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Žien je v Poprade

stále viac ako mužov

Počet obyvateľov mesta Poprad dosiahol
k 31. decembru 2013 spolu 51 638 občanov, čo
je o 187 menej oproti koncu roka 2012. K trvalému pobytu sa prihlásilo v Poprade 627 osôb,
odhlásilo sa 936. Narodilo sa 502 detí, ktoré sa
stali najmenšími obyvateľmi mesta a zomrelo
380 Popradčanov. Celkový prírastok občanov
Popradu bol 1 129, úbytok 1 316 ľudí.
Podľa údajov, ktoré nám poskytla vedúca oddelenia evidencie obyvateľstva MsÚ v Poprade Eva
Ihnačáková, žien s trvalým pobytom v Poprade
je stále viac než mužov – o 2 122, keď ich počet
predstavuje 26 880, mužov bolo 24 758. Najväčšiu
skupinu tvoria ľudia v produktívnom veku od 18
do 60 rokov, ktorých bolo ku koncu uplynulého
decembra 33 059. Nad 60 rokov má 9 791 Popradčanov. Nasledujú deti vo veku od 6 do 15 rokov, ktorých bolo 4 176, za nimi sú tínedžeri od
15 do 18 rokov – 1 609, novorodencov a detí do
3 rokov bolo 1 522 a najmenšou skupinou sú deti
od 3 do 6 rokov – 1 481. Iba jediná občianka by
mala v roku 2014 osláviť rovných sto rokov, Ďalší
štyria občania majú v občianskom preukaze napísaný vek nad sto rokov, najstaršia občianka by sa
v tomto roku mohla dožiť 106. narodenín.
Najviac občanov mesta žije v samotnom Poprade, ktorý zahŕňa nielen centrum, ale aj sídliská
– 38 932. Nasleduje mestská časť Veľká, v ktorej
býva 4 633 obyvateľov, potom Matejovce s 2 906
ľuďmi. Spišská Sobota má 2 848, Stráže 614 a Kvetnica 193 občanov. Počet ľudí bez domova evidovaných v meste Poprad opäť stúpol – na 1 512, čo je
o 117 osôb viac oproti roku 2012.
(mar)

Ľadová plocha pri Aréne Poprad pravidelne praská vo švíkoch a korčuľovanie sa medzi
Popradčanmi teší veľkej obľube. Plocha je otvorená pre verejnosť každý deň od 10. do 20.
hod. Výnimku tvorí utorok, štvrtok a piatok, kedy je do 11.30 hod. ľad rezervovaný pre
materské školy. Vo veľkom sa korčuľuje aj na námestí, kde je menšia plocha vyhradená
pre deti do 140 cm. Otvorená je v pondelok až piatok v čase od 15. do 19. hod., v sobotu od 10. do 20. hod. a v nedeľu od 10. do 18. hod. Počas prázdnin sa môžu deti korFOTO – Marek Vaščura
čuľovať v čase od 10. do 20. hod.			

Vandal poškodil anjela
Vianočného anjela v strede veľkej
kruhovej križovatky v Poprade poškodil vandal, ktorý svojím konaním rozbil elektrické rozvody, v dôsledku čoho
nebolo osvetlenie anjela úplné. Štátnej
polícii sa muža z Ružomberka podarilo
chytiť priamo pri čine.
Betlehem pri súde bol okrem aktuálneho
prípadu poškodený ešte v dvoch prípadoch.
V prvom šlo o poškodenie jednej z postáv silným vetrom, v druhom opäť vandalmi.

Vandali poškodili aj časť svetelnej
reťaze z vianočnej
výzdoby na sídlisku
JUH.
Silný vietor na
začiatku zimy „sfúkol“ jednu zo sviečok pri Hoteli Poprad. Po oprave bola,
rovnako ako všetky ostatné poškodené časti vianočnej výzdoby, inštalovaná na svoje miesto.
(mag)

Najobľúbenejšie mená boli Martin, Tomáš a Nela

Na Slovensku sa v obľúbenosti krstných mien poradie
v uplynulom roku nezmenilo.
Najpopulárnejším
dievčenským menom zostala Sofia
a chlapčenským Jakub. V pôsobnosti popradského matričného úradu rodičia dali v roku
2013 meno Martin a Tomáš
zhodne najväčšiemu počtu
chlapcov a Nela u dievčat.
V rebríčku najčastejších
chlapčenských mien nasledovali: Samuel, Filip, zhodne Ján
a Sebastián, Adam a Matúš, Peter, Marek,
Matej, Michal a Alex.
U dievčat

po Nele dostali rovnaký počet
novorodeniatok mená Sofia
a Nina, ďalej Sára, zhodne
Viktória, Ema či Emma a Timea, za nimi Michaela, Liliana, Katarína, Kristína, Simona
a Natália s Máriou. Kým Martin si prvenstvo u chlapcov
udržal aj oproti roku 2012,
Nela vystriedala na prvom
mieste Emu či Emmu.
Ako nám prezradili popradské matrikárky, rodičia vyberajú svojim deťom rôzne mená
a najmä u dievčat je rozmanitosť
veľká. Zvyšuje sa i počet detí
s dvoma krstnými menami. Novorodenci môžu dostať bez poplatku až tri mená, ale vlani na

matrike v Poprade nezaznamenali žiadny takýto prípad.
Celkovo sa v pôsobnosti
Matričného úradu Poprad,
ktorému podlieha mesto Poprad a obce Spišská Teplica
a Gánovce, narodilo 1328 detí,
z toho 648 chlapcov a 680
dievčat. Posledné tri roky počet narodených detí stúpa –
v roku 2012 ich bolo 1283, rok
predtým 1221. Zaujímavosťou
je, že po dlhom čase sa narodilo viac dievčat ako chlapcov.
Z celkového počtu bolo 16 párov dvojčiat, čo je o 11 párov
menej oproti predchádzajúcemu roku.
Medzi nezvyklé mená, ktoré

rodičia dávali vlani zapísať
v popradskej matrike svojim
dcéram, patrila Laskia, Megan,
Shania, Chloe, Scarlet, Dáhlia,
Evelyn a iné. U synov zostali
konzervatívnejší, ale i tu sa vyskytovali zriedkavé mená ako
Fraňo, Móric, Brien, Diego,
Eduardo, Robin, Timon...
Podľa údajov z Ministerstva
vnútra SR stojí za zmienku, že
najfrekventovanejším krstným
menom na Slovensku je stále
Mária. Toto meno má viac ako
329 tisíc občianok. Po nej nasleduje Anna a Zuzana. U mužov
je najviac nositeľov mena Ján –
takmer 262 tisíc, ktorý predbe(mar)
hol Jozefa a Petra.

Strana 2

•

STRUČNE

MESTO Poprad ako príslušný orgán územného plánovania
v zmysle zákona o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov
oznamuje, že začalo proces zabezpečenia zmeny a doplnku ÚPN-SÚ mesta Poprad v k.ú. Poprad,
lokalita Moyzesova ulica – Poprad. Viac na www.poprad.sk
V PRVOM polroku 2014 sú
plánované zasadnutia Metského
zastupiteľstva mesta Poprad na
12. februára, 23. apríla a 11. júna
o 9. hod. Mestská rada by mala
zasadať 10. febuára, 21. apríla a 9.
júna.
ZÁUJEMCOVIA o post
prezidenta Slovenskej republiky mali do štvrtka 9. januára
v Národnej rade odovzdať svoje
petičné hárky alebo poslanecké
kandidatúry. Záujem o post hlavy štátu majú aj dvaja Popradčania – 40-ročná Helena Mezenská
a 50-ročný Andrej Kiska. Prvé
kolo prezidentských volieb sa
bude konať v sobotu 15. marca.
DO 22. januára je v Podtatranskej knižnici v oddelení umenia v Spišskej Sobote inštalovaná
výstava olejomalieb známeho
ukrajinského autora dlhodobo
žijúceho a tvoriaceho v Poprade
Igora Pančuka s názvom Podtatranská krajina.
MINIMÁLNA mzda sa zvýšila od 1. januára 2014 o 14,30 €.
Zamestnanci zarobia v hrubom
najmenej 352 € (čistá minimálna mzda je 304,84 €). Minimálna hodinová mzda je 2,023 €.
Sadzba za pohotovosť, odmena
za nočnú prácu a kompenzácia za sťažený výkon v práci je
0,4046 €/hod.
V TATRANSKEJ Lomnici
spustili minulý týždeň do prevádzky sedačkovú lanovku zo
Skalnatého plesa do Lomnického
sedla. V januári spúšťajú túto lanovku len počas vhodných podmienok na lyžovanie, tentoraz je
určená len pre peších.
V PIATOK 24. januára sa vo
Svite v Spolcentre od 19. hod.
uskutoční Reprezentačný ples
mesta Svit. V programe bude
účinkovať aj popradské Tanečné
centrum Fortuna, TS Fantázia zo
Svitu a speváckym hosťom večera bude Monika Stanislavová.
V ČASE od 7. do 9. januára
bolo v Poprade pri hoteli Satel
odcudzené osobné motorové
vozidlo Jaguar XJ tmavomodrej
farby s poľskou poznávacou
značkou.		
(ppš)
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Podchod je osvetlený a pod dohľadom kamier
Počas vianočných, novoročných a trojkráľových sviatkov
popradskí mestskí policajti zasahovali pri rôznych udalostiach.
Oproti obyčajným dňom sa počas sviatočného obdobia viac vyskytlo rušenie nočného pokoja,
najmä mládežou, vyvrátené kontajnery a zatúlané či voľne pustené psy. Špecifikom boli tiež
sťažnosti na hádzanie petárd
a pyrotechniky.
Ani na Štedrý večer nevládol
všade pokoj. Polhodinu pred
polnocou bola hliadka mestskej polície (MP) privolaná na
Banícku ulicu kvôli rušeniu
nočného pokoja. Krátko pred
polnocou 27. decembra na ulici
MPČĽ museli mestskí policajti za
rušenie nočného pokoja udeliť 15
eurovú pokutu. Mestskú políciu
privolali 27. decembra po 19. hod.
na Svätoplukovu ulicu. V jednom
byte tam unikal plyn a mestskí policajti museli odviezť do popradskej
nemocnice majiteľku so psychickými problémami. Prítomnosť MP si
vyžadovali aj zásahy pri dvoch dopravných nehodách – 26. decembra
o 19.15 hod. na križovatke Ul. slovenského odboja a Karpatskej a 30.
decembra o 14.25 hod. na kruho-

