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Pripravuje sa rekonštrukcia centra mesta
Spišská Belá projekčne
pripravuje rekonštrukciu centra mesta (zvyšnej časti). Táto
rekonštrukcia sa bude týkať
celého okolia mestského úradu,
Ul. Petzvalovej od č. 1 po č. 9,
Hviezdoslavovej ulice od č. 29 po
odbočenie na Novú ulicu a Slnečnej ulice od č. 1 po č. 59. Návrh
projektového riešenia (vo forme
štúdie) okolia mestského úradu
a Petzvalovej ulice je zverejnený na mestských informačných
tabuliach a v budove mestského
úradu a na www.spisskabela.sk.
Samotná rekonštrukcia by sa mala
začať už tento rok - začatím prác
na úprave okolia mestského úradu
(park pri kine). Návrh stavebnej
úpravy okolia mestského úradu

ideovo rieši aj úpravu okolia rímsko-katolíckeho kostola (úprava
nových chodníkov), nakoľko uvedená plocha priamo nadväzuje na
územie medzi mestským úradom
a mestskou zvonicou (v snahe
riešiť koncepčne a jednotne celé
územie námestia). Avšak o prípadnom riešení úpravy okolo
kostola (na kostolnom pozemku) nebude rozhodovať mesto,
ale priamo cirkev (farnosť),
nakoľko ide o jej pozemky a je
len na kompetentných orgánoch
našej farnosti, ako sa rozhodnú
- či podporia predložený návrh
alebo jeho modifikácie alebo sa
tieto úpravy okolo kostola nebudú
vôbec realizovať. Ale to je ešte na
ďalšiu a dlhšiu diskusiu.

Autobusový prístrešok
Mesto osadilo nový prístrešok
na autobusovej zastávke v centre
mesta (smer na Kežmarok). Vedľa
prístrešku umiestnilo presklennú
informačnú tabuľu aj s odchodmi
autobusov.

Presťahovanie
mestskej polície
Počas júna sa mestská polícia
presťahuje do iných priestorov
- do budovy Hasičskej zbrojnice.
Na prízemí bude mať k dispozícii
dve zrekonštruované miestnosti so
zázemím. Prístup k nej bude zo
zadnej strany budovy. Dôvodom
pre takéto riešenie bola potreba
miestností na mestskom úrade,
kde sídlila mestská polícia, na
premiestnenie niektorých kancelárii mestského úradu. Cieľom
je umiestniť na prízemie budovy
mestského úradu všetky tie kancelárie, ktoré sú najviac potrebné
pre kontakt s verejnosťou a so
stránkami (pokladňa, dane a poplatky, byty, pozemky, stavebný
úrad, podateľňa, evidencia obyvateľstva a pod.), aby stránky
nemuseli chodiť po celom úrade
a najmä absolvovať niekoľko
desiatok schodov až na druhé
poschodie.

Zároveň sa plánuje vedľa
nej osadiť ďalšiu tabuľu verejne
dostupnú (nepresklennú) na výlep rôznych plagátov, oznamov
čo inzerátov. Avšak na samotný
autobusový prístrešok v centre
mesta je zakázané vylepovať akékoľvek oznamy či plagáty. Nový
prístrešok sa plánuje umiestniť aj
na zastávku na Továrenskej ulici
(v smere do centra mesta) namiesto doterajšieho plechového
prístrešku, ktoré je už v dezolátnom stave.

Pripravovaná rekonštrukcia cesty
Spišská Belá - Bušovce
Na podnet Slovenskej správy
ciest Košice sa 2. mája uskutočnilo
pracovné rokovanie, ktorého predmetom bola príprava projektovej
dokumentácie na rekonštrukciu
štátnej cesty 1/77 v úseku medzi
Spišskou Belou a Bušovcami.
Príprava rekonštrukcie bude
trvať cca 2 - 3 roky (vrátane
majetkoprávneho vysporiadania

pozemkov pod cestou) a následne
realizácia sa predpokladá cca do 5
rokov (okolo roku 2011 - 2012).
Táto rekonštrukcia bude znamenať
rozšírenie cestného telesa cesty
pri zachovaní 2 jazdných pruhov
s novým povrchom a kompletným
odvodnením cesty od zastavaného
územia nášho mesta až po začiatok
Bušoviec.

Stretnutie s riaditeľom SSC
Primátor Š. Bieľak rokoval v Bratislave s generálnym riaditeľom
Slovenskej správy ciest o pokračovaní rekonštrukcie štátnej cesty 1/67
medzi Spišskou Belou a Tatranskou Kotlinou. Napriek požiadavkám
nášho mesta o zaradenie tejto rekonštrukcie do plánu na rok 2007, SSC
nemá túto akciu zahrnutú v tomto svojom pláne pre tento rok, takže
pokračovanie opravy štátnej cesty je tohto roku zatiaľ otázne.

Výjazdové rokovanie mestského zastupiteľstva
Zasadnutie mestského zastupiteľstva mesta Spišská Belá sa
uskutočnilo 3. mája netradične
v Tatranskej Kotline (priestory
Sanatória TK, n. o.). Dôvodom
pre stretnutie poslancov na tomto
mieste bol predmet rokovania Tatranská Kotlina - jej minulosť,
súčasnosť a budúcnosť. Rokovania sa zúčastnili aj zástupcovia
mesta Vysoké Tatry (prednosta
mestského úradu) a zástupcovia
Sanatória Tatranská Kotlina,
n. o. V rámci tohto rokovania
si poslanci fyzicky obhliadli
pozemky vo vlastníctve nášho
mesta. Následne po zaujímavej
a vecnej diskusii mestské za-

stupiteľstvo prijalo nasledovné
uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
- navrhlo pripraviť návrh Dohody o vzájomnom partnerstve
medzi Mestom Spišská Belá,
Mestom Vysoké Tatry a Sanatóriom Tatranská Kotlina, n. o.,
týkajúceho sa ich spoločného
postupu pri rozvoji územia Tatranskej Kotliny;
- navrhlo po dohode všetkých
troch uvedených strán dať vypracovať návrh urbanistickej štúdie
využitia, obnovy a revitalizácie
územia Tatranskej Kotliny (príjmy z prevádzky parkoviska
investovať do prípravy uvedenej

urbanistickej štúdie a jej následnej
spoločnej realizácie);
- navrhlo uskutočniť spoločné
rokovanie s mestom Vysoké Tatry
a Sanatóriom TK, n. o., za účelom
dosiahnutia predchádzajúcich návrhov;
- uložilo Mestskému podniku
Spišská Belá, s. r. o., vyčistiť
okraj lesa v blízkosti intravilánu
Tatranskej kotliny od zvyškov
drevnej hmoty ako aj rôznych
náletových drevín ako aj vyčistiť
lesné porasty v blízkosti štátnej
cesty od Šarpanca od rôznych
odpadov (plasty, komunálny
odpad...) v záujme estetizácie
uvedeného územia.

Spišskobeliansky spravodaj

STRANA 2

Ďalšie podané projekty mesta
Spišská Belá pripravilo v uplynulých týždňoch ďalšie projekty
na získanie finančných prostriedkov na uskutočnenie niektorých
svojich zámerov:

Prístrešky
na kontajnery
Mesto osadilo 4 nové prístrešky na sídlisku na Družstevnej ul.
na umiestnenie kontajnerov na
separovaný zber odpadov. Nové
prístrešky sú rovnakého prevedenia
ako tie, ktoré boli osadené minulý
rok na tomto sídlisku.
Harmonogram zberu
separovaného odpadu
v Spišskej Belej
14. 6. 2007
15. 6. 2007
28. 6. 2007
29. 6. 2007
13. 7. 2007
14. 7. 2007

Plasty
Papier, sklo
Plasty
Papier, sklo
Plasty
Papier, sklo

Múzeum Petzvala
dočasne zatvorené

1. Projekt na rekonštrukciu
atletickej dráhy na športovom
ihrisku pri Základnej škole na
Moskovskej ulici (adresovaný na
Min. financií SR);
2. Projekt na dokončenie
viacúčelového športového ihriska
na Tatranskej ulici - na osvetlenie, na dokončenie mantinelov,
ochranné siete dookola celého
ihriska a ďalšie úpravy (adresovaný na VÚC Prešov a tiež na
Ministerstvo financií a na Úrad
vlády SR);

3. Projekt na vydanie malej
monografie o Jozefovi Maximiliánovi Petzvalovi pri príležitosti
200. výročia jeho narodenia (adresovaný na VÚC Prešov);
4. Projekt na opravu historických portálov a hrobiek na cintoríne v Spišskej Belej (adresovaný
na VÚC Prešov);
5. Projekt na realizáciu športovej akcie - 21. ročník medzinárodnej automobilovej orientačnej
súťaže s ďalšími sprievodnými
súťažami - O putovný pohár Slavomila Rusiňáka (adresovaný na
VÚC Prešov).

Stretnutie s poslancami VÚC
V Spišskej Belej sa 2. mája
uskutočnilo pracovné stretnutie
starostov a primátorov okresu
Kežmarok s poslancami zastupiteľstva VÚC Prešov za okres
Kežmarok. V rámci rokovania,
ktoré viedol primátor nášho mesta, prerokovali otázky potrebných
rekonštrukcií ciest 2. a 3. triedy,
ktoré sú v správe a vo vlastníctve
VÚC Prešov. Rovnako boli prítomní informovaní:

- o reštrukturalizácii sociálnych
zariadení, stredných škôl, zdravotníckych zariadení a kultúrnych inštitúcii v pôsobnosti Prešovského
samosprávneho kraja,
- o príprave aktualizácie
územného plánu Prešovského
samosprávneho kraja,
- o príprave nového Programu
hospodárskeho a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho
kraja.

Múzeum Jozefa Maximiliána
Petzvala je dočasne zatvorené.
Podľa vyjadrenia prevádzkovateľa múzea - Slovenského
technického múzea v Košiciach
dôvodom je rekonštrukcia budovy tohto múzea, v rámci ktorej
sa má opraviť zatekajúca strecha
z dreveného šindľa, majú vymeniť
okná, vybudovať nové už plynové kúrenie, položiť nové podlahy.
Táto uzávierka by mala trvať do
konca júla tohto roka.

Historický
kalendár mesta
19. 6. 1596 - Pri obrane starodávnych chotárnych hraníc
Spišskej Belej v tatranských
Zadných Meďodoloch počas
nočného prepadu žoldniermi
Juraja Horvátha z Dunajeckého (Nedeckého) panstva padli
občania Spišskej Belej Tobias
(Tobiáš) Schlosser a Blasius
(Blažej) Schuster, ďalších
15 občanov bolo zranených,
z toho traja ťažko.

Viete, že...
 prebieha asanácia bývalej
budovy SOU Poľnohospodárskeho v Strážkach vedľa kostola
oproti kaštieľu. Po asanácie táto
plochy by mala byť upravená na
niekoľko parkovacích miest a verejnú oddychovú zeleň.
 Centrum voľného času
v Spišskej Belej a občianske
združenie CEDIMA pri príležitosti Medzinárodného dňa detí
zorganizovali 1. júna oslavu tohto
sviatku najmenších v záhrade
CVČ. Počas celého dňa boli pre
deti pripravené rôzne súťaže, hry,
občerstvenie, hudba.

Anketa - dopravné
značenie

Stanovisko regionálneho združenia k Tichej a Kôprovej doline
Regionálne združenie tatranských a podtatranských obcí
(zastupujúce 49 obcí a miest)
so sídlom v Spišskej Belej 13.
mája vyjadrilo súhlas so závermi
Štúdie vplyvu navrhovanej činnosti na priaznivý stav predmetu
ochrany NPR Tichá a Kôprová
v TANAP-e vypracovanej Štátnou ochranou prírody SR Banská
Bystrica a Národným lesníckym
centrom vo Zvolene v apríli 2007
a zároveň v záujme predísť vzniku
ďalších škôd na dotknutom území
Vysokých Tatier a záujme podpory a zákonnej zodpovednosti za
regionálny rozvoj celého územia
tatranských obcí a miest uvedené
Regionálne združenie tatranských
a podtatranských obcí
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1. podporuje aktívnu ochranu
prírody Tatranského národného
parku, ktorá zabezpečí trvalo
udržateľný rozvoj lesných ekosystémov a vytvorí predpoklady
pre plnenie aj ostatných verejnoprospešných funkcií lesa v záujme
rozvoja celého tatransko-podtatranského regiónu,
2. vyjadruje nespokojnosť
s postojom a konaním mimovládnych ochranárskych organizácii
a zoskupení k spracovaniu lesnej
kalamity na území Tatier, ktoré
svojím neodborným a nezodpovedným správaním spôsobujú
nevyčísliteľné škody na tatranskej
prírode „v záujme jej ochrany”,
3. opätovne žiada kompetentné
štátne orgány SR novelizáciou zá-

kona o ochrane prírody a krajiny
vylúčiť mimovládne organizácie
z postavenia účastníka správneho konania uskutočňovaného
v zmysle uvedeného zákona,
4. žiada kompetentné štátne
orgány SR vyvodiť právnu zodpovednosť voči subjektom, ktoré
svojím konaním a správaním spôsobili škodu na lesných porastoch
vlastníkom alebo správcom týchto
dotknutých lesných porastov,
5. žiada kompetentné štátne
orgány SR rešpektovať vlastnícke
právo vlastníkov lesných pozemkov pri obmedzení v ich užívaní
a priznať dotknutým vlastníkom
adekvátnu náhradu za obmedzenia ich vlastníckeho práva z titulu
ochrany prírody a krajiny.

Mestský úrad pripravuje
v rámci zvýšenia bezpečnosti
dopravy na cestách zmeny
a doplnenia dopravného značenia. Vaše návrhy, názory, resp.
postrehy nám zasielajte na adresu mestského úradu, alebo na
primator@spisskabela.sk alebo
telefonicky na sekretariát primátora - tel. 468 05 11.

Predaj starého
služobného auta
Mesto po zakúpení nového
služobného vozidla Volkswagen
PASSAT sa rozhodlo predať
staré služobné vozidlo (r. v.
1994, najazdených 400 000 km,
benzínový motor 1.8, vysoké
prevádzkové náklady). V prvom
ponukovom konaní nikto neprejavil záujem (min. cena bola
60 000 Sk). Na základe druhého
ponukového konania (min. cena
určená na 40 000 Sk) sa toto vozidlo predalo za 40 000 Sk.
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„Světáci” v našom meste
V sobotu večer 27. mája sa
v našom meste uskutočnilo divadelné predstavenie s názvom Světáci v podaní divadelnej skupiny
K. J. Tyla z Českých Budejovíc.
Vynikajúce herecké výkony, ich
nasadenie, rovnako výborné kulisy,
svetlá, či sprievodný živý hudobný doprovod, precízny zmysel pre
detail, ale rovnako výborný scenár,
jednoducho kultúrny zážitok, aký

sa tak často nezažije. Skutočne
môžu ľutovať tí, ktorí si to neprišli
pozrieť. Mrzieť nás môže len účasť
- divákov bolo skutočne málo, a to
i napriek pochvale od samotných
hercov, že publikum aj keď málopočetné, bolo vynikajúce. A práve
toto publikum na záver venovalo
hercom niekoľkominútový potlesk
- bolo za čo. Skúsme sa však zamyslieť: Hovoríme, ako málo je

Dni mesta Spišská Belá
Piatok 8. júna 2007
Školská športová olympiáda (športové ihrisko na Moskovskej ul.)

Sobota 9. júna 2007
Od 10.00 h. - Poľovnícky juniáles - na parkovisku pri Belianskych
kúpeľoch
- zaujímavé súťaže pre deti
- zaujímavosti zo života poľovníkov
- súťaž vo vábení lesnej zveri, poľovnícke psy, sokoliari, veľký nafukovací balón
- otvorená súťaž vo varení gulášu
- ďalšie poľovnícke i nepoľovnícke atrakcie
Od 17.00 h. - vystúpenie Country skupiny...
Od 20.00 h. - vystúpenie hudobnej skupiny Karavana zo Sp. N. Vsi
Od 21.30 h. - Belá sa zábava... (s DJ a karaoke)

Nedeľa 10. júna 2007
Od 9.00 h.

- Regionálne hasičské preteky - O pohár primátora
mesta - na námestí pred mestským úradom
Od 14.00 h. - Kultúrne pásmo na parkovisku pri Belianskych
kúpeľoch
- Divadlo v Kufri z Prešova (pre najmenších),
- Ľudová hudba zo Sp. Starej Vsi,
- Ľudový rozprávač Jožko - Jožka a spevácke duo
ADJA,
- známy spevák Otto Weiter a ďalší.

Beliansky škovránok
Na námestí v Sp. Belej sa 26. mája uskutočnil už 4. ročník Belianskeho škovránka - prehliadky detí materských škôl z nášho regiónu v speve
a tanci. Predstavili sa deti z 11 materských škôlok a detský folklórny
súbor Belanček zo Spišskej Belej, ktorí sa tešili aj diváckemu záujmu.
Za výbornú prípravu a organizačné zvládnutie celého podujatia patrí
poďakovanie pedagógom z Materskej školy ma Mierovej ulici pod
vedením riaditeľky M. Labisovej.

Spišsko-beliansky milionár
Spišsko-beliansky milionár
sa hral 5. mája v Centre voľného
času. Zúčastnili sa ho mladí ľudia
do 26 rokov, ktorí mali chuť a odvahu „bojovať”. Z prihlásených
sa po rozstrele dostali do finále
desiati súťažiaci. Rýchle prsty
rozhodovali o ich poradí. Súťažilo sa štandardne, podľa pravidiel
milionára. Súťažiaci mohli využiť
všetkých žolíkov, čo aj v priebehu
hry uplatnili. Nehralo sa o klasickú finančnú odmenu, ale za svoje
výkony mohli získať vecné ceny
- rádio, MP3 prehrávač a pod.

Súťažiaci, ale aj prítomní
diváci skonštatovali, že otázky
milionára boli veľmi náročné.
Mladí beľania sa otázok nezľakli
a v hre preukázali svoje vedomosti. Najúspešnejší hráči: Richard
Schurdak, Michal Jurčo, Štefan
Bekeš, Denisa Hoholová...
Atmosféra celej súťaže bola
veľmi príjemná, mladí ukázali,
že vedia spojiť svoj intelekt so
zábavou. Bolo by dobré vytvoriť
tradíciu Spišsko-belianskeho milionára a vo vedomostnom zápolení
pokračovať aspoň raz štvrťročne.
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Ďalšie infotabule
kultúry v našom meste, ako sa tu
nič nedeje a pod. No, ak pripravíme tak výborné podujatie, akým
bolo uvedené divadlo a sála bola
zaplnená na úrovni jednej tretiny,
čo viac dodať. Žeby sa vo viac
ako 6-tisícovom meste nenašlo
160 ľudí na zaplnenie kinosály?
Takže máme záujem o kultúrne
žitie v našom meste alebo je to
už stereotypné sťažovanie sa na
všetko okolo nás, lebo to je to
najľahšie a pritom na uvedené
divadelné predstavenie bolo treba
len prísť...

V rámci koncepcie mesta
o prístupe obyvateľom k informáciám o dianí v Sp. Belej
boli umiestnené ďalšie 3 nové
presklenné informačné tabule
- 1 tabuľa pri autobusovej zastávke pred obchodným domom
a 1 tabuľa pri autobusovej zastávke v smere na Kežmarok,
na ktorých budú umiestnené
tiež cestové poriadky odchodov
autobusov, a 1 tabuľa pri vstupe
na starú časť cintorína, na ktorej
bude umiestnený prevádzkový
poriadok pohrebiska.

Fotografická, výtvarná a literárna súťaž
Spišská Belá pri príležitosti
200. výročia narodenia J. M.
Petzvala vyhlasuje pre žiakov
základných a stredných škôl
v našom regióne
1. regionálnu fotografickú
súťaž „Život vo fotografii”.
2. regionálnu výtvarnú súťaž
„J. M. Petzval a fotografovanie”.
3. regionálnu literárnu súťaž
„Fotografia ako kritické zrkadlo
života okolo nás”.
Formát, technika a žáner

(téma) prác nie sú obmedzené
(určené). Práce musia byť na
zadnej strane označené menom
a presnou adresou autora. Práce
je potrebné doručiť na adresu
Regionálne turistické informačné
centrum Spišská Belá najneskôr
do 3. 9. 2007. Autori najlepších
prác budú ocenené hodnotnými
cenami. Bližšie informácie na
www.spisskabela.sk alebo u Mgr.
Hlaváčovej, tel. 468 05 17 (informačné centrum).

Kalendár kultúrnych, športových
a spoločenských podujatí
8. - 10. 6. - Dni mesta Spišská Belá - súbor kultúrnych a športových podujatí a aktivít
8. 6. - Jazda zručnosti na bicykloch - pre deti - organizuje CVČ
16. 6. - Junior cup - futbalový turnaj detí (žiakov) o pohár
primátora mesta - organizuje CVČ
20. 6. - Verejný absolventský koncert žiakov hudobného odboru
ZUŠ spojený s absolventskou výstavou prác výtvarného odboru
22. 6. - Kolobežky v rukách najmenších - organizuje CVČ
23. 6. - STREETBALL BELÁ CUP - basketbalový turnaj na
námestí pred mestským úradom
23. 6. - Jánske ohne - od 20.00 hod. na Belianskom rybníku
Prijatie jubilantov a novonarodených detí - primátorom mesta
v obradnej sieni mestského úradu
koniec júna - Prijatie najlepších žiakov všetkých ročníkov
oboch základných škôl
29. 6 - 1. 7.2007 - Kaštieľné hry - divadelné predstavenia
a sprievodný program - v kaštieli v Strážkach
Jazda zručnosti - O pohár primátora mesta - súťaž v zručnosti vodičov osobných automobilov určená pre širokú verejnosť
(organizuje Automobilový klub Spišská Belá)

Spišskobeliansky spravodaj

STRANA 4

JÚN 2007

Automotošport stále aktívnejší...
Automobilový klub Spišská
Belá v spolupráci s mestom pripravili 20. mája zaujímavú akciu
Májovú bezpečnú jazdu. Súťaž
je určená pre rodičov s deťmi
a tiež pre nových záujemcov

Jánske ohne 2007
Mesto Spišská Belá vás pozýva na akciu „Jánske ohne 2007”,
ktorá sa uskutoční 23. júna 2007
(sobota) so začiatkom o 20.00
hod. na Belianskom rybníku.
Čaká Vás veľká jánska vatra,
živá hudba, voľná zábava, či
zaujímavé súťaže.

o automobilové orientačné súťaže. Účelom tejto súťaže je naučiť
začínajúcich navigátorov orientovať sa v teréne, vodičom zvýšiť
zručnosť pri ovládaní motorového vozidla, prispieť k zvýšeniu
bezpečnosti cestnej premávky
a prispieť k zbližovaniu priaznivcov motoristického športu.
Dňa 27. mája sa uskutočnilo na
parkovisku pred Belianskymi
kúpeľami už 5. kolo 8. ročníka
súťaže v jazde zručnosti o Pohár
primátora nášho mesta. Výsledky
oboch súťaží nájdete na internetovej stránke mesta alebo tiež na
www.amkspisskabela.sk.

Streetbalový turnaj
Pod záštitou primátora Vás mesto Spišská Belá pozýva na 4. ročník
basketbalového (streetbalového) turnaja amatérskych družstiev

STREETBALL BELÁ CUP 2007,
ktorý sa uskutoční 23. júna 2007 (sobota) od 9.00 hod. na námestí
pred mestským úradom v Spišskej Belej (registrácia súťažiacich
od 8.30 hod.). Súťaž v 4 kategóriach - muži, ženy, chlapci do 15
rokov, dievčatá do 15 rokov (3-členné družstvá + max. 2 náhradníci). Štartovné: 60 Sk/osoba (chlapci a dievčatá do 15 rokov - 30
Sk/osoba).

Mestská futbalová
liga sa začala
Druhý ročník mestskej futbalovej ligy, do ktorej sa prihlásilo 7
družstiev z nášho mesta, sa začal
22. mája. Zápasy sa hrajú na ihrisku s umelou trávou na Moskovskej ulici. Hracími dňami sú utorok (18.00 hod.) a piatok (18.00
a 19.15 hod.). Viac informácii na
www.spisskabela.sk v časti Pre
verejnosť.

