                              primátor mesta                                               prednostka úradu 

 

 

 

Gabriel Gemza  

overovateľka zápisnice 

 

 

 

 

 

Zapísala:  Mgr. Jana Neupauerová  

 

 
 