vom objazde. Ku kurióznym prípadom patrilo 6. januára o 20.30 hod.
poškodzovanie vianočného anjela
v kruhovom objazde, ktorého si
vzal na mušku psychicky narušený
muž z Ružomberka. Spôsobil škodu za približne 150 eur.
Mestskí policajti počas sviatkov
často riešili problémy s opilcami

alebo bezdomovcami. 25. decembra v noci spal na chodbe v jednej
z bytoviek na Tomášikovej ul. mladík, ktorý si údajne zmýlil adresu.
Po príchode MP odtiaľ odišiel.
26. decembra o 7.25 hod. hliadka vykázala z Námestia sv. Egídia
bezdomovcov popíjajúcich „čučo“.
V rovnaký deň krátko pred 12. hodinou privolala k osobe ležiacej za
Kauflandom sanitku, ktorá ju odviezla do nemocnice. 27. decembra
pred pol jednou na obed musela
sanitka zaviezť do nemocnice aj

bezdomovca zraneného na hlave, ktorého našla hliadka MP pri
potravinách na Francisciho ulici.
V rovnaký deň boli mestskí policajti
privolaní k trom prípadom opitých
mužov – o štvrť na päť popoludní
k Whirlpoolu, po 18. hod. oproti
budove okresného súdu a pred
siedmou večer na Tomášikovu ul.
Jaroslav Marušin, náčelník
Mestskej polície v Poprade
konštatoval, že uplynulé sviatky
neboli oproti minulosti zvlášť
výnimočné. Je okrem iného
spokojný, že v priebehu decembra boli nainštalované tri
nové kamery na monitorovanie podchodu v Spišskej Sobote. Uviedol: „Monitorované sú
vstupy z oboch strán a vnútrajšok
podchodu. Okrem toho boli inštalované aj štyri nové svietidlá, ktoré sú
momentálne napojené len na verejné
osvetlenie. Podchod je však dosť tmavý a preto je potrebné, aby osvetlenie
svietilo aj cez deň, na čom sa v súčasnosti pracuje.“ Od leta – odkedy sa
spojili štátna, mestská a železničná
polícia v monitorovaní rizikového
podchodu kvôli zvýšeniu bezpečnosti občanov, nedošlo v tejto lokalite k žiadnemu prípadu ohrozenia
(mar)
zdravia či majetku.

Peniaze na množstvo kapitálových aktivít

Na decembrovom zasadaní Mestského zastupiteľstva v Poprade poslanci schválili vecné použitie
finančných prostriedkov z Mestského fondu rozvoja
bývania mesta Poprad v roku 2014 v celkovom objeme 880 670 eur na finančné krytie kapitálových
aktivít – sociálneho bývania na Levočskej ul. a rekonštrukciu bytového domu Xenón.
MZ takisto schválilo vecné použitie finančných prostriedkov z Rezervného fondu mesta Poprad v roku
2014 v celkovom objeme 5 593 960 eur na finančné
krytie týchto kapitálových aktivít: revitalizácia priestorov na Námestí sv. Egídia v Poprade, revitalizácia zelene

a oddychových plôch Ul. Na letisko v Poprade-Veľkej
a na sídlisku Juh I – Tomášikovej ul., prestavba areálu
futbalového štadióna v Poprade-Veľkej, rekonštrukcia
mostov a komunikácie Ul. Športová, rekonštrukcia
mestských komunikácií a chodníkov na Ul. pod bránou
a Ul. Slavkovskej v Spišskej Sobote vrátane archeologických prieskumov, rekonštrukcia mestských komunikácií na Ul. Alžbetinej – II. etapa vrátane asanácie objektu a na Hviezdoslavovej ul. v Poprade, rekonštrukcia
mestskej komunikácie na Ul. 1. mája – II. etapa a I.
etapa – chodník a parkovisko pri cintoríne v Spišskej
Sobote vrátane archeologického prieskumu. (ppm)
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Daňové povinnosti občanov na rok 2014

Mesto Poprad ako správca
daní upozorňuje občanov mesta Poprad na daňové povinnosti, ktoré ich čakajú v roku 2014.
Daň za psa
V roku 2014 sa daň za psa
platí na
základe rozhodnutia, ktoré daňovníkovi zasiela
správca dane. V prípade, ak daňovník vlastní v meste Poprad
aj nehnuteľnosť, správca dane zasiela spoločné rozhodnutie k dani
z nehnuteľnosti a k dani za psa.
Výška dane sa oproti roku
2013 nezmenila, ostáva na úrovni 40 € za psa držaného v obytných domoch a vo vlastníctve
právnických osôb a 20 € za psa
držaného v rodinných domoch.
Daň z nehnuteľností
Ak nedošlo k žiadnym zmenám
vo vlastníctve nehnuteľnosti, daň

za rok 2014 bude vyrubená rozhodnutím podľa stavu z roku 2013.
Ak došlo k zmene vlastníctva
alebo k zmene výmery nehnuteľnosti v roku 2013, daňovníkovi
vzniká povinnosť podať nové priznanie k dani z nehnuteľnosti na
Mestskom úrade v Poprade do
31. januára 2014.
K priznaniu je potrebné doložiť
fotokópie dokladov, ktoré preukazujú tieto zmeny, napr. rozhodnutie o povolení vkladu na katastrálnom úrade, rozhodnutie o
povolení užívania nehnuteľnosti,
dedičské konanie a i.
Výška sadzieb dane z nehnuteľnosti sa oproti roku 2013 nezmenila.
Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Poplatok za komunálne odpa-

dy a drobné stavebné odpady na
rok 2014 bude vyrubený rozhodnutím. Výška základnej sadzby
poplatku u fyzických osôb ako aj
pri právnických osobách sa oproti
roku 2013 nezmenila. Poplatok u
fyzických osôb do 20 € sa uhrádza
jednorazovo a nad sumu 20 € je
uhrádzaný v dvoch splátkach. Pri
právnických osobách je úhrada
poplatku do výšky 330 € splatná
jednorazovo, nad uvedenú sumu
je splatná vo dvoch splátkach.
Súvisiace
právne predpisy
účinné od 1.1.2013:
1.Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2012 o miestnych daniach,
2.Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady. (odp)

Počet hostí z Východu nepoznačil nedostatok snehu

Posledné decembrové a prvé januárové dni
sme si pod Tatrami už
zvykli označovať ako
„zlatý týždeň“. V tomto
čase totiž už niekoľko
rokov prilieta stráviť
sviatky do nášho regiónu množstvo hostí
z Ruska a Ukrajiny.
Nebolo tomu inak ani
tohto roku.
Tohtoročná
zimná
charterová sezóna príletov a odletov návštevníkov z Východu sa na
Letisku Poprad-Tatry začala 28. decembra a skončila 10. januára. Celkovo na popradskom letisku
zaznamenali 24 príletov a odletov a pasažieri pochádzali z Moskvy, Kyjeva a Charkova. Podľa vyjadrenia Juraja Rokfalussyho „najbohatším“ dňom
mal byť 3. január, ale pre celodennú hmlu sa tak
nestalo. Lietadlá využili na pristátie najbližšie letisko v Košiciach. Hoci počasie boli hmlisté aj
v iné dni, vždy sa napokon vyčasilo. Minulý piatok
odleteli z Popradu poslední ruskí a ukrajinskí do-

volenkári. „V decembri
sme zaznamenali celkový počet 636 cestujúcich charterových letov
z Ruska a Ukrajiny, čo
je o tretinu viac oproti
rovnakému obdobiu
predchádzajúceho
roka. V januári dosiahol počet pasažierov
z týchto letov na našom letisku 385, čo je
o polovicu menej oproti januáru 2013. Ale
poznamenal to práve 3. január, kedy ďalších 700
pasažierov, ktorí mali pôvodne prísť do Popradu,
odbavilo košické letisko. Inak by sme mali o štvrtinu viac cestujúcich,“ povedal J. Rokfalussy. Napriek
tomu, že ruskí a ukrajinskí návštevníci nepristáli
na Letisku Poprad-Tatry, strávili sviatky v našom
regióne a teda hotelieri sa mohli tešiť z prílevu
hostí. Navyše takých, ktorí sú štedrou klientelou. Hoci tohto roku neboli snehové podmienky
priaznivé, mohli využiť veľa zo služieb a atrakcií,
ktorých v Tarách i pod nimi pribúda.
(mar)

•

Krátke správy

SÚČASNÝ charakter počasia
má vplyv aj na medveďov. Oteplenie
spôsobuje, že im zateká do brlohov a
majú potrebu prebrať sa, vyvetrať a
chodia aj tam, kde by sme ich v tomto ročnom období možno nečakali.
Tatranskí lesníci zaznamenali v uplynulých dňoch pohyb viacerých prebudených medveďov v oblasti Hrebienka, Smokovcov, Kežmarských
Žľabov či Podbanského. Turisti by si
preto mali dávať pozor na túrach.
V STAROM Smokovci bola v
závere roka 2013 uvedená do života reprezentatívna kniha s názvom
Tatry na tanieri, ktorej autorom je
Štefan Packa. V knihe sú strhujúce
príbehy tatranských chát, hotelov
i osudy ich majiteľov a prevádzkovateľov. Nechýbajú v nej ani fotografie Tatier a recepty tatranských
špecialít. Štefan Packa pôsobil vyše
polstoročia v špičkových hotelových
zariadeniach Vysokých a Nízkych
Tatier. Je autorom viacerých gastronomických publikácií, venuje sa aj
poézii a výtvarnému umeniu.
OD 1. januára 2014 sa zvýšili
maximálne sumy nemocenských
dávok. Maximálne nemocenské
je 677 € (31-dňový mesiac), 655 €
(30-dňový mesiac), max. materské
je 800 € (31-dňový mesiac), 774 €
(30-dňový mesiac), max. ošetrovné je 218 € za 10 dní. Úrazové renty a pozostalostné úrazové renty sa
zvýšili o 2,3 percent.
18. REPREZENTAČNÝ Ples
Spišiakov sa uskutoční už tento piatok 17. januára v koncertnej sále
Reduty v Spišskej Novej Vsi.
MEDZINÁRODNÉ
majstrovstva v stavaní ľadových sôch
s názvom Tatry Ice Master sa tohto
roku uskutočnia od piatka 31. januára do nedele 2. febrára.
CESTOVATEĽSKÉ stretnutie
v art café Groteska v Poprade sa
uskutoční dnes 15. januára o 19. hod.
Svoje zážitky o splavení rieky Acheron porozpráva Majo Šebest. (ppš)

•
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Popradské Vianoce 2013 potešili tisícky návštevníkov
Sviatočný kultúrny program v meste Poprad bol už tradične v znamení série podujatí pripravených pod spoločným názvom
POPRADSKÉ VIANOCE 2013. V rámci ich
programu mohli Popradčania a návštevníci
mesta navštíviť spolu 31 akcií, z ktorých boli
viaceré niekoľkodňové a zahŕňali ďalšie vystúpenia či koncerty.
„Všetky podujatia vrátane Tradičného vianočného jarmoku či Príchodu Mikuláša navštívilo podľa našich odhadov spolu viac ako 30 tisíc návštevníkov,“ uviedla Zuzana Švantnerová
z MsÚ v Poprade. „Sme radi, že žánrovo pestrý
program, v ktorom nechýbali tradičné i novovytvorené podujatia, sa stretol s takýmto veľkým
záujmom zo strany verejnosti. POPRADSKÉ
VIANOCE 2013 tak významnou mierou pris-

peli k tomu, že aj napriek chýbajúcemu snehu
sa nám v meste podarilo vytvoriť príjemnú
sviatočnú atmosféru,“ uviedol primátor Popradu Anton Danko.
O vianočné akcie bol zo strany verejnosti väčší záujem ako pred rokom. Z hľadiska

návštevnosti najviac lákal XI. Tradičný vianočný jarmok (na foto), Príchod Mikuláša,
Živý betlehem, vianočné koncerty Otvor svoje
srdce a vianočný koncert Kataríny Koščovej.
Organizátorom všetkých podujatí POPRADSKÝCH VIANOC 2013 bola popradská samospráva, vystúpenie – Čarovné ostrohy a
vianočné koncerty Otvor svoje srdce boli realizované v spolupráci s OOCR Región Vysoké
Tatry. Finančné náklady na POPRADSKÉ VIANOCE 2013 predstavujú celkovú čiastku 33
tisíc eur, z toho 5 200 eur pochádzalo z OOCR
Región Vysoké Tatry. Vydarené POPRADSKÉ
VIANOCE 2013 vníma samospráva ako dôkaz
správnosti zvolenej dramaturgie, na ktorú chce
nadviazať organizovaním ďalších nových i tradičných podujatí.		
(mag)
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Leteckí záchranári sa potili najmä v lete

V minulom roku vzlietli červenobiele vrtuľníky Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby AIR-TRANSPORT EUROPE
(VZZS ATE) na pomoc pacientom na území celého Slovenska
presne 1 322 krát. „Lietajúce
sanitky“ previezli do nemocníc
233 detí. Viac ako 70 percent
všetkých pacientov tvorili muži.
Najčastejšie lietali záchranárske posádky zo strediska Košice a Banská Bystrica.
Popradské vrtuľníky zasahovali v minulom roku z celkového
počtu celkom 194-krát. 134-krát
leteli záchranári za pacientom
priamo do terénu a ostatné zásahy
boli nemocničné prevozy. „Najviac

zásahov popradského strediska
sme zaznamenali v júli a auguste.
Najčastejšie sme zasahovali pri
úrazoch turistov, lyžiarov a lesných
pracovníkov,“ uviedla hovorkyňa
ATE Zuzana Turočeková.
Vedúci lekár VZZS ATE Ladislav Šimák hovoril o celoslovenskom trende. „V minulom roku
sme opäť veľmi často zasahovali
pri úrazoch spôsobených pádom
z výšky, najmä pri svojpomocných stavbách či opravách domov, zbere ovocia a tiež športových aktivitách. Zraneným sme
ošetrovali najmä poranenia hlavy a chrbtice s možnými neurologickými komplikáciami.“
Najvyťaženejšími
mesiac-

mi sú pre leteckých
záchranárov
júl
a august. Najmenej
lietajú v novembri
a decembri. Vedúci
letovej prevádzky
VZZS ATE Viliam
Krivák vysvetľuje: „Je
to spôsobené väčším
množstvom športových a pracovných
aktivít obyvateľstva a tiež vďaka
dlhému dennému a stabilnému
počasiu. Vhodné letové počasie
bežne trvá aj niekoľko týždňov
s krátkym prerušením. Na rozdiel od toho, v zimných mesiacoch lietanie znemožňuje krátky
denný čas a hlavne nestabilné

počasie. Najväčšou prekážkou
sú početné rozsiahle hmly, trvajúce často niekoľko dní za sebou
a veľakrát takmer na celom území Slovenska.“
ATE v minulom roku uskutočnili tiež 60 zahraničných medicín(ppv, zut)
skych transportov.

Medzinárodný detský festival Tatranská vločka
Prvý januárový týždeň nového roku
sa vo Vysokých Tatrách a Poprade
stretlo takmer 300 detí z Ukrajiny so
svojimi rovesníkmi zo Slovenska, aby
na prvom ročníku detského festivalu
ukázali svoj spevácky, hudobný a tanečný talent. Vo Vysokých Tatrách a
Poprade sa konal úvodný ročník detského festivalu s názvom Tatranská
vločka.
Festival a výjazd detí na Slovensko
zorganizovala Federácia detských organizácií Ukrajiny. Jej prezidentka
Tatiana Gončarovová sa osobne ujala
úlohy hostiteľa pre 295 detí z 9 ukra-

jinských a 2 slovenských súborov.
Program organizátori pripravili naozaj
pestrý. Deti mohli vyskúšať tatranské
zjazdovky, zažili spoločný program
a kúpanie, večernú detskú diskotéku
a zimnú prírodu na výletoch v Tatrách a okolí. Svoje umenie predviedli
návštevníkom na dvoch koncertoch v
Starom Smokovci a v Poprade. Úvodný ročník festivalu nemal súťažný charakter, no víťazmi v očiach divákov
boli určite všetky deti. Organizátori
vyjadrili presvedčenie, že región Vysokých Tatier takýto festival určite rád
(mal)
privíta aj na budúci rok.

Tatranská električka Kométa má za sebou ťažký, ale úspešný rok

Tatranská električka Kométa,
známa ikona Tatier, je po nešťastnom zásahu bleskom, náročnej oprave, úpornému snaženiu dobrovoľníkov a výdatnej
pomoci veľkých sponzorov
a ochotných ľudí opäť na trati.
Od 9. augusta je v prevádzke na
trati tatranskej železnice z Popradu na Štrbské Pleso a Tatranskej Lomnice. Jazdí síce viacmenej nepravidelne, ale s o to
väčšou slávou.
Od spomínaného slávneho augustového dňa, kedy bola električka znova uvedená do života
po rozsiahlej revitalizácii, prešla
už viac ako 1100 kilometrov a odviezla vyše 3000 spokojných cestujúcich. Vláčik odchádzal z Popradu do Starého Smokovca o pol
desiatej doobeda a počas dňa premával zo Smokovca do Tatranskej
Lomnice. Záujem turistov bol
veľký, okolostojaci rýchlo vyberali
fotoaparáty a odušu mávali starej
dáme. Električka takto jazdila skúšobne každú nedeľu až do polovice septembra. Pre jej dobrovoľníkov to boli vyčerpávajúce dni.

Všetci totiž električke venujú všetok voľný čas, a tak namiesto oddychu po práci vo svojich zamestnaniach, vhupli do celodenného
zhonu počas nostalgických jázd.
Ale stálo to za to, lebo obohatili
región o úžasnú atrakciu.
V novembri sa Kométa opäť
vybrala do Vysokých Tatier. Neviezla náhodných cestujúcich, ale
vybrané deti
z celého Slovenska, ktoré
zapojili
sa
do projektu
„Nemáme
kamenné
srdcia“ Jeho
cieľom bolo
vydať knižnú publikáciu „Rozprávočky z rozprávkových Tatier“
a obdarovať ťažko choré deti v nemocniciach. Krst knihy sa uskutočnil pri známom tatranskom
skalnom útvare – kamennom
srdci, ktoré sa nachádza vedľa trate
tatranských elektrických železníc
medzi stanicami Vyšné Hágy a Popradské Pleso. Po ňom členovia
klubu rozviezli knižky adresátom

po celom Slovensku.
Po servisnej prestávke počas
neskorej jesene uvažovali opäť
o nasadení do prevádzky počas Vianoc a zimných prázdnin. A dobre
urobili. Počasie skúpe na sneh
a nízke teploty odstavilo mnohé
lyžiarske strediská, a tak túlajúci
sa dovolenkári využili zimné jazdy
na Štefana, nasledujúcu nedeľu
29. decembra a Silvestra. Na rozdiel od leta
električka
prichádzala
do Popradu
už potme.
Bola preto
vyzdobená vianočnou svetelnou
výzdobou a teraz žiarila naozaj
ako pravá kométa.
S novým rokom prišli aj nové
plány. Členom občianskeho združenia sa podarilo zohnať ďalších
sponzorov a opravia druhú, síce
mladšiu, ale taktiež historickú lokomotívu. Dieselový rušeň s číslom 702 z roku 1968 vyrobili pre
tatranskú železnicu v Turčianskych

strojárňach v Martine. V Tatrách
jazdila pri obnove trate, s údržbármi, ktorí opravovali trolejové
vedenie a najviac pri oprave trate
po kalamite v roku 2004. Od tej
doby však stála a bohužiaľ chátrala, až kým sa takmer nestala
vrakom. Občianske združenie
ju kúpilo zo šrotu a nastúpilo na
ďalšiu strastiplnú cestu záchrany
mašinky, ktorá bude slúžiť predovšetkým na posun a ako náhrada
za Kométu v prípade neočakávanej poruchy.
V súčasnom období sa plánujú
ďalšie jazdy Kométy počas tohto roka. Plány sú však veľké, ale
bez podpory veľkých partnerov
z regiónu, ťažko realizovateľné.
Združenie dobrovoľníkov z občianskeho združenia by chcelo
začať s náročnou pravidelnou
nedeľnou prevádzkou od polovice júna do polovice septembra.
Nadšenci veria, že ich plány budú
realizované a nezostanú iba pri
snoch. Snáď sa môžeme už teraz
tešiť na pískanie Kométy počas
celého leta v Poprade a Vyso(sab)
kých Tatrách.