• Druhý májový víkend na belianskom rybníku patril mladým
i „ostrieľaným“ rybárom. Na
snímke juniórski víťazi už tradičných pretekov: 1. Patrik Kaňuk 551, 2. Denis Britaňák 372
a 3. Jozef Blahut 816 bodov.

Fontána pred
obchodným domom
Mesto pripravuje osadenie
novej fontány pred obchodným
domov v Spišskej Belej. Návrh riešenia tejto fontány je zverejnený na
mestských informačných tabuliach
a tiež na www.spisskabela.sk.

Primátor mesta Spišská Belá
vyhlasuje pre všetkých obyvateľov nášho mesta
2. ročník verejnej súťaže

Primátor mesta Spišská Belá
vyhlasuje pre všetkých obyvateľov nášho mesta
2. ročník verejnej súťaže

„Najkrajšia predzáhradka v Spišskej Belej 2007”

„Najkrajší kvetinový balkón v Spišskej Belej 2007”

Pravidlá súťaže (Štatút súťaže)

Pravidlá súťaže (Štatút súťaže)

Súťažiaci: Osoba staršia ako 18 rokov, ktorá žije v meste Spišská
Belá (bez ohľadu na druh pobytu), ktorá vlastní alebo užíva predmetný dom alebo byt, ktorého súčasťou je uvedená predzáhradka.
V sporných prípadoch rozhoduje o oprávnenosti účasti v súťaži
primátor mesta.

Súťažiaci: Osoba staršia ako 18 rokov, ktorá žije v meste Spišská
Belá (bez ohľadu na druh pobytu), ktorá vlastní alebo užíva predmetný dom alebo byt, ktorého súčasťou je uvedený balkón alebo okenná
kvetinová výzdoba. V sporných prípadoch rozhoduje o oprávnenosti
účasti v súťaži primátor mesta.

Spôsob prihlásenia do súťaže: Záujemca si podá písomnú prihlášku do súťaže a následne oznámi na mestský úrad dátum možnej
obhliadky aspoň tri pracovné dni vopred. Zástupcovia hodnotiacej
komisie vykonajú obhliadku daného miesta a urobia fotodokumentáciu, prípadne videozáznam.

Spôsob prihlásenia do súťaže: Záujemca si podá písomnú prihlášku
do súťaže a následne oznámi na mestský úrad dátum možnej obhliadky balkóna / kvetinovej výzdoby aspoň tri pracovné dni vopred.
Zástupcovia hodnotiacej komisie vykonajú obhliadku daného miesta
a urobia fotodokumentáciu, prípadne videozáznam.

Čo sa bude hodnotiť: celkový estetický a urbanistický vzhľad.

Čo sa bude hodnotiť: celkový estetický vzhľad.

Trvanie súťaže: prihlasovať sa priebežne najneskôr do 31. augusta
2007.

Trvanie súťaže: prihlasovať sa priebežne najneskôr do 31. augusta 2007.

Termín vyhodnotenia: 22. septembra 2007 (v rámci Spišského
zemiakárskeho jarmoku)
Ceny pre súťažiacich - ocenia sa prvé tri miesta
- za 1. miesto - 4 000 Sk + vecná cena
- za 2. miesto - 2 500 Sk + vecná cena
- za 3. miesto - 1 500 Sk + vecná cena
Mesto ako organizátor súťaže si vyhradzuje právo zrušiť túto súťaž
bez nároku súťažiacich na náhradu akýchkoľvek ich nákladov.

Termín vyhodnotenia: 22. septembra 2007 (v rámci Spišského
zemiakárskeho jarmoku)
Ceny pre súťažiacich - ocenia sa prvé tri miesta
- za 1. miesto - 2 000 Sk + vecná cena
- za 2. miesto - 1 500 Sk + vecná cena
- za 3. miesto - 1 000 Sk + vecná cena
Mesto ako organizátor súťaže si vyhradzuje v odôvodnených prípadoch právo zrušiť túto súťaž bez nároku súťažiacich na náhradu
akýchkoľvek ich nákladov.

Spišskobeliansky spravodaj - vydáva Mesto Spišská Belá. NEPREDAJNÉ

