
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zo zasadnutie mestského zastupiteľstva  

   Na svojom poslednom zasadnutí dňa 16. novembra 2005 mestské zastupiteľstvo okrem iného :  
-schválilo zmeny rozpočtu Mesta Spišská Belá na rok 2005 podľa návrhu predloţeného primátorom mesta  
-vzalo na vedomie informáciu primátora mesta o neplatičoch mestských nájomných bytov, výške ich nedoplatkov 

a o opatreniach vykonaných na odstránenie tohto stavu  
-schválilo mimoriadny príspevok vo výške 15 000 Sk z rozpočtu mesta na rok 2005 pre Jaskyniarsku skupinu 

Spišská Belá na výstavbu lezeckej steny v telocvični ZŠ Moskovská  Spišská Belá  
-schválilo Štatút Múzea Dr. Michala Greisigera v Spišskej Belej (doposiaľ nebol vôbec schválený), kniţničný 

a výpoţičný poriadok Mestskej kniţnice a Štatút Mestskej kniţnice v Spišskej Belej (doposiaľ tieţ nebol 
schválený) 
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Nech krásna vianočná atmosféra prinesie  

radosť a pokoj vo Vašom srdci, 

nech prichádzajúci rok je plný zdravia, radosti, šťastia 

a spokojnosti.  
 
 

Ďakujeme Vám za doterajšiu priazeň, podporu a spoluprácu.    

 

Veselé Vianoce a šťastný nový rok  

Vám praje 
 

                                                                      JUDr. Štefan Bieľak 

                                                           primátor  mesta 

                                                                                            a všetci  zamestnanci mesta 

 

V Spišskej Belej 22.12.2005 

 

 

 
 

Mesto Spišská Belá 

Vás pozýva na privítanie Nového roka 2006 

na námestie v Spišskej Belej 
 

v sobotu dňa 31. decembra 2005 od 20.00 hod. 

zábava - súťaže - ohňostroj – primátorsky punč – a iné ...... 
 

Príďte sa zabaviť a privítať Nový rok 2006 !!! 

http://www.spisskabela.sk/


-schválilo zámer mesta na projektovú prípravu nadstavby a prístavby budovy Zariadenia opatrovateľskej sluţby 

v Spišskej Belej – Stráţkach – snahou mesta je za finančnej pomoci EÚ zvýšiť kapacitu uvedeného zariadenia 
mesta, t.j. uskutočniť  nadstavbu v podkroví súčasnej budovy a prístavbu k súčasnej budove a vytvoriť tak 
štandardné, ale aj nadštandardné priestory pre klientov zariadenia.   
-schválilo výstavbu inţinierskych sietí pre výstavbu rodinných domov v lokalite „Nad Kaštieľom“ v Spišskej Belej- 
Stráţkach (I. etapa) -schválilo návrh na postupnú prípravu projektovej dokumentácie na výstavbu inţinierskych 

sietí pre výstavbu rodinných domov v lokalite „Za ul. SNP“ v Spišskej Belej. 
 

Zo zasadnutie mestského zastupiteľstva 

   Na svojom poslednom zasadnutí dňa 15. decembra 2005 mestské zastupiteľstvo okrem iného :  
- schválilo zmenu územného plánu mesta na základe ţiadosti  Jána Majerčáka, bytom Lendak, Poľná 30 na 

výstavbu priemyselnej haly na území nášho mesta v lokalite – na Továrenskej ulici vedľa panelovej cesty 
k mestskému podniku za podmienky 

- úhrady alikvotnej časti nákladov na rekonštrukciu  prístupovej cesty  k uvedenej budúcej prevádzke  
- prioritného zamestnávania obyvateľov z nášho mesta a blízkeho okolia  -schválilo predaj mestského pozemku 

pod verejným WC pri OD Jednota o výmere cca 200 m2 na výstavbu  dvojpodlaţného polyfunkčného objektu (s 
moţnosťou podpivničenia a s podkrovím) na účely zriadenia obchodno-prevádzkových priestorov  s moţnosťou 
 vytvorenia bytových jednotiek, Marcelovi Ferenckovi zo Spišskej Belej a Vladimírovi Ordzovenskému z 

Ľubice (obaja podnikajúci v Spišskej Belej)   
 za týchto ďalších podmienok:  
a) kúpna cena je 1.500 Sk/m2  
b) odstránenie súčasných WC a prípravu pozemku na výstavbu zabezpečia kupujúci  na svoje náklady   
c) výstavbu polyfunkčného objektu ukončiť  do 31.12.2007, v prípade nedodrţania lehoty výstavby si mesto môţe 

uplatniť zmluvnú pokutu 1000 Sk za kaţdý deň omeškania  
d) kupujúci predloţia vypracovanú projektovú štúdiu na schválenie Mestskému zastupiteľstvu  
e) s výstavbou uvedeného objektu začať do 6 mesiacov od prevodu vlastníckeho práva k pozemku, v prípade 

nedodrţania tejto lehoty má  mesto právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a kupujúci sú povinní zaplatiť zmluvnú 
pokutu vo výške polovice kúpnej ceny (mesto si ponechá polovicu zaplatenej kúpnej ceny za pozemok) 

f) uzavretie kúpnej zmluvy a zaplatenie kúpnej ceny do 30 dní od schválenia predaja, resp. predloţenia kúpnej 
zmluvy mestom  

schválilo            

návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 4/2005, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta  č. 10/2004 
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  - uvedené zmeny 
však neznamenajú zvýšenie daní pre obyvateľov mesta, len formálnu úpravu niektorých ustanovení z dôvodu 
zmeny zákona o miestnych daniach – nemení sa výška daní ani poplatku za komunálny odpad (narozdiel od 
iných obcí a miest) .  
schválilo          

návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2005  o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta. Prijatie tohto 
nariadenia si vyţiadala nová legislatíva, pričom sa zrušilo doteraz platné nariadenia mesta č. 2/2004 
o príspevkoch z rozpočtu. Podľa tohto nového nariadenia je potrebné ţiadosti o celoročnú dotáciu podávať do 15. 
februára 2006 (viac info na budúce) 
schválilo          

a) návrh rozpočtu mesta Spišská Belá na rok  2006 (návrh rozpočtu  tvorí prílohu tohto uznesenia)  
-schválilo predaj mestského pozemku pod verejným WC pri OD Jednota o výmere cca 200 m2 na výstavbu  

dvojpodlaţného polyfunkčného objektu (s moţnosťou podpivničenia a s podkrovím) na účely zriadenia obchodno-
prevádzkových priestorov  s moţnosťou  vytvorenia bytových jednotiek, Marcelovi Ferenckovi zo Spišskej Belej 
a Vladimírovi Ordzovenskému z Ľubice (obaja podnikajúci v Spišskej Belej)   

 za týchto ďalších podmienok:  
g) kúpna cena je 1.500 Sk/m2  
h) odstránenie súčasných WC a prípravu pozemku na výstavbu zabezpečia kupujúci  na svoje náklady   
i) výstavbu polyfunkčného objektu ukončiť  do 31.12.2007, v prípade nedodrţania lehoty výstavby si mesto môţe 

uplatniť zmluvnú pokutu 1000 Sk za kaţdý deň omeškania  
j) kupujúci predloţia vypracovanú projektovú štúdiu na schválenie Mestskému zastupiteľstvu  
k) s výstavbou uvedeného objektu začať do 6 mesiacov od prevodu vlastníckeho práva k pozemku, v prípade 

nedodrţania tejto lehoty má  mesto právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a kupujúci sú povinní zaplatiť zmluvnú 
pokutu vo výške polovice kúpnej ceny (mesto si ponechá polovicu zaplatenej kúpnej ceny za pozemok) 

l) uzavretie kúpnej zmluvy a zaplatenie kúpnej ceny do 30 dní od schválenia predaja, resp. predloţenia kúpnej 
zmluvy mestom  

schválilo            

návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 4/2005, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta  č. 10/2004 
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  - uvedené zmeny 
však neznamenajú zvýšenie daní pre obyvateľov mesta, len formálnu úpravu niektorých ustanovení z dôvodu 
zmeny zákona o miestnych daniach – nemení sa výška daní ani poplatku za komunálny odpad (narozdiel od 
iných obcí a miest) .  
schválilo          

návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2005  o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta. Prijatie tohto 
nariadenia si vyţiadala nová legislatíva, pričom sa zrušilo doteraz platné nariadenia mesta č. 2/2004 
o príspevkoch z rozpočtu. Podľa tohto nového nariadenia je potrebné ţiadosti o celoročnú dotáciu podávať do 15. 
februára 2006 (viac info na budúce) 
schválilo          

b) návrh rozpočtu mesta Spišská Belá na rok  2006 (návrh rozpočtu  tvorí prílohu tohto uznesenia)  
b) zmeny rozpočtu mesta na rok 2005 ( návrh zmien rozpočtu tvorí prílohu tohto uznesenia) 
schválilo   

návrh primátora mesta na zavedenie nových aktivít mesta v oblasti občiansko-spoločenských záleţitostí v meste 
Spišská Belá (o tom neskôr) 
 



Získali sme ďalší grant z EÚ !!!  

 
Mesto Spišská Belá vypracovalo a podalo europrojekt  pod názvom „Príprava podmienok pre rozvoj 
environmentálnej infraštruktúry v meste Spišská Belá“, ktorého cieľom je získanie grantu z programu PHARE 

(EÚ) na vypracovanie projektových dokumentácií na vyriešenie nasledovných environmentálnych problémov  v 
meste Spišská Belá: 
 
SO 01 Rozšírenie vodovodnej siete v Sp. Belej. 
Projektová dokumentácia  v rozsahu pre stavebné povolenie  by mala vyriešiť vybudovanie nového vodovodu od 
súčasného vodojemu (v severnej  časti za mestom) po Kúpeľnú ulicu v Spišskej Belej v dĺţke cca 3,2 km. 
 
SO 02  Dobudovanie splaškovej kanalizácie v meste Spišská Belá    
Projektová dokumentácia v rozsahu pre stavebné povolenie by mala vyriešiť: 
1. napojenie ostatnej splaškovej kanalizácie na ČOV Spišská Belá odkanalizovaním Belianskeho potoka v dĺţke 

cca 1,9 km a vybudovaním 2, resp. 3 prečerpávacích staníc, ktoré zabezpečia výtlak splaškových vôd do 
kanalizácie na ul. Hviezdoslavovej, Petzvalovej, Slnečnej a Letnej vedúcej do ČOV Spišská Belá  

2. vybudovanie novej delenej kanalizácie na uliciach - Kúpeľná a SNP  v dĺţke  cca 1,7 km s priamym napojením 
na ČOV Spišská Belá.  

 
SO 03 Vybudovanie daţďovej kanalizácie v meste Spišská Belá  
Projektová dokumentácia v rozsahu pre stavebné povolenie by mala vyriešiť vybudovanie  daţďovej kanalizácie 
v Spišskej Belej s napojením do Belianskeho potoka, a to najmä na uliciach kpt. Nálepku, Zimná, Druţstevná, 
Tatranská, Osloboditeľov, Hviezdoslavova, Slnečná, Nová,. Záhradná, Mierová, 1.mája, Petzvalova, Krátka 
v celkovej dĺţke cca 9,5 km. Existujúce spádové pomery umoţňujú napojenie tejto kanalizácie v jej kaţdej časti 
do vodného toku, čím sa odľahčí splašková kanalizácia i ČOV. 
SO 04  Kompletná delená kanalizácia v mestskej časti Stráţky  
Projektová dokumentácia v rozsahu pre stavebné povolenie  by mala vyriešiť vybudovanie kompletnej delenej 
kanalizácie v mestskej časti Stráţky, a to:   
1. Splaškovej kanalizácie v dĺţke cca 2,9 km na Popradskej ulici  a ulici L. Medňanského s jej napojením do ČOV 

Spišská Belá cez prečerpávaciu stanicu 
2. daţďovej kanalizácie v dĺţke cca 1,7 km na Popradskej ulici a ul. L. Medňanského do zaústením do potoka 

Čierna voda v Stráţkach. 
 

SO 05  Doregulovanie  Belianskeho potoka v Spišskej Belej  
Projektová  dokumentácia v rozsahu pre stavebné povolenie by mala vyriešiť dokončenie regulácie zostávajúcej 
časti vodného toku – Belianskeho potoka v zastavanej časti v dĺţke cca 1,2 km  
 
SO  06  Regulácia potoka v Stráţkach 
Projektová dokumentácia v rozsahu pre stavebné povolenie bude obsahovať  reguláciu vodného toku  Čierna 
voda v mestskej časti Stráţky v zastavanom území  v dĺţke  cca  1,4 km.  

Mesto bolo úspešné a na realizáciu uvedeného projektu získalo grant vo výške cca 92.153,-EUR + DPH (95 
% z celkových nákladov), pričom mesto zabezpečuje k tejto sume spolufinancovanie uvedeného projektu 
z vlastných zdrojov vo výšky zvyšných 5 % (t.j. pri kurze 39,-SKK/EUR - grant predstavuje sumu cca 4.276.821,-
Sk vrátane DPH a spolu-financovanie z rozpočtu mesta vo výške cca 225.135,-Sk vrátane DPH). V súčasnosti 

mesto pripravuje verejné obstarávanie na výber dodávateľa na vypracovanie uvedených PD a uvedené sumy 
môţe byť ešte upravené v závislosti od výsledku tohto obstarávania.  

 

Výzva – pripomienky k novému  
mestskému rozhlasu  

 
Mesto Spišská Belá uviedlo do prevádzky nový bezdrôtový mestský rozhlas. Ide o technologické zariadenie, ktoré 
je potrebné správne nainštalovať a otestovať. Preto vyzývame obyvateľov mesta, ak majú nejaké pripomienky, 
výhrady alebo návrhy k počuteľnosti a funkčnosti tohto rozhlasu, aby nám to oznámili telefonicky, e-mailom alebo 
osobne na mestskom úrade (na sekretariáte alebo u Ing. Ščigulinského).  
 

Futbalová 11-tka roka 2005 

 
      Koncom novembra bola Podtatranským futbalovým zväzom v Poprade po prvýkrát vyhlásená „Futbalová 11-
tka 2005“ okresných súťaţí podtatranskej oblasti (FK Slavoj Spišská Belá je účastníkom 1. triedy tejto oblastnej 
súťaţe). Medzi 11 najlepšími futbalistami tejto futbalovej súťaţe malo svoje zastúpenie aj Mesto Spišská Belá – 
konkrétne náš futbalový klub, pretoţe medzi 3 najlepšími útočníkmi bol ocenený aj Peter Kredatus. Gratulujeme 
!!! 
 

Celoročný zber autobatérii   

 
Mesto spišská Belá na základe spolupráce so spoločnosťou AKU  TRANS s.r.o. Trnava  ponúka obyvateľom 
moţnosť počas celého roka sa „zbavovať“ autobatérii. V areáli Mestského podniku na Továrenskej ulici je 
umiestnený špeciálny kontajner na zber autobatérii ako nebezpečného odpadu. Tento zber je bezplatný tak pre 
obyvateľov ako aj pre samotné mesto (náklady uhrádza uvedená súkromná spoločnosť ).   
 

Lyžovačka v Ždiari aj s dopravou   

 
Skicentrum Strednica a.s. Ţdiar ponúka lyţovačku v lyţiarskom stredisku Strednica v Ţdiari s moţnosťou dopravy 
do uvedeného lyţiarskeho strediska zo Sp. Belej a späť súkromnou autobu-sovou dopravou. Autobus bude 

premávať zatiaľ   



 v pondelok 26. decembra 
 v sobotu 31. decembra 

Cena obojsmerného cestovného lístka (Spišská Belá – Ţdiar – Spišská Belá) je  40 Sk/osoba. 
Odchod autobusu zo Spišskej Belej : 9.00 hod. – parkovisko pred Obchodným domom Jednota.  
Odchod autobusu zo Ţdiaru : cca 14.30 hod.  
 

Vianočná jazda zručnosti  

Automobilový klub Spišská Belá Vás pozýva na súťaž v jazde zručnosti Vianočná jazda zručnosti, ktorá sa 

uskutoční dňa 26.decembra 2005 (pondelok) na parkovisku pri Belanských kúpeľoch v čase od 13,00 do 15,00 

hod. na parkovisku pred Belanskými kúpeľami.  
 

Vianočný futbalový turnaj o Pohár primátora   

V Pondelok 26.12.2005 sa v telocvični ZŠ Moskovská uskutoční Vianočný futbalový turnaj  amatér-skych 
druţstiev muţov o pohár primátora mesta.   
 

Ako bude pracovať mestský úrad počas Vianočných sviatkov  

 
Úradné hodiny : Piatok  23.12.  - od 7.30 do 12.00, Ut – Pia (27. - 30.12.) – od 7.30 – do 15.00 hod.,  V novom 
roku od pondelka 2.1.2006 bez zmien. 
 

Finančná pomoc pre deti ....  

Mesto poskytlo v tomto období finančné príspevky pre deti (občanov nášho mesta) nachádzajúce sa mimo 
rodinného prostredia (napr. v detskom dome, v krízovom centre a pod.), a to vo výške 400,-Sk na osobu na 
nákup vianočných darčekov.  
 

Výsledky volieb do Prešovského VÚC   
za mesto Spišská Belá  

 
Voľby  predsedu VÚC  - v 2. kole 1. Dušan Hruška    200 platných hlasov -  66,4 %,  2. Peter Chudík      101 
platných hlasov  - 33,6 % 
 
Voľby poslancov do zastupiteľstva VÚC ( prví piati, ktorí boli zvolení za poslancov okresu Keţmarok) 1.  Miroslav 
Perignáth - 148 hlasov  2.  Ján Soliar -143 hlasov 3.  Cyril Václav -120 hlasov 4.  Ľubomír Mačko - 118 hlasov 5.  
František Hanáček - 116 hlasov. Účasť voličov v 1. kole -  8,23 %  a  v 2. kole -  6,75 %. 
 

Zimné prázdniny   

Zimné prázdniny vo všetkých školách a školských zariadeniach v našom meste budú trvať od 23.12. 2005 aţ do 
pondelka  9.1.2006.  
 

Počítačoví kurz pre nezamestnaných   

Základná škola na Moskovskej ulici organizuje  počítačový kurz pre nezamestnaných v rámci projektu 
organizovaným Ministerstvom dopravy pôšt  a telekomunikácií „Digitálni štúrovci 2005“ . Záujemcovia  sa môţu 
prihlásiť  na Mestskom úrade u p. Klokočovej (č.dv.10, tel. 4680504), alebo priamo na základnej škole u Mgr. 
Emila Valeka, alebo Mgr. Juraja Tomečka v termíne     do konca januára 2006. 
 

Centrum voľného času  pripravuje počas vianočných prázdnin  

pre deti tieto akcie: 27.12.2005 – pobyt v prírode , modelovanie zo snehu v záhrade CVČ od 11.00 hod., 
28.12.2005 – zimné športy sánkovanie lyţovanie o 10.00 hod. stretnutie na parkovisku pri  OD Jednota  a  
29.12.2005  - súťaţ v stavaní snehuliakov o 13. 00 hod.  na sídlisku  Mierová . 

 
 

Pripravil a spracoval : JUDr. Štefan Bieľak, primátor mesta a zamestnanci MsÚ    
 

 

 

 
 

 

 