15. 1. 2014

Strana 5

Štefan Kopčík ocenený prezidentom

Prezident SR Ivan Gašparovič
udeľoval štátne vyznamenania
šestnástim osobnostiam z oblasti spoločenského, vedeckého,
kultúrneho a športového života
pri príležitosti 21. výročia vzniku Slovenskej republiky. Medzi
ocenenými bol aj Popradčan
Štefan Kopčík.
Paralympionik z Popradu Štefan Kopčík získal Rad Ľudovíta
Štúra III. triedy za mimoriadne
zásluhy o rozvoj paralympijského
športu a za šírenie dobrého mena
Slovenska v zahraničí. „Som veľmi rád, že si moju robotu všimli
aj vyššie orgány, a že ju ocenili.
Veľmi si to vážim. Pre nás nevidiacich má veľký význam, že nie sme
niekde na okraji spoločnosti, ale
stali sme sa jej súčasťou,“ povedal
športovec, ktorý ani po úraze na
pohyb nezanevrel. „Slovensko
som úspešne propagoval na všetkých kontinentoch. Získal som päť

paralympijských medailí za lyžovanie a to v Japonsku a v Amerike. V Novom Zélande som sa stal
dvojnásobným majstrom krajiny
v obrovskom slalome a slalome.
Bol som jedným z tých, ktorí v Európe zjednotili pravidlá kolkov
zrakovo postihnutých a v Maroku sa mi v roku 1997 s tlmočníčkou podarilo tento šport zaradiť
medzi športy IBSA (Medzinárodná federácia športov nevidiacich).
Od roku 1992 bojujeme o to, aby
sa medzi paralympijské športy
dostala aj strelecká disciplína nevidiacich, v ktorej som držiteľom
svetových rekordov v ľahu i stoji,“
opísal svoje úspechy a aktivity.
Štefan Kopčík je predsedom
Sekcie nevidiacich a slabozrakých
športovcov Slovenska so sídlom
v Poprade. „Zorganizoval som na
našom území majstrovstvá Európy i sveta v zjazdovom a bežeckom
lyžovaní, streľbe, ale aj v goalballe

a kolkoch,“ uviedol. Zo svojej pozície predsedu podvýboru IBSA
pre streľbu pripravil nové pravidlá na roky 2011-2013 a 20142017. „Tejto funkcie v IBSA som
sa vzdal v prospech mladších.
Ostal som členom podvýboru,“
prezradil Popradčan, ktorý bol
prezidentom ocenený len ako
tretí handicapovaný športovec
v histórii tohto podujatia. „Nedávno som dostal Čestné uznanie
prof. Karola Stráňaia za dlhoročné
funkcionárske pôsobenie v športe
nevidiacich a slabozrakých a v paralympijskom hnutí. O to viac bolo
pre mňa prezidentské vyznamenanie prekvapením. Nepatrí však
iba mne, ale aj ostatným športovcom a tým, ktorí mi pomáhali pri
mojej práci a úspechoch. Hlavne
vďačím za pomoc svojej manželke
a rodinným príslušníkom. V januári 2001 som po preletení cieľa
v zjazde utrpel pád a zlomeniny

Vysoké Tatry prilákali opäť viac turistov

Napriek nie práve typicky zimnému počasiu sa naše
veľhory na návštevnosť počas
vianočných sviatkov a na Silvestra nemôžu sťažovať. Silvestrovské pobyty vyťažili kapacity
na viac ako 90 %. Lepšie toto
obdobie hodnotia väčšie hotely
s komplexnými službami, naopak menšie penzióny a priváty
bohužiaľ riešili aj storná. 40 %
klientov predstavovali domáci
Slováci a až 60 % boli zahraniční
klienti. Medziročný nárast obsadenosti väčších hotelov počas
sviatkov a Silvestra predstavoval
viac ako 10 %.
Top sezóna vo Vysokých Tatrách spojená so silvestrovskými pobytmi sa práve skončila.
V piatok 10. januára odleteli posledné charterové lety na Ukrajinu a do Ruska.
Počasie tentokrát spôsobilo dovolenkárom aj poskytovateľom
služieb cestovného ruchu nemalé
starosti. Nedostatok snehu a len
niekoľko sprístupnených svahov
boli skúškou trpezlivosti dovolenkárov a do istej miery aj kreativity Tatrancov, ktorých cestov-

•

ný ruch živí. Záujem
dovolenkárov sa totiž
sústredil na prechádzky,
nákupy, wellness a iný
program. Hitom sa
stal Tatranský ľadový
dóm, kde denne putovali pešo, ale najmä
pozemnou lanovkou
húfy turistov a v radoch čakali na mrazivú
nádheru, ktorú vytvorilo 12 sochárov z ľadu, Tatranský ľadový dóm otvorili v polovici depotešili aj sprievod- cembra na Hrebienku. Postavil ho český soné koncerty v dóme. chár František Bálek spolu s ďalšími sochármi
Reštaurácie praskali z 28 ton ľadových kvádrov. V súčasnosti ho
vo švíkoch, rovnako dopĺňa o ďalšie sochy. FOTO – Silvia Šifrová
aquaparky, obchody v Tatrách aj
jinci, potom Rusi, Nemci, ale aj
v Poprade. Obrovský záujem bol
naši tradiční klienti Česi či Poliaci,
aj o animačný program.
ale prišli aj Litovčania, Lotyši, MaAj podľa vybratej dane z ubyďari a Rumuni,“ povedala Lenka
tovania zaznamenali Tatry lepšie
Maťašovská, výkonná riaditeľka
čísla. V meste Vysoké Tatry zaznaOblastnej organizácie CR Región
Vysoké Tatry.
menali medziročný nárast 26 % a v
obci Štrba a na Štrbskom Plese doCestovný ruch v Tatrách teraz
konca 40 %.
čaká niekoľko dní slabšej sezóny,
ktorý sa pokúsia využiť na ďalší
„Počas Silvestra bolo v Tatrách
reštart, aby sa pripravili na ďalších
počuť okrem slovenčiny aj ukrajindovolenkárov. Keďže už túto sobočinu, ruštinu, poľštinu či češtinu.
Zo zahraničných hostí boli v roztu 18. januára začínajú Poliakom
hodujúcej miere zastúpení Ukrazimné prázdniny.
(lem)

Záchrana v horách

Minulý týždeň v utorok pomáhali leteckí
záchranári ATE z Popradu 29
ročnej turistke vo Vysokých Tatrách. Spadla v Mengusovskej
doline, keď sa na zľadovatenom
teréne šmýkala približne 300
metrov. Utrpela poranenie viacerých častí tela, najmä hlavy.
Posádka spolupracovala s Hor-

skou záchranou službou. Po
ošetrení bola pacientka transportovaná do popradskej nemocnice.
V sobotu leteli leteckí záchranári ATE z Popradu najskôr do Kamenian v okrese
Revúca k mužovi, ktorý sa

•

poranil pri práci s drevom. Následne leteli
do Vysokých Tatier, kde potrebovala pomoc 32 ročná
horolezkyňa, ktorá spadla pod
Štrbským štítom a poranila
si nohu. Poskytli jej prednemocničnú zdravotnú starostlivosť a dopravili do Nemocnice Poprad.
(pat)

stehna. Za pomoci mojej manželky, ktorá som mnou denne cvičila, som dokázal vybojovať o rok
neskôr bronzovú medailu, aj s titánom v stehne, v slalome v Salt
Lake City. Túto medailu si najviac
cením a patrí mojej polovičke. Pri
rozvoji tandemovej cyklistiky v SR
mi pomáhal starší syn. Mladší
mi teraz robí asistenta pri streľbe
a svetové rekordy v tomto športe
patria aj jemu,“ zdôraznil Štefan
Kopčík na záver.
(mav)

Policajné správy

•

Popradskí policajti vzniesli
obvinenie voči 33 ročnému mužovi za zločin ublíženia na zdraví
v štádiu pokusu a prečin výtržníctva. Obvinený Popradčan mal
v sobotu 4. januára asi o štvrtej
ráno v jednom z miestnych barov
po predchádzajúcej hádke bodnúť 30 ročného muža z Pardubíc
(ČR). Útočník zasiahol poškodeného do oblasti tváre a krku, pričom mu spôsobil bodnú ranu.
Zranenie si vyžiada dobu liečenia
do dvoch týždňov.
Počas extraligového stretnutia popradských hokejistov
s Košicami sa v utorok 7. januára
konala na zimnom štadióne preventívno-bezpečnostná akcia na
zabezpečenie nerušeného priebehu zápasu, ktorý bol označený
ako rizikový. Zapojilo sa do nej
36 policajtov OR PZ v Poprade
a 8 policajtov Mestskej polície
Poprad. Stretnutia sa zúčastnilo
1 800 návštevníkov, no k použitiu
donucovacích prostriedkov, k zraneniu, ani ku škodám na majetku
nedošlo.
V piatok od 14. do 18. hod. sa
v Prešovskom kraji konala celokrajská osobitná kontrola s účasťou
113 policajtov zameraná na kontrolu dodržiavania zákazu používania alkoholu a iných návykových
látok pred alebo počas jazdy a na
kontrolu dodržiavania pravidiel
cestnej premávky u nemotorových
účastníkov. Zistili 219 priestupkov,
z toho 174 bolo vyriešených v blokovom konaní, 6 oznámených na
správne konanie a 39 vyriešených
(krp)
napomenutím.

