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Mestské zastupiteľstvo v Spiš-
skej Belej na rokovaní 13. decem-
bra 2007 okrem iného:

Schválilo návrh všeobecne 
záväzného nariadenia Mesta 
Spišská Belá č. 7/2007, ktorým 
sa mení a dopĺňa VZN č. 10/2004 
o miestnych daniach a miestnom 
poplatku za komunálny odpad 
a drobný stavebný odpad - týmto 
nariadením sa okrem iného zvy-
šuje daň z nehnuteľnosti o 10 % 
a zároveň sa zvyšuje aj poplatok 
za komunálny odpad (pozri samo-
statný článok).

 Schválilo zmenu rozpočtu 
mesta na rok 2007. 

 Schválilo návrh na poskyt-
nutie dotácií z rozpočtu mesta 
Spišská Belá na rok 2008 pre 
verejnoprospešné organizácie na 
verejnoprospešné účely (pozri 
samostatný článok).

 Schválilo návrh rozpočtu 
mesta Spišská Belá na rok 
2008 v členení rozpočtové príj-
my vo výške 115 393 000 Sk 
a rozpočtové výdavky vo výške 
115 939 000 Sk (vrátane škôl 
a školských zariadení).

Schválilo návrh na zriadenie 
verejných WC pri OD Jednota 
v Spišskej Belej a návrh podmie-
nok na prevádzkovanie týchto 

Zo zasadnutia zastupiteľstva
verejných WC (pozri samostatný 
článok).

 Schválilo Akčný plán staveb-
ných a obdobných investičných 
aktivít mesta Spišská Belá pre rok 
2008 (pozri samostatný článok).

 Schválilo návrh Plánu kultúr-
nych, športových a spoločenských 
aktivít (akcií) mesta v roku 2008 
(pozri samostatný článok).

 Schválilo verejnú ponuku na 
predaj hotela Belan s priľahlým 
pozemkom v Spišskej Belej. 

 Schválilo predĺženie lehoty na 
predloženie ponúk na zónu rozvo-
ja cestovného ruchu Šarpanec do 
21. januára 2008.

 Vzalo na vedomie informáciu 
o prebiehajúcich a skončených 
stavebných akciách v Sp. Belej: 

 - výstavbe časti nového oplo-
tenia areálu športového ihriska pri 
ZŠ na Moskovskej ulici, 

 - výstavbe osvetlenia, manti-
nelov, ochranných sietí na športo-
vom ihrisku na Tatranskej ulici, 

 - o príprave výstavby oplote-
nia a odvodnenia plochy nového 
futbalového štadióna,

 - oprave chodníka medzi 
Zimnou a Družstevnou ulicou 
(pri špec. základnej škole),

 - rekonštrukcii WC a výmene 
okien na budove kina. 

Sedemčlenná delegácia nášho 
mesta navštívila v dňoch 14. až 
17. decembra nemecké partner-
ské mesto Brück. Návšteva sa 
uskutočnila na pozvanie primáto-
ra K. H. Borgmana pri príležitosti 
konania vianočného jarmoku. Po-
čas návštevy sa jej členovia mali 
možnosť stretnúť s krajanmi, 
bývalými obyvateľmi Spišskej 
Belej i okolitých obcí, ktorí dnes 
žijú v Brücku. Zaujímavosťou 
a zároveň príjemným prekvape-
ním je skutočnosť, že napriek 
viac ako 60-ročnému odlúčeniu, 
mnohí z nich ešte stále dobre 
ovládajú slovenčinu. Navštívili 
tiež základnú školu, kde mali 
možnosť nadviazať zaujímavé 
kontakty, zoznámiť sa so zavá-
dzaním alternatívneho spôsobu 
vyučovania a tiež s niektorými 
zaujímavými projektmi školy. 
Zástupcovia Sp. Belej sa stretli 
s predstaviteľmi dobrovoľného 
hasičského zboru ktorí im pred-
viedli najmodernejšiu hasičskú 
techniku vrátane modernej hasič-
skej základne. Inšpiratívny bol 
aj ekologický projekt vodného 
kanála so zaujímavou flórou 
a faunou v lesnom prostredí na 
okraji Brücku (vyhľadávaná 
turistická atrakcia). Skutočnú 
pravú, tradičnú vianočnú atmo-
sféru mali potom možnosť zažiť 
v historickom krajskom meste 
Potsdam, v okresnom meste Bel-
zig i v samotnom Brücku. Zaujali 

ich najmä predvianočné prípravy 
jarmoku, do ktorých sa aktívne za-
pojili obyvatelia mesta. Práve oni 
(nie mesto) si sami pre seba pri-
pravili tieto podujatia a  vytvorili 
si takú vianočnú atmosféru, akú 
ju sami chceli mať. Zaujímavá 
inšpirácia aj pre nás... 

Na úrovni primátorov oboch 
miest sa počas stretnutia navrhla 
užšia spolupráca v oblasti školstva 
(možnosť výmenných pobytov 
žiakov a pedagógov základných 
škôl a vzájomná výmena skú-
seností). Spolupráca v oblasti 
dobrovoľného hasičstva (výmena 
skúsenosti) a spolupráca v oblas-
ti cestovného ruchu (turistické 
a dovolenkové návštevy Tatier 
a Spiša s ubytovaním v Spišskej 
Belej a v okolí).

Partnerská návšteva

• Stretnutie so zástupcami mestského úradu a mestského hasičského 
zboru v Brücku.

• Stretnutie s obyvateľmi mesta Brück, ktorí pochádzajú zo Spiš-
skej Belej, počas vianočného jarmoku.



JANUÁR 2008Spišskobeliansky spravodajSTRANA 2 JANUÁR 2008STRANA 3 Spišskobeliansky spravodaj

Historický 
kalendár mesta 

1. 1. 1923 V Spišskej Belej 
zriadený obecný úrad, obecné 
zastupiteľstvo, obecná rada 
a starosta po zrušení mest-
ského magistrátu zákonom 
č.275/1922.
1. 1. 1972 Právoplatnosť zlú-
čenia Spišskej Belej a Strážok 
po dohode na spoločnom pléne 
Mestského národného výboru 
Spišskej Belej a Miestneho 
národného výboru Strážok 
v auguste 1971 a po schválení 
Okresným národným výborom 
v Poprade.
4 .1. 1607  Poľský kráľ 
Žigmund III. udelil Spišskej 
Belej privilégium konania 
dvoch dvojdňových výroč-
ných trhov (jarmokov) - na sv. 
Antona (17.1.) a na sv. Matúša 
(21.9.).
6. 1. 1807 V Spišskej Belej 
sa narodil Jozef Maximilián 
Petzval - fyzik, matematik, 
vynálezca a univerzitný pro-
fesor.
15. 1. 1597 V Strážkach 
zomrel Gregor Horváth-
-Stančič (Stansith), cirkevný 
spisovateľ, župný hodnostár 
a zakladateľ gymnázia pre 
mladých šľachticov v Stráž-
kach (1585-1711), ktoré bolo 
známe v celom Uhorsku.
17. 1. Sviatok sv. Antona, 
patróna rímskokatolíckeho 
kostola a Mesta Spišská Belá.
18. 1. 1994 Vrátenie belian-
skych mestských pozemkov na 
lendackej Pálenici Vojenskými 
lesmi a majetkami v Kežmar-
ku (555 ha).
22. 1. 1786 Vysviacka no-
vopostaveného evanjelického 
kostola v Spišskej Belej.
27. 1. 1945 Oslobodenie 
Spišskej Belej a Strážok So-
vietskou armádou.
27. 1. 1965 Obnovenie 
štatútu mesta Spišská Belá 
a zriadenie mestského národ-
ného výboru (dovtedy sme boli 
obcou od r. 1923).

Verejné korčuľovanie
Pozývame všetkých, najmä 

deti, ktoré majú záujem  o korču-
ľovanie, na ihrisko na Tatranskej 
ulici, kde je pre ne už pripravená 
ľadová plocha.  

Bezplatný vstup
Slovenská národná galéria pri-

chádza s novinkou. Od decembra 
zaviedla voľný (bezplatný) vstup 
do kaštieľa v Strážkach pre 
všetkých obyvateľov nášho mesta. 
Tento bezplatný vstup platí počas 
celého roka okrem letnej turistic-
kej sezóny, teda od 15. júna do 15. 
septembra. Domáci obyvatelia sa 
pri vstupe do kaštieľa musia preu-
kázať občianskym preukazom. 

Vybavenie ďalšej triedy 
Ešte koncom roka Materská škola na Mierovej ulici zakúpila interiérové 

vybavenie do ďalšej triedy (ďalšieho oddelenia). Išlo o nábytok a ďalšie veci 
v hodnote 100 000 Sk, pričom tieto financie materská škola ušetrila na ener-
giách (na spotrebe plynu). Už počas predchádzajúceho roka mesto vyčlenilo 
na modernizáciu interiérového vybavenia 300 000 Sk pre 3 triedy.       

Mesto Spišská Belá upozorňu-
je vlastníkov alebo držiteľov psov, 
že podľa zákona č. 582/2004 Z. z. 
o miestnych daniach a VZN mes-
ta č. 10/2004 o miestnych daniach 
boli vlastníci alebo držitelia psov 
povinní sami zaplatiť daň za psa 
vo výške ako minulý rok do 
31. januára 2008 bez vyzvania 
(platobný výmer sa nedoručuje). 

Daň za psa po starom Tí, ktorí tak doposiaľ neurobili, 
nech uhradia túto daň do konca 
januára. 

Noví vlastníci alebo držitelia 
psov (ktorí sa nezaevidovali na 
mestskom úrade) sú povinní sa 
zaevidovať na mestskom úrade 
v Spišskej Belej do 30 dní odke-
dy sa stali vlastníkmi alebo drži-
teľmi 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 2008 sa 
nezmenila (je rovnaká ako v roku 
2007) a 
a)  je 400 Sk za psa chovaného 

v byte bytového domu 
b)  je 250 Sk v ostatných prípa-

doch.
Daň sa neplatí za tieto psy:

a)  poľovnícke psy používané na 
poľovