
 

 
 

 
 
 

Hlavné priority mesta v roku 2006  

 
1- dokončiť rekonštrukciu verejného osvetlenia v meste (osvetlenie cesty k mestskému podniku, 2. osvetlenie 
cesty medzi ulicou Osloboditeľov a Slnečnou, 3. osvetlenie budúceho chodníka k bývalým Štátnym majetkom, 4. 
osvetlenie chodníka k Belianskemu rybníku, 5. osvetlenie cesty za panelákmi na Druţstevnej ulici za Zimou 
ulicou, 5. osvetlenie chodníka k ţelezničnej zastávke v Stráţkach, 6. osvetlenie chodníka k cintorínu v Stráţkach 
a ďalšie menšie prípady) 
2- pokračovať v rekonštrukcii mestských komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev   v zmysle  
predloţeného plánu investičných stavebných aktivít (najmä 1. nový asfalt na Kúpeľnej ulici za traťou, 2. nový 
asfalt na Hviezdoslavovej ulici – poškodená dolná časť, 3. oprava chodníka na Tatranskej ulici, 4. výstavba 
chodníka od Špeciálnej školy ku panelákom na Druţstevnej ulici, v prípade dostatku finan. prostriedkov aj 
rekonštrukcia chodníka na ul. Kpt. Nálepku (od č. 12) a ďalšie drobné stavebné aktivity) 
3- pokračovať v snaţení o vylúčenie kamiónovej dopravy v meste na štátnej ceste I/67 (v úseku Spišská Belá - 
Tatranská Javorina) a o postupnú úpravu povrchu tejto cesty  
4- dokončiť prípravu a vydať monografiu mesta Spišská Belá  (v rozsahu cca 500 strán) 
5- dokončiť výstavbu viacúčelového športového ihriska na Moskovskej ulici (s umelou trávou) 
6- rozšíriť mestský cintorín (zrealizovať stavebné úpravy) v Spišskej Belej 
7- zrealizovať projekt – Postupná obnova centra mesta (finančne podporeného EÚ) – oprava chodníkov 
a verejných priestranstiev - ul. Hviezdoslavova, ul. Zimná, ul. SNP (po obchodný dom vrátane autobusovej 
zastávky), ul. Štefáni-kova a okolie Múzea J.M. Petzvala,  rekonštrukcia cesty na Štefánikovej ulici a dokončenie 
výstavby cyklochodníka k Belianskemu rybníku s úpravou parkoviska pri rybníku   
8- zrealizovať projekt – Príprava projektovej dokumentácie pre obnovu a dobudovanie turistických chodníkov 
a cyklotrás v Belianskych Tatrách (finančne podporeného EÚ) 
9- zrealizovať projekt – „Príprava projektovej dokumentácie na riešenie environmentálnych problémov mesta 
Spišská Belá“ (finančne podporeného EÚ) – dobudovanie splaškovej kanalizácie, vybudovanie daţďovej 
kanalizácie v meste, vybudovanie daţďovej a spláškovej kanalizácie v Stráţkach, nový vodovod od vodojemu do 
mesta –cca 3,2 km, regulácia Belianskeho potoka a potoka v Stráţkach) 
10- revitalizovať oddychovú zónu mesta – Beliansky rybník (vybudovanie cyklochodníka a úprava parkoviska, 
osvetlenie cyklochodníka aţ k rybárskemu domu, osadenie lavičiek a odpadkových košov, 2 veľké drevené 
prístrešky so spevnenou plochou, úprava chodníka okolo rybníka, osadenie niekoľkých informačných tabúľ 
a pod.)   
11- realizácia projektu – „Vypracovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja miest Spišská Belá na 
roky 2007 – 2113 s výhľadom do roku 2025“– ide o nový projekt finančne podporený EÚ  
12- vysporiadať pozemky a vydať územné a stavebné povolenie pre výstavbu nového futbalového ihriska 
v Spišskej Belej 
13 -pokračovať v majetkoprávnom vysporiadavaní pozemkov v prospech mesta 
14- dokončiť výstavbu a skolaudovať 40 nových mestských nájomných bytov na ul. 1. mája 
15- pripraviť projektovú dokumentáciu na novú strechu na budove zdravotného strediska vrátane vytvorenia 
podkrovných priestorov a uskutočniť kompletnú výmenu okien na tejto budove     
16- pokračovať v modernizácii futbalového ihriska v Stráţkach 
17- pokračovať v modernizácii školských budov – CVČ – plynofikácia, ZUŠ – kompletná výmena elektrického 
vedenia, ZŠ Štefánikova – výmena okien v zadnej budove (táto posledná aktivita bude závisieť od vývoja 
rozpočtu mesta v roku 2006)  
18 - pokračovať v skvalitňovaní výchovno-vzdelávacieho procesu v školách a školských zariadeniach v meste 
(postupné dovybavenie potrebnou technikou a pomôckami)  
19- pokračovať v oprave fasád mestských domov – Hviezdoslavova 1, Zimná 2, Zimná 8 
20- uskutočniť výstavbu inţinierskych sietí pre výstavbu 18 rodinných domov v mestskej časti Stráţky – lokalita 
„Nad kaštieľom“ a získať na túto výstavbu aj štátne účelové dotácie  
21- dovybaviť mesto mestským mobiliárom aj mimo centra (osadenie nových lavičiek, odpadkových košov) 
22 - vypracovať projekt na vybudovanie kamerového systému v meste (samotné vybudovanie nie je zatiaľ 
zahrnuté v rozpočte mesta na rok 2006)    
23- pokračovať v obnove mestskej zelene – výsadba nových stromov v ďalších dvoch lokalitách 
24- pripraviť vybudovanie jednotného informač-ného (orientačného, externého) systému mesta  
25- pokračovať v zlepšovaní systému informova-nosti a propagácie činnosti mesta (napr. ďalšie informačné 
tabule, vydanie nových propagačných materiálov) 
26- postupne projekčne pripraviť ďalšie dve lokality na výstavbu rodinných domov – za ul. SNP (pri novom 
futbalovom ihrisku a za ul. Slnečnou ako pokračovanie ul. Osloboditeľov)   
27- etablovať fungovanie novozriadeného školského úradu v našom meste 
28- zjednotiť a skvalitniť prevádzku mestských cintorínov v Spišskej Belej vrátane Stráţok (vypracovať nový 
prevádzkový poriadok) 
29- pokračovať  príprave ďalších europrojektov 
30- posilňovať rozvoj mikroregiónu Belianske Tatry  
31- nadviazať uţšiu spoluprácu s partnerskými mestami v Poľsku, Nemecku a Českej rep. 
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Medzinárodný veľtrh cestovného ruchu SLOVAKIATOUR 2006 v Bratislave  

 
V dňoch 26.-29. januára 2006 sa v Bratislave uskutočnil Medzinárodný veľtrh cestovného ruchu SLOVAKIATOUR 
2006. Ide o najvýznamnejšie podujatie tohto druhu u nás a aktívne sa ho zúčastnilo aj naše mesto v rámci 
propagácie tatranských a podtatranských obcí a miest v spoločnej expozícii celého Tatranského regiónu. 
Veľkému záujmu návštevníkov sa tešili najmä najnovšie propagačné materiály nášho mesta.  
 

Zasadnutie mestského mládežníckeho parlamentu s mestským zastupiteľstvom  

 
      Dňa 10.2.2006 sa v Centre voľného času uskutočnilo spoločné zasadnutie nového mestského mládeţníckeho 
parlamentu s primátorom mesta a s mestským zastupiteľstvom nášho mesta.  Cieľom tohto stretnutie bolo najmä 
odprezentovať pripravený plán činnosti tohto mládeţníckeho parlamentu, určenie jeho hlavných priorít, ako a j 
formy spolupráce a komunikácie s vedením mestom. V rámci diskusie sa naznačili témy a oblasti, ktorým bude 
potrebné venovať väčšiu pozornosť. 
 
 

Kontrolná činnosť mestskej polície 

 
Na základe nariadenia primátora mesta mestská polícia uţ viac ako polroka vykonáva kontroly zamerané na 

dodrţiavanie zákazu poţívania alkoholických nápojov a tabakových výrobkov osobami mladšími ako 18 rokov.  
Táto kontrolná činnosť sa vykonáva v 3 krát mesačne a to vo všetkých reštauračných a pohostinských 
prevádzkach na území nášho mesta. V prípade zistenia porušenie uvedeného zákazu sa ukladá 
prevádzkovateľovi tohto zariadenia finančná pokuta. 

 

Verejná ponuka – prenájom chatovej osady Šarpanec  

 
Mesto Spišská Belá vyhlasuje verejnú  ponuku  

 
na prenájom  Chatovej osady ŠARPANEC  

 
1. Špecifikácia objektu:      

a) 10 ks  drevených chatiek o výmere 120 m
2   

, 5 ks drevených chatiek o výmere 80 m 
2
 a sociálne zariadenie 

b)  priľahlé pozemky  
c) vodovodná a elektrická prípojka, zariadenie chatiek 
2. Podmienky nájmu: 

   - výška ročného nájmu za celú chatovú osadu: 40 000,- Sk 
     

- doba nájmu - dohodou 
3. Termín a miesto podania žiadosti: 
Ţiadosti (s podnikateľským zámerom) zasielajte do 15.03.2006 na adresu :   Mestský úrad, Petzvalova 18, 059 
01 Spišská Belá. 
4. Bližšie informácie: Ing.  Kušmíreková,  Mestský úrad v Spišskej Belej, č. tel.: 4680506. 
5. Ďalšie podmienky: 

Moţnosť obhliadky objektu v dohodnutom čase. 
 
 

Daň za psa  

 
Mesto Spišská Belá upozorňuje vlastníkov alebo drţiteľov psov, ţe podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych 
daniach a VZN mesta č. 10/2004  o miestnych daniach boli vlastníci alebo drţitelia psov povinní sami zaplatiť daň 
za psa vo výške ako minulý rok do 31. januára 2006  bez vyzvania (platobný výmer sa nedoručuje). Tí, ktorí tak 

doposiaľ nerobili, nech bezodkladne uhradia túto daň.  
Noví vlastníci alebo drţitelia psov sú povinní sa zaevidovať na mestskom úrade v Spišskej Belej do 30 dní od 
kedy sa stali vlastníkmi alebo drţiteľmi psa  a v tejto lehote zaplatiť  túto daň, resp. jej pomernú časť (podľa počtu 
mesiacov v danom kalendárnom roku).  
Len na upresnenie : predmetom dane je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou 
osobou na území mesta. Sadzbu dane za jedného psa a kalendárny rok 2006 sa nemenila (je rovnaká ako v roku 
2005) a  
a) je 400,-Sk za psa chovaného v byte bytového domu  
b) je 250,-Sk v ostatných prípadoch. 
 

Daň z nehnuteľnosti na rok 2006  

 
Mesto Spišská Belá oznamuje daňovníkom dane z nehnuteľnosti, ţe nie sú povinní podávať nové daňové 
priznanie pre túto daň, ak v roku 2005 nenastala u nich zmena týkajúca sa toho, čo doposiaľ vlastnili (zväčšenie 
alebo zmenšenie nehnuteľného majetku) – napr. nadobudnutie novej nehnuteľnosti, a pod. Táto daň  bude 
daňovníkovi vyrubená platobným výmerom mesta, ktorý bude doručený daňovníkovi najneskôr do konca mája 
2006.  Výška dane sa oproti roku 2005 nezmenila. 
 
 
 
 



Pýtate sa – na nové nájomné byty ..... 

 
Mesto v súčasnosti realizuje výstavbu 40 nájomných bytov na ul. 1. mája. Táto výstavba by mala byť 
pravdepodobne ukončená v mesiaci august – september 2006 a byty sa budú  prideľovať ich novým nájomcom 
aţ po ich dokončení. Podmienky pre pridelenie bytu budú obdobné ako boli pri prideľovaní bytov v roku 
2003/2004. Pre pridelenie bytov nie je rozhodujúci ţiadny poradovník, najdôleţitejším kritériom je váţnosť potreby 
riešenia bytovej otázky ţiadateľa. Pred rozhodovaním o pridelení bytov mesto bude  
zasielať všetkým ţiadateľom dotazníky za účelom zistenia potrebných údajov a informácii.     
  

Ďalší úspešný europrojekt – Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta  

Mesto Spišská Belá minulý rok vypracovalo ďalší projekt, ktorého cieľom bolo získať grant – finančné prostriedky 
z EÚ na vypracovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Spišská Belá na roky 2007-2013 
s výhľadom do roku 2025. Mesto je podľa zákona o podpore regionálneho rozvoja povinné mať takýto program 
vypracovaný a zároveň ţiadať finančné prostriedky zo štrukturálnych fondov EÚ je moţné len za predpokladu, ţe 
mesto má takýto strategický dokument vypracovaný a schválený.  Tento program by mal komplexne určiť 
rozvojové priority mesta v uvedenom období vzhľadom na všetky skutočnosti, okolnosti a danosti mesta a jeho 
okolia.  Tento dokument by mal byť vypracovaný do 1 roka (t.j. cca do januára aţ februára 2007) a jeho 
vypracovanie bude zabezpečovať externá spoločnosť (na objednávku mesta), ktorá bude vybratá na základe 
verejného obstarávania. Celkové náklady projektu predstavujú sumu 714 tis. Sk, z toho výška grantu EÚ 
predstavuje 95 % z týchto nákladov (t.j. 679 000,-Sk) a mesto zo svojho rozpočtu uhradí 5 % z týchto nákladov 
(t.j. 35 000,-Sk). Skutočná výška týchto súm bude závislá od výsledku verejného obstarávania. 
 

Poľnohospodárske družstvo v Spišskej Belej - čo sa v ňom deje ?  

V posledných týţdňov sa na verejnosti dosť hovorilo o predaji podielnických listov členov Poľnohospodárskeho 
druţstva TATRY v Spišskej Belej ako aj o tom, ako to bude ďalej s týmto druţstvom. Vzhľadom na túto situáciu sa 
primátor nášho mesta stretol s predsedom druţstva v záujme vysvetlenia celej situácie, a to najmä z 2 dôvodov : 
ako to bude so zamestnanosťou (druţstvo zamestnáva cca okolo 100 ľudí) a zároveň druţstvo uţíva 
poľnohospodárske pozemky mesta (má v prenájme od mesta ornú pôdu, lúky, pasienky a pod.). Podľa vyjadrenia 
predsedu druţstva – Tatranská mliekáreň Keţmarok sa rozhodla kúpiť väčšinu podielnických listov („akcií“) od 
členov druţstva v snahe získať väčšinový podiel v druţstve. Rovnako aj samotné vedenie druţstva v záujme 
zachovania si väčšinového podielu na vedení a rozhodovaní druţstva začalo uţ skôr postupne odkupovať tieto 
podielnické listy. Podľa predsedu druţstva súčasný stav je taký, ţe vedenie druţstva má uţ kúpených viac ako 70 
% týchto podielnických listov. Snahou vedenia druţstva je aj naďalej činnosť druţstva udrţať (zachovať) 
a zabezpečiť jeho postupný rozvoj, čo si vyţiada aj určité reformné kroky a rozhodnutia. Avšak druţstvo chce ísť 
ďalej.      
 
 

Stretnutie v Bukowine Tatrzanskej  

 
   V nedeľu 5. februára sa v Bukowine Tatrzanskej (Poľsko – 10 km od hraníc) uskutočnilo ďalšie stretnutie wojta 
gminy Bukowiny Tatrzanskej Milana Modlu, starostu obce Ţdiar Ladislava Budzáka a primátora nášho mesta. 
Cieľom tohto stretnutie bolo pokračovanie diskusie o spoloč-ných cezhraničných (regionálnych) aktivitách 
v oblasti cestovného ruchu a kultúrnej výmeny. Najmä sa hovorilo o príprave výstavby cyklo-chodníkov Sp. Belá – 
štátna hranica – T. Bukovina), ale aj o uţ úspešných spoločných projektoch (napr. čiastočná rekonštrukcia centra 
mesta Spišská Belá v hodnote cca 13 mil. Sk sa uskutoční v tomto roku vďaka spoločnému europrojektu práve 
s Bukowinou Tatrzanskou).  Na záver sa uskutočnila obhliadka nového lyţiarskeho strediska v poľskej Bialke (4 
km od Bukowiny Tatrzanskej).     
 

1. slovenská volejbalová liga  

Výsledky zápasov volejbalistov Spišskej Belej v 1. slovenskej volejbalovej lige : 
21.1.2006 :  Lovinobaňa - Spišská Belá : 3:2, 3:1 
28.2.2006:  Spišská Belá – Martin:  3:1, 3:0 
4.2.2006 :   Trenčín – Spišská Belá : 2:3, 0:3 
11.2.2006 : Spišská Belá – Dubová :  3:0, 3:0 
 

Ľadová  plocha (klzisko) na Tatranskej ulici  

Ľadová  plocha (klzisko) na Tatranskej ulici je pre verejnosť prístupná nasledovne: 
Po - Pia     8.00 - 17.00 hod.  
So - Ne    12.30 - 17.00 hod.  
Prevádzkovateľom klziska je Hokejový klub HC 02 Spišská Belá.  ........  Vstup je zdarma !! ........... 
 
 

Rýchla zdravotná pomoc v našom meste  

 
Od 1.1.2006 začala pôsobiť v našom meste uţ skôr avízovaná rýchla zdravotná pomoc, ktorá má umiestnenú 
svoju stanicu v budove zdravotného strediska (na prízemí). Túto tzv. „RZP-čku“ prevádzkuje spoločnosť 
EMERGENCY MEDICAL SERVICE – EMS s.r.o., Poprad. , ktorá na základe úspešného absolvovania 
výberových konaní vyhláseného Ministerstvom zdravotníctva SR a získania povolenia na ich prevádzku, 5 staníc 
záchrannej zdravotnej sluţby a to v nasledovných sídlach: v Poprade, Starom Smokovci, Keţmarku a Spišskej 
Starej Vsi, kde poskytuje sluţby Rýchlej lekárskej pomoci (RLP), t.j. posádky zloţenej z lekára, zdravotnej sestry 
alebo záchranára a vodiča a v Spišskej Belej, kde je posádka Rýchlej zdravotníckej pomoci (RZP), v zloţení 
zdravotná sestra alebo záchranár a vodič. Všetky tieto posádky, samozrejme v nepretrţitej 24 hodine prevádzke, 
sú riadené zásahovým strediskom spoločnosti EMERGENCY MEDICAL SERVICE – EMS, s.r.o. v Keţmarku, 
zásahovým strediskom Nemocnice s poliklinikou v Poprade (obe dosiahnuteľné na známych tiesňových 



telefónnych číslach 155) a Koordinačným strediskom Integrovaného záchranného systému (s telefónnym číslom 
112). 
 
 

Výstava výtvarných prác  

Základná umelecká škola Vás pozýva na Verejnú výstavu výtvarných prác ţiakov tejto školy, ktorá sa je 
inštalovaná v priestoroch múzea Dr. Greisigera (budova mestskej kniţnice) a potrvá od 15.2. do 15.3. 2006. 
Moţnosť návštevy  tejto výstavy je v pracovných dňoch, okrem stredy v čase od 9.00 hod do 13.00 hod. a od 
14.00 hod do 17.00 hod.  
 

Centrum voľného času pozýva .....  

Centrum voľného času v našom meste pozýva deti a mládeţ si zahrať biliard, či stolný futbal, vyuţiť sluţby PC 
učebne a internetu. Svoju činnosť uţ začal aj mládeţnícky parlament, ktorý sídli v tomto centre a uţ pripravuje 
zaujímavé akcie na najbliţšie obdobie. Rovnako funguje aj centrum pre mamičky s najmenšími deťmi. Príďte sa 
pozrieť.  
 

Viete, že . . . . . 

- v sobotu 4.2.2006 sa v našom meste na klzisku pri kolkárni uskutočnil Hokejový turnaj, ktoré sa zúčastnilo 5 
amatérskych druţstiev z nášho mesta. 
- v sobotu 4.2.2006 sa v našom meste (v Belianskej vinárni) uskutočnil Mariášový turnaj o pohár primátora mesta 
a zároveň to bolo 2. kolo Tatranského pohára v mariáši. Turnaja sa zúčastnilo 36 hráčov. 
 
 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
   

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