•

•
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Povinné
reflexné prvky
Novela zákona o cestnej premávke prináša dôležitú zmenu – od
nového roka 2014 sú za zníženej
viditeľnosti chodci idúci po krajnici alebo po okraji vozovky povinní
nosiť reflexné prvky aj v obci.
Slovenský Červený kríž sa v rámci
ochrany zdravia venuje aj prevencii
a bezpečnosti na cestách. Rozdávaním reflexných pások chce upozorniť na to, že viditeľnosť chodcov
v cestnej premávke je kľúčová. Reflexný prvok na odeve totiž umožňuje vodičom včas zbadať človeka na
ceste a predísť prípadnému nešťastiu.
Na sekretariáte Územného spolku
SČK v Poprade na Partizánskej ul.
12 majú k dispozícii reflexné prvky,
ktoré poskytnú záujemcom zadarmo
do vyčerpania kapacity.
„Minulý rok zomrelo na cestách 75
chodcov pri dopravných nehodách,
ťažko ranených bolo 350 a ľahko 560
chodcov. Zo všetkých dopravných nehôd
s chodcami sa štvrtina stala cez deň a tri
štvrtiny v noci,“ povedal Viliam Dobiáš, prezident SČK. Je predpoklad, že
používaním reflexných prvkov by sa
počet dopravných nehôd chodcov mohol znížiť o tretinu až polovicu. (pck)

Ulovili vlka aj kapitálneho jeleňa

Prvé dni nového roku priali
členom Poľovníckeho združenia Dubina – Poprad. Svätý Hubert, patrón poľovníkov, doprial
poľovnému hospodárovi Lacovi
Palgutovi uloviť statného starého
vlka, ktorý niekoľko rokov likvidoval pre svoju potrebu hlavne
mufloniu a diviačiu zver v oblasti Zámčiska i širšieho okolia.
Starorímska bohyňa lovu Diana
zase dopomohla Danke Krupičkovej pri posiedke v katastri obce
Gánovce stretnúť sa s kapitálnym

Nedeľa 19. január o 10.hod.- divadelná sála Domu kultúry v Poprade
ANGLICKÝ KARNEVAL
Actores Rožňava
Vtipná, hravá a interaktívna rozprávka o maskovaní sa a o putovaní loďou
krížom-krážom po šírych moriach. Ale ešte pred tým, než sa Mark stal skutočným pirátom, musel sa maskovať do rôznych podôb, ktoré v deťoch vyvolávajú smiech a zároveň pochopenie významu slova maska. Na záver predstavenia deti spievajú, tancujú a zabávajú sa v maskách. Vstupné: 1,50 €
Sobota 25. január o 18.hod.- Dom kultúry Poprad, koncertná sála ZUŠ
18. NARODENINY KENTUCKY
Country tancovačka s hudobnou skupinou TIMID zo Spišskej Novej
Vsi, s tanečnými skupinami KENTUCKY z Popradu a SMOKY MONTAINS DANCERS z Košíc, s bohatou tombolou a s výbornou náladou.
To všetko čaká publikum na 18. narodeninách tanečnej skupiny KentucVstupné: 5 €
ky z Popradu. 				

jeleňom štvrtej vekovej triedy,
ktorého trofej má približne 200
bodov CIC a striebornú medailu v medzinárodnom hodnotení
poľovníckych trofejí.
„Strelcom pekných trofejí srdečne
blahoželáme. Mimoriadna starostlivosť poľovníkov o zver prináša aj
týmto spôsobom radosť za dobre
vykonanú prácu. Revír Dubiny
je dobre „zazverený“ a každoročne sa tu plní plán chovu a lovu.
I v poľovníckej sezóne 2013/14
sme dodali približne 300 metrákov

sena, viac ako 200 metrákov jadrového krmiva a veľa dužinatých plodín pre zver. Stovky brigádnickych
hodín pri úprave poľovníckych zariadení, ale i obnove a čistení lesa
je dôkazom dobre vykonanej práce. Ulovili sme zatiaľ 65 kusov diviačej, 33 jelenej, 32 srnčej a 6 kusov muflonej zveri mimo zverníka,
kde je plán lovu ešte neukončený,“
uviedol Teodor Vaverčák z PZ
Dubina. V súčasnosti má toto
poľovnícke združenie 53 členov
a troch čakateľov.
(ppp)

DIVADELNÉ FAŠIANGY 2014
Divadlo COMMEDIA Poprad
19. januára o 18. hod. - Divadlo Commedia Poprad
Peter Turrini - JOZEF a MÁRIA
26. januára o 18. hod. - Divadlo Commedia Poprad
R. Fallet, A. Gregar, V. Benko - KAPUSTNICA
2. februára o 18. hod. - Divadlo Commedia Poprad
M. Kukučín, V. Benko - NEPREBUDENÝ
16. februára o 18. hod. - Divadlo Commedia Poprad
W. Shakespeare, V. Benko - SKROTENIE ZLEJ ŽENY
2. marca o 18. hod. - Divadlo mladých Šuňava
M. Gavran - MUŽ MOJEJ ŽENY
9. marca o 18. hod. - Divadlo Commedia Poprad
V. Pankovčín, V. Benko - PASTIER (monodráma)
16. marca o 18. hod. - Divadlo Commedia Poprad
D. Dušek, F. Lipták, M. Šulík - ZABÍJAČKA
23. marca o 18. hod. - Divadlo mladých Šuňava
M. Kukučín - RYSAVÁ JALOVICA
30. marca o 18. hod. - Divadlo Commedia Poprad
M. Nikolič - KOVÁČI
6. apríla o 18. hod. - Divadlo Commedia Poprad
A. P. Čechov - KEĎ MUŽI PLAČÚ
13. apríla o 18. hod. - Divadlo Commedia Poprad
F. Švantner, V. Benko - MALKA

Nedeľa 26. január o 10.hod.- divadelná sála Domu kultúry v Poprade
O 7 KOZLIATKACH
Divadlo bez opony Banská Bystrica		
Vstupné: 1,50 €

Predstavenia sa uskutočnia v Kultúrnom dome v Spišskej Sobote.

Pondelok 27. január o 18.hod. - divadelná sála Domu kultúry v Poprade
DÁVID HUSZ
Repríza kombinovaného programu venovaného 200. výročiu narodenia
Vstupné: 1 €
„otca“ mesta Poprad. Réžia R. Kubus.		

Informácie: tel. 0903 825 050, e-mail: vladob@mail.t-com.sk,
predajňa TESCOMA, Nám. sv. Egídia, Poprad, tel. 0904 658 812
Vstupné: 4 €
PP-10
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SPOLOČENSKÁ KRONIKA
POVEDALI SLÁVNI
Je ľahšie bojovať za princípy, než žiť podľa nich.

ADLER

BLAHOŽELÁME K MENINÁM
Dnes 15. januára má meniny Dobroslav, zajtra 16. januára Kristína, v piatok 17. januára Nataša, v sobotu 18. januára Bohdana,
v nedeľu 19. januára Drahomíra, Mário, v pondelok 20. januára
Dalibor a v utorok 21. januára Vincent.

VITAJTE MEDZI NAMI
V Nemocnici Poprad sa narodili: 26. decembra 2013 - Andrej
Hriňák - Poprad, Lenka Pušková - Liptovská Teplička.

Stretnutie policajtov vo výslužbe
Na pozvanie vedenia OR PZ
a Základnej organizácie Odborového zväzu polície v Poprade sa
v decembri uskutočnilo pätnáste
stretnutie bývalých policajtov vo
výslužbe.
Seniorov vo veku nad 65 rokov
privítal zástupca riaditeľa OR PZ
v Poprade Rastislav Polakovič, ktorý
prítomných oboznámil s aktuálnou
situáciou v polícii a s dosiahnutými
výsledkami práce. Pracovníčka na

úseku prevencie Jana Dlhá poskytla
názorné rady seniorom, ako predchádzať tomu, aby sa nestali obeťou
trestného činu a zvýšili svoju bezpečnosť v cestnej premávke.
Seniori si minútou ticha uctili
pamiatku tých, ktorí sa už stretnutia nedožili. Blahoželali aj jubilantom k okrúhlym výročiam,
zvlášť najstaršiemu Michalovi
Brejkovi, ktorý sa dožil úctyhodných 90 rokov.
(rus)

NAVŽDY SME SA ROZLÚČILI
V piatok 10. januára 2014
vo Veľkej s

Bedrichom Muranicom,
77-ročným

V piatok 10.januára 2014
vo Veľkej s

Emilom Osipčákom,
61-ročným

V piatok 10.januára 2014
v Gánovciach so

Zděnkom Čonkom,
48-ročným

V sobotu 11. januára 2014
v Batizovciach s

Dušanom Sirotom,
57-ročným

V pondelok 13. januára 2014
vo Veľkej s

Rudolfom Hostačným,
85-ročným

V pondelok 13. januára 2014
vo Veľkej s

Annou Miklánekovou,
89-ročnou

V utorok 14. januára 2014
vo Veľkej s

Jozefom Bednárom,
52-ročným

NAVŽDY SA ROZLÚČIME
V stredu 15. januára 2014
o 13. hod. v Spišskej Sobote s

Annou Holecyovou,
80-ročnou

Program kina CINEMAX Poprad
Od 16. januára do 22. januára

Ľadové kráľovstvo 3D - o 17.20
hod., Ľadové kráľovstvo 2D - o 15.
hod. (hrá sa len cez víkend), Vlk
z Walt Street - o 19.40 hod., Detské
kino - Chrobáčikova: Údolie stratených mravčekov - o 14. hod. (hrá
sa len cez víkend), Frajeri vo Vegas
- o 16. hod., Nežné vlny - o 18.20

hod., Nynfomanka I. - o 20.30 hod.,
Hobit: Smaugova pustatina 2D o 13. hod. (hrá sa len cez víkend),
Niko 2 - o 16.10 hod., Zlodejka kníh
- o 18.hod., Paranormal Activity:
Prekliati - o 20.40 hod. (nehrá sa
21.1.), ARTMAX - Veľká nádhera o 20.40 hod. (hrá sa len 21.1.) (ppp)

Čitateľa pobúril klip
Rozhorčený čitateľ F. G. z Popradu, ktorý je pravidelný návštevník
hokeja v Poprade nám napísal o svojich poznatkoch z popradského zimného štadióna. Veľmi ho potešilo, že
na hokej chodia aj desaťročné deti
a za dobrú pokladá i kultúru divákov a čistotu štadióna, hoci mužské
WC sú po prestávkach zápasov už
v zlom stave. Páči sa mu, že vnútorný televízny okruh cez prestávky
zabáva divákov a zameriava sa napríklad na mladé páry. Zobrazuje
ich v srdiečku, kým si nedajú bozk.
Ale 3. januára mu vyrazil dych podľa
neho pohoršujúci a nemorálny hudobný klip. Napísal: „Klip sa začal

Napísali
ste nám

hlasnou hudbou a pohľadom na
krásnu vilu vo vnútri s množstvom
mladých ľudí a alkoholom na stoloch. Od samého začiatku je bujará
zábava, možno aj drogy, neviazaný
tanec, poháre zhadzujú na podlahu.
Alkohol tečie potokom rovno z fľaše.
Mladí ľudia ničia zariadenie vily,
všetko rozbíjajú a vyhadzujú oknami na ulicu. Postupne sa vytrácajú
do spální, nahí vystrájajú do nepríčetnosti. Nahé dievčatá kľačia alebo
ležia na dlážke pri záchodovej mise
a vracajú... Podľa môjho názoru
mnohé televízie by tento klip nepustili
ani po 23. hodine. Ospravedlnenie by
bolo na mieste.“
(mar)

POHOTOVOSŤ V LEKÁRŇACH
Dnes 15. januára – Aduscentrum, zajtra 16. januára – Lekáreň
Nemocnice Poprad, v piatok
17. januára – Lekáreň Dr. Max
(námestie), v sobotu 18. januára – Styrax, v nedeľu 19. decembra – Včela, v pondelok 20. januára
– Aduscentrum a v utorok 21. januára – Sunpharma (Kaufland).
Aduscentrum: Nám. sv. Egídia
22/49, Lekáreň Nemocnice Pop-

rad: Banícka 28, Lekáreň Dr. Max:
Námestie sv. Egídia 16/37, Styrax:
L. Svobodu 3782, č. t. 773 22
78, Včela: Tatranské nám. 1, č. t.
772 36 67, Sunpharma: Moyzesova 3, č. t. 788 03 36..
Lekárne s pohotovostnou
službou sú otvorené od pondelka do piatka od 18. hod. do 22.
hod., počas sobôt, nedieľ a sviatkov od 8. hod. do 22. hod.

HOROSKOP od stredy do stredy
V tomto týždni
sa často ocitnete v neistote, ale napokon sa ukáže
ako ziskový a budete žať úspechy.

Postup,
finančné zisky
a pracovný rozmach. Iba doma by
ste potrebovali viac pokoja.

Budete
potrebovať viac
energie, než inokedy, ale všetky povinnosti a plány zvládnete s obdivuhodným úspechom.

Finančne si
výrazne polepšíte a dostanete aj peniaze,
s ktorými ste sa už dávno rozlúčili.

Čaká vás prosperita, uznanie a spoločenský i profesionálny
postup. Všetko vám pôjde bez väčšej
námahy.
Dobrý týždeň,
ktorý
bude doma i v práci bez veľkých problémov. Budete mať nadpriemerne
dobré vzťahy s inými ľuďmi.
Výhodný týždeň, ktorý naplno využite. Dariť sa vám bude aj
v láske.
Bez námahy
nič nepôjde,
hoci prekážky zdoláte. V kruhu rodiny sa ukazujú dobré správy.

V
tomto
týždni buďte
obozretní pri míňaní peňazí a aj
vo vzťahoch k opačnému pohlaviu.
Nep okojný
týždeň, v ktorom budete musieť prijať závažné
rozhodnutia.
Veľmi dobrý
týždeň, v ktorom budete mať veľa dôvodov na
oslavy.
Každý vám
bude
vychádzať v ústrety a celý týždeň sa
budete mať dobre.
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•

VK Junior 2012 Poprad
Talentovaní volejbalisti v novovzniknutom klube VK Junior
2012 Poprad už naplno naberajú
zápasovú prax.
Turnaj mladších žiakov troch tímov východoslovenskej oblasti sa
konal v piatok v Prešove. Popradčania najskôr prehrali s VKM Stará Ľubovňa 0:2, no potom zdolali
domáci VK Mirad PU Prešov 2:0
a obsadili druhé miesto.
V sobotu odohrali starší žiaci
v telocvični Spojenej školy na Letnej ulici dvojzápas v rámci 6. kola

INZERCIA

•

PREDAJ

Predám 3-izb. kompletne
zrekonštruovaný byt v Novej
Lesnej. Cena 53 000 €. Inf.: č. t.
0904 459 522.
1/14-P
Predám
šteniatka
rasa
Samojed s PP. Sú po výborných rodičoch. Inf.: č. t. 0903
532 195.		
3/14-P
Predám barový stolík a dve barové stoličky. Cena dohodou. Inf.:
č. t. 0917 548 593.
4/14-P
Predám novú liaheň na 50 ks
vajec, cena 85 €. Inf.: www.liahen.
sk, č. t. 0907 181 800.
5/14-P

•
•
•
•

RÔZNE

Prijmeme distribútorov letákov do schránok. Inf.: č. t.
0911 623 572 alebo e-mail: pop1/14-R
rad@redpost.sk
Dám do dlhodobého prenájmu 1-izb. byt pre 1 až 2 osoby na
sídlisku v Poprade - Matejovciach.
Byt sa nachádza na 4. poschodí, je
čiastočne zrekonštruovaný, má 2
balkóny, byt má 42 m2. Inf.: č. t. 0915
531 826, 0903 646 180.
2/14-R

•
•

Prijmeme vyučenú čašníčku do pizzérie v Poprade.
Štrukturovaný životopis s fotografiou zasielajte na e-mail:
salajka@pizzatorino.sk. 3/14-R

•

Dám do dlhodobého prenájmu 2-izb. byt vo Svite na
Záhradnej ulici. Inf.: č. t.

MSR oblasti Východ s rovesníkmi
z MŠK Vranov nad Topľou (na foto
momentka zo zápasu). Oba dueli
hráči VK Junior 2012 Poprad prehrali zhodne 0:3. V tabuľke sídlia
na poslednom ôsmom mieste.
V telocvični ZŠ na Tajovského ulici odohrali staršie žiačky dvojzápas
v rámci 4. kola MSR oblasti Východ
proti VK Spišská Nová Ves „B“. Ani
v tomto prípade nebolo popradské
družstvo úspešné a oba zápasy prehralo 0:3 na sety. V skupine F sú na
poslednom piatom mieste. (ppv)

Krátko zo športu

V telocvičniach ZŠ Jarná a Spojenej školy Letná sa začiatkom januára uskutočnil 2. ročník volejbalového turnaja O pohár riaditeľky CVČ
v kategórii starších žiakov a žiačok.
Chlapci bojovali v dvoch štvorčlenných skupinách o postup do finále.
Dievčenské tímy boli len tri. Medzi
chlapcami sa najviac darilo veľkému
favoritovi VK Slávia Svidník „A“, domáci zástupca VK Junior 2012 Poprad skončil na 7. mieste. Popradský
klub postavil v dievčenskej časti dva
tímy, ktoré súperili s družstvom AVK
Magnezit Revúca. Prvý skončil VK
Junior 2012 Poprad „A“ pred svojou
rezervou. Tretie boli Revúčanky.
Popradské hokejistky v sobotu
po prvýkrát v celoslovenskej nad-

•

stavbovej časti 1. hokejovej ligy žien
prehrali. Cestovali k najväčšiemu
favoritovi celej súťaže HC Spišská
Nová Ves. Po dobrom výkone podľahli súperkám 0:2. V tabuľke im patrí
priebežné druhé miesto práve za Spišiačkami. Najbližšie sa HK Poprad
predstaví v 6. kole v sobotu 18. januára na ľade ŽHKM Zvolen.
Výsledky 6. kola Podtatranskej
futsalovej ligy z 10. januára: Orságh Veľká team – Veľký Slavkov 4:2,
OV SZM 1983 – NEO Poprad 2:8,
FK Poprad U19 – Stará škola 2:4,
FK Levoča – Do počtu! 6:3, Futsal
Team Union Poprad – Slovanet Poprad 8:4. Silnú trojku v tabuľke tvoria
Futsal Team Union Poprad, NEO
Poprad a Stará škola.
(ppv)

•

•

0908 252 838.
4/14-R
Dám do prenájmu 2-izb. byt
v rodinnom dome na sídlisku Západ, zariadený, s parkovacím miestom. Inf.: č. t. 0911 690 817. 5/14-R
Hľadám podnájom 1-izb. bytu
v Poprade, najlepšie na sídlisku Západ. Inf.: č. t. 0911 690 817. 6/14-R
Hľadám si prácu ako upratovačka, chyžná, pomocná sila.
Nastúpiť môžem ihneď. Inf.: č. t.
0949 426 368.
7/14-R
Hľadám si prácu ako murár, tesár, príp. prijmem akúkoľvek prácu v stavebníctve. Skúsenosti mám. Inf.: č. t.
8/14-R
0949 067 240.
Hľadám prácu zdravotnej
sestry na ambulancii v Poprade alebo vo Svite. Inf.: č. t.
9/14-R
0907 285 588.
Dám do prenájmu 2-izb. byt
v Poprade na sídlisku Západ. Inf.:
mym333@azet.sk
10/14-R
AUTO – spojky, rozvody, náhradné diely. Inf.: www.autowit.
11/14-R
sk, č. t. 0907 181 800.
Do stavebnín v Poprade prijmeme dôchodcu s preukazom
na vysokozdvižný vozík. Inf.: č. t.
0905 305 388.
12/14-R

•
•
•
•
•
•
•

TV Poprad vyhlasuje súťaž
pre študentov stredných
a vysokých škôl na výrobu digitálnej zvučky pre
reláciu Aktuality regiónu.
Bližšie informácie, ako aj
podmienky súťaže získate
na tel. čísle 0903 774 004.

MESTO

POPRAD

v y h l a s u j e obchodnú verejnú súťaž

na predaj nehnuteľnosti

novovytvoreného pozemku parc. č. KN-C 97/4 o výmere 6 m2, druh
pozemku ostatné plochy, odčlenený z pozemku parc. č. KN-C 97/1 o
výmere 29 m2, druh pozemku ostatné plochy v katastrálnom území
Spišská Sobota, zapísaného na Okresnom úrade v Poprade, katastrálny
odbor na liste vlastníctva č. 1 v celosti
Minimálna kúpna cena: vo výške 71,22 € za celý predmet predaja
Termín na predloženie súťažných návrhov: do 22. januára 2014 do 12.hod.
Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť všetky návrhy a ukončiť súťaž ako neúspešnú bez výberu návrhu, meniť uverejnené podmienky
súťaže alebo súťaž zrušiť.
Súťažné podklady sú uvedené na internetovej stránke www.poprad.sk. Bližšie
informácie: majetkove@msupoprad.sk, tel. 052/716 72 92, 052/716 72 81. PP-3
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V kultúrnejšom prostredí majú futbalisti jasný cieľ

Popradskí futbalisti naplno zarezávajú v zimnej príprave s jediným cieľom – postúpiť do druhej
najvyššej súťaže. Po jeseni sídlia na
siedmej priečke III. ligy Východ,
no po zmenách v počte účastníkov jednotlivých súťaží sa otvorila
cesta pre viaceré tímy. Popradský
klub sa už teší na možnosť odohrať
jarnú časť v Národnom tréningovom centre (NTC), teda konečne
v pravom domácom prostredí.
Minulý týždeň si hráči unikátne
vyhrievaný trávnik po prvýkrát
vyskúšali počas tréningu.
FK Poprad bol každoročne zmietaný rôznymi problémami, ale svoj
štandard v tretej najvyššej súťaži si
vždy dokázal udržať. Nastáva nová
éra a aj tím je odhodlaný urobiť
v druhom polčase 3. ligy krok vpred.
Pomôcť by malo stabilizovanie klubu, ale aj nové prostredie, ktoré mu
ponúka novovybudované NTC.
„Pritiahnuť sem staré problémy by
bola čistá tragédia. Mala by sa sformovať nová správna a dozorná rada,
ale aj nový výkonný výbor s ľudí, ktorí
chcú futbalu v meste pomôcť,“ povedal na tréningu v NTC tréner FK
Poprad Vladimír Lajčák. Ten nové
tváre do tímu nasilu neťahá. „Posily asi nebudú, pretože sú ešte resty

z minulosti. Veríme však, že budeme
konečne pracovať z nejakým rozpočtom, nie ako doteraz. Pripravujeme sa s kádrom aký máme, ale ak sa
otvorí možnosť dotiahnuť k nám zopár hráčov, tak ju využijeme,“ dodal
tréner, ktorý si nič iné ako postup do
druhej ligy nepripúšťa.
Jeho slová potvrdzujú i samotní hráči, ktorí sa cítili na trávniku
v NTC výborne. „Pre postup do druhej ligy urobíme maximum. Máme
na to tri mesiace, aby sme sa kvalitne
pripravili. Veľmi sa tešíme na zápasy
v novom prostredí. Aj to by nás malo
motivovať, aby sme podávali dobré
výkony, lebo mesto Poprad si zaslúži
vyššiu súťaž,“ uviedol snajper Popradu Lukáš Kubus. „Dlho sme čakali
na takýto štadión a dúfam, že spokojní budú aj fanúšikovia. Treba zimnú
prípravu oddrieť, aby sme boli stopercentne pripravení. Už len kvôli podmienkam, ktoré sme získali, by sme sa
chceli pobiť o postup,“ dodal obranca
Ladislav Bolcár, ktorého ešte doplnil
kolega z obrany Milan Ondruš. „Je
to super pocit trénovať na vyhrievanom trávniku. Verím, že nám to pomôže v bojoch o postup, pretože je tu
veľká šanca. Treba sa zžiť s novým
prostredím, aby sme sa doma cítili
naozaj ako doma.“
(mav)

Popradskí futbalisti už otestovali v príprave na jarnú časť vyhrievaný
trávnik v NTC.			
FOTO – Marek Vaščura

Plán prípravných zápasov FK Poprad

18. 1. v Spišskej Belej o 12. hod. FK Poprad – FK Družstevník Plavnica
22. 1. v NTC o 14. hod. FK Poprad – ŠK Slovan Bratislava
25. 1. o 10.30 hod. MFK Tatran L. Mikuláš – FK Poprad
28. 1. o 18. hod. FK Spišská Nová Ves – FK Poprad
1. 2. v Spišskej Belej o 10. hod. FK Poprad – MFK Goral St. Ľubovňa
8. 2. v Spišskej Belej o 10. hod. FK Poprad – FK Vysoké Tatry
13. 2. v NTC (čas zatiaľ neznámy) FK Poprad – MKS Sandecja Nowy
Sącz (POL – 1. liga)
15. 2. v Spišskej Belej o 12. hod. FK Poprad – MKS POPRAD Muszyna
(POL – 3. liga)
18. 2. v Spišskej Belej o 18. hod. FK Poprad – SP MFK Rožňava
22. 2. v Spišskej Belej o 12. hod. FK Poprad – MŠK Spišské Podhradie
25. 2. v Spišskej Belej o 17. hod. FK Poprad – ŠK Odeva Lipany
1. 3. v NTC o 14. hod. FK Poprad – FO ŽP Šport Podbrezová
4. 3. v NTC (prípadne v Sp. Belej podľa počasia a terénu)(čas zatiaľ neznámy) FK Poprad – FK Spišská Nová Ves.

Kopnická dala zabrať favoritom

Henrieta Kopnická tesne pred začatím kola.
FOTO – Internet

Na sklonku minulého roka sa v arabskom meste Al Ain
v Spojených Arabských Emirátoch stretlo 1 800 mladých
šachistov zo 122 krajín sveta, aby zabojovali o titul majstra
sveta.
Slovenskú výpravu tvorilo 16 hráčov, ktorí si svoju účasť
vybojovali na Majstrovstvách Slovenska v apríli 2013. Medzi
nimi nechýbala ani Popradčanka Henrieta Kopnická – členka
šachového oddielu TJ LŠ Vd Poprad a členka 1. Košickej šachovej školy. Mala patriť vo svojej kategórii dievčat do 18 rokov medzi outsiderky, keďže bola nasadená ako 67. medzi 94
hráčkami. Chytila sa hneď od začiatku a robila nemalé problémy všetkým súperkám. Bol to jej prvý šampionát, no 30.
miestom sa stala druhou najúspešnejšou zo slovenskej výpravy
a na chrbát jej pozeralo 15 hráčok s titulmi WFM (ženská fide
majsterka) a WCM (ženský kandidát majstra). Najmä jej bilancia bielymi bola famózna – 5 výhier a jedna jediná remíza.
30. miesto je úspechom nielen pre šach na východnom Slovensku, ale aj pre mesto Poprad.		
(ppp)

Stolní tenisti bojovali O cenu Popradu

V nedeľu patrila telocvičňa
ZŠ v Matejovciach stolným tenistom z východného Slovenska. Štyridsiatka účastníkov
bojovala v dvojhre i štvorhre
na tradičnom turnaji O cenu
Popradu.
V kategórii jednotlivcov sa najviac darilo Martinovi Gumáňovi
z tímu Geológ Rožňava, keď vo
finále zdolal Mateja Harabína
z klubu Fortuna Kežmarok. Tretí skončil Miroslav Jambor z TJ

Obce Spišský Štiavnik.
Vo štvorhrách nedali šancu
súperom Richard Jánoš s Miroslavom Havrillom z ŠK Spišské
Vlachy, keď na
druhé miesto odsunuli
domácu
dvojicu Miroslav
Šifra – Milan
Kancír z ŠK Veterán Poprad. Tretiu
priečku obsadi-

lo duo Kamil Kovalčík – Matej Harabín z tímu Fortuna
Kežmarok.
(mav)

HOKEJ
Hokejisti HK Poprad odohrali v uplynulom týždni tri zápasy hokejovej Extraligy. Dokázali
uchmatnúť bod vedúcim Košiciam
i druhej Nitre a v nedeľu formu potvrdili v zápase s Martinom. V tabuľke patrí kamzíkom piate miesto,
keď majú, rovnako ako štvrté Piešťany, na konte 64 bodov, ale o niečo
horšie skóre.
Výsledky: 37. kolo v utorok 7.
januára HK Poprad – HC Košice 1:2pp (0:0, 0:1, 1:0 – 0:1) gól
Popradu: 43. Samuel Mlynarovič
(A. Kroták). 38. kolo v piatok 10.
januára HK Nitra – HK Poprad
3:2pp (1:1, 1:1, 0:0 – 1:0) góly Popradu: 1. Adam Lapšanský (J. Štals,
T. Sýkora), 37. Tomáš Sýkora (S.
Mlynarovič, R. Suchý). 39. kolo
v nedeľu 12. januára HK Poprad
– MHC Martin 4:3 (1:1, 3:0, 0:2)
góly Popradu: 10. Adam Lapšanský (T. Sýkora), 30. Jakub Drábek
(D. Brejčák), 37. Adam Lapšanský
(J. Štals, M. Kurali), 39. Adam Lapšanský (T. Sýkora).
Program: 40. kolo v piatok 17.
januára o 17.30 hod. HC 05´ Banská Bystrica – HK Poprad, 41.
kolo v nedeľu 19. januára o 17.
hod. HK Poprad – HK Dukla
Trenčín, 42. kolo v utorok 21. januára o 18. hod. ŠHK 37 Piešťany
– HK Poprad.
(ppv)
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na prenájom nehnuteľnosti

na predaj nehnuteľnosti

- nebytových priestorov (pod tribúnou A2) v budove na Štefánikovej
ulici, súp. č. 890, or. č. 46 v Poprade o celkovej výmere 20,40 m2, k.
ú. Spišská Sobota, zapísaného na Okresnom úrade v Poprade, katastrálnom odbore, katastrálne územie Spišská Sobota na liste vlastníctva č. 1. Nebytový priestor je vo výlučnom vlastníctve vyhlasovateľa
súťaže.
Minimálne ročné nájomné: 510,- €
Termín na predloženie súťažných návrhov: do 20. januára 2014 do
15.30 hod.
Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť všetky návrhy a ukončiť súťaž ako neúspešnú bez výberu návrhu, meniť uverejnené podmienky
súťaže alebo súťaž zrušiť.

časti pozemku parc. č. KN-C 2701/1 o výmere 334 m2 a časti pozemku
parc. č. KN-C 2701/151 o výmere 2081 m2 v katastrálnom území Poprad.
Predmet predaja na základe súťaže:
Novovytvorený pozemok parc. č. KN-C 2701/169 o výmere 334 m2, druh
pozemku zastavané plochy a nádvoria odčlenený z pozemku parc. č. KN-C
2701/1 o výmere 8794 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria a časť
pozemku KN-C 2701/151 o výmere 2081 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, odčlenený z pôvodnej výmery pozemku 2334 m2, v katastrálnom území Poprad, obec Poprad. Ponúkaná nehnuteľnosť je vo výlučnom
vlastníctve vyhlasovateľa súťaže a je zapísaná na Okresnom úrade Poprad,
odbore katastrálnom, katastrálne územie Poprad v liste vlastníctva č. 1.
Ťarchy: Na pozemku parc. č. KN-C 2701/151 sú umiestnené dočasná VN trafostanica, vodovodná a kanalizačná prípojka, novovybudovaný chodník pre peších a chodník vo vlastníctve Mesta Poprad spájajúci SAD so sídliskom Západ.
Vzhľadom k lokalite, v ktorej sa predmet obchodnej verejnej súťaže nachádza,
je vysoko pravdepodobný výskyt inžinierskych sietí na danom pozemku. Pri
prevode predmetného pozemku bude v prospech vlastníka susedného pozemku
parc. č. KN-C 2701/45 zriadené vecné bremeno práva prechodu a prejazdu.
Minimálna kúpna cena: Je stanovená v súlade so znaleckým posudkom, vypracovaným vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti pre účely
prevodu vlastníckych práv k nehnuteľnosti podľa vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov vo výške 171 880,27 €.
Termín na predloženie súťažných návrhov: do 22. januára 2014 do 12.hod.
Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť všetky návrhy a ukončiť
súťaž ako neúspešnú bez výberu návrhu, meniť uverejnené podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť.
Súťažné podklady sú uvedené na internetovej stránke www.poprad.sk. Bližšie inPP-6
formácie: majetkove@msupoprad.sk, tel. 052/716 72 92, 052/716 72 81.

- nebytových priestorov (pod tribúnou C1) v budove na Štefánikovej
ulici, súp. č. 890, or. č. 46 v Poprade o celkovej výmere 11,10 m2, k. ú.
Spišská Sobota, zapísaného na Okresnom úrade v Poprade, katastrálnom odbore, katastrálne územie Spišská Sobota na liste vlastníctva č.
1. Nebytový priestor je vo výlučnom vlastníctve vyhlasovateľa súťaže.
Minimálne ročné nájomné: 278,- €
Termín na predloženie súťažných návrhov: do 20. januára 2014 do
15.30 hod.
Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť všetky návrhy a ukončiť súťaž ako neúspešnú bez výberu návrhu, meniť uverejnené podmienky
súťaže alebo súťaž zrušiť.
- nebytových priestorov (pod tribúnou C3) v budove na Štefánikovej
ulici, súp. č. 890, or. č. 46 v Poprade o celkovej výmere 20,40 m2, k. ú.
Spišská Sobota, zapísaného na Okresnom úrade v Poprade, katastrálnom odbore, katastrálne územie Spišská Sobota na liste vlastníctva č.
1. Nebytový priestor je vo výlučnom vlastníctve vyhlasovateľa súťaže.
Minimálne ročné nájomné: 278,- €
Termín na predloženie súťažných návrhov: do 20. januára 2014 do
15.30 hod.
Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť všetky návrhy a ukončiť súťaž ako neúspešnú bez výberu návrhu, meniť uverejnené podmienky
súťaže alebo súťaž zrušiť.
- nebytových priestorov (pod tribúnou B2) v budove na Štefánikovej
ulici, súp. č. 890, or. č. 46 v Poprade o celkovej výmere 20,40 m2, k. ú.
Spišská Sobota, zapísaného na Okresnom úrade v Poprade, katastrálnom odbore, katastrálne územie Spišská Sobota na liste vlastníctva č.
1. Nebytový priestor je vo výlučnom vlastníctve vyhlasovateľa súťaže.
Minimálne ročné nájomné: 510,- €
Termín na predloženie súťažných návrhov: do 20. januára 2014 do
15,30 hod.
Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť všetky návrhy a ukončiť súťaž ako neúspešnú bez výberu návrhu, meniť uverejnené podmienky
súťaže alebo súťaž zrušiť.
Súťažné podklady sú uvedené na internetovej stránke: www.poprad.sk
Bližšie informácie: nebyt_priestor@msu.poprad.sk, 052/7167 297,
052/7167 293
Súťažné návrhy budú akceptované len v prípade, ak bude zo strany jedného navrhovateľa predložený iba jeden súťažný návrh. Návrhy, ktoré
budú obsahovať prihlášky k viacerým nebytovým priestorom v objekte Zimný štadión v Poprade (súťaže vyhlásenej dňa 10. januára 2014)
budú zo všetkých súťaží vylúčené.
V prípade, že sa do súťaže o niektorý nebytový priestor neprihlási
žiadny uchádzač , môže vyhlasovateľ súťaže vstúpiť do rokovania
ohľadom prenájmu predmetného nebytového priestoru s neúspešnými uchádzačmi o prenájom ostatných nebytových priestorov v
poradí podľa najvyššej predloženej ponuky.
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na predaj nehnuteľnosti
v jazdeckom areáli Poprad – Kvetnica, katastrálne územie Poprad.
Predmet predaja na základe súťaže:
1. maštaľ bez súpisného čísla postavená na pozemku parc. č. KN-C 3051 a pozemok parc. č. KN-C 3051 o výmere 529 m2, druh pozemku zastavané plochy
a nádvoria, 2. veľká maštaľ bez súpisného čísla postavená na pozemku parc. č.
KN-C 3053 a pozemok parc. č. KN-C 3053 o výmere 263 m2, druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria, 3. jazdiareň súpisné číslo 3576, postavená na pozemku parc. č. KN-C 3055/3, pozemok nie je majetkovoprávne vysporiadaný,
4. sociálna budova súpisné číslo 4769 postavená na pozemku parc. č. KN-C
3031/42, pozemok nie je majetkovoprávne vysporiadaný.
Nehnuteľnosti sú vo výlučnom vlastníctve vyhlasovateľa súťaže.
Ťarchy: Pozemky pod stavbami uvedenými v predmete predaja pod bodom 3 a 4 nie sú vo vlastníctve vyhlasovateľa súťaže a sú majetkovoprávne
nevysporiadané.
Povinnosť zachovať účelové určenie jazdeckého areálu, pričom táto povinnosť bude zabezpečená zriadením vecného bremena pri uzatváraní kúpnej
zmluvy a zmluvnou pokutou vo výške 10 000,– € v prípade zmeny účelu
využitia, alebo ďalšieho predaja nehnuteľností na iný účel.
Termín na predloženie súťažných návrhov: do 22. januára 2014 do 12. hod.
Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť všetky návrhy a ukončiť
súťaž ako neúspešnú bez výberu návrhu, meniť uverejnené podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť. Súťažné podklady sú uvedené na internetovej stránke
www.poprad.sk. Bližšie informácie: majetkove@msupoprad.sk, tel. 052/716
PP-2
72 92, 052/716 72 81.
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Kaufland
berie
stravné
lístky!

Platí len v obchodnom dome Kaufland Poprad.
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Platby za teplo sa v roku 2014 nezvýšia
O tom, ako spoločnosť Dalkia Poprad, a.s., hodnotí rok
2013, čo sa jej podarilo zrealizovať a aké sú vyhliadky na
rok 2014, sme sa rozprávali
s Igorom Krasom, regionálnym senior manažérom pre
centrálne zásobovanie teplom.
Ako by ste zhodnotili rok
2013? Môžu obyvatelia Popradu pri vyúčtovaní za rok
2013 čakať pozitívne správy?
- Áno, na základe našich
predbežných prepočtov predpokladáme, že správy budú
pozitívne. Vo vyúčtovaní za
rok 2013 očakávame zníženie
fixnej zložky ceny tepla rádovo o 2 % oproti maximálnej
cene schválenej Úradom pre
reguláciu sieťových odvetví.
Čo všetko sa Vám podarilo v roku 2013 zrealizovať?
- Celý systém centrálneho
zásobovania teplom (CZT)
je majetkom mesta a teda aj
jeho obyvateľov. Dalkia tento
majetok spravuje tak, aby čo
najlepšie slúžil svojmu účelu. Na to, aby bol systém CZT
bezpečný a dobre fungoval,
musíme plánovať aj finančné

•

•

Pour féliciter

zdroje do jeho neustálej obnovy. Samozrejme, niektoré poruchy nevieme predvídať ani my.
Vtedy však nastupujú naši odborníci, ktorí veľmi dobre ovládajú svoje remeslo a usilujú sa
čo najrýchlejšie dodávku tepla
alebo teplej vody obnoviť.
Z toho vyplýva, že neustále
investujete do opráv a údržby
systému CZT.
- Áno, máme vypracovaný
harmonogram prác, ktorý zahŕňa opravy a údržbu. Slúži na
to, aby sme vedeli dobre naplánovať zdroje, a to či už finančné, ľudské alebo dostatok
potrebného materiálu. V roku
2013 sme sa zamerali hlavne
na výmenu kotlov, úpravu zapojenia kotlov, opravu termokondenzátorov,
inštalovanie
nových komínových vložiek,
pravidelný servis horákov, výmenu teplovodov a starostlivosť o kvalitu obehovej vody.
Toto plánovanie prác je veľmi
dôležité aj kvôli určeniu ceny
tepla.
Prečo?
Cenu tepla tvorí variabilná
a fixná zložka. Práve fixná zložka tvorí približne 35 % z cel-

•

•

kovej ceny za teplo a zahŕňa
náklady, ktoré priamo nesúvisia s objemom výroby. Budú
rovnaké bez ohľadu na mieru zimy do konca roka. Sú to
napríklad náklady na opravy,
odpisy, bežnú a preventívnu
údržbu, odborné prehliadky a
skúšky, atesty, poistenie, mzdy,
réžie a pod., ktoré máme z veľkej časti pod kontrolou a vieme ich správne naplánovať.
Variabilnú zložku ceny tepla
tvoria všetky náklady na energie, prostredníctvom ktorých
sa teplo vyrába a transportuje
k našim odberateľom. Patria
sem náklady na zemný plyn
na výrobu tepla, elektrickú
energiu a chemikálie na úpravu vody smerujúcej do radiátorov.
Rok 2013 je úspešne takmer
za nami. Máte pre odberateľov
Popradu dobré správy aj čo sa
týka roka 2014?
Hlavne vďaka neustálej optimalizácii chodu zariadení
a správnym nastavením fixných nákladov sa výsledná
cena tepla nemení, t. j. mesačné platby za teplo sa obyvateľom v roku 2014 nezvýšia.

•

Dovoľte, aby sme vám aj touto
cestou popriali v roku 2014 veľa
pozitívnej energie a poďakovali za
spoluprácu v roku 2013. Vykročme
spolu tým správnym smerom aj
v nasledujúcom období.
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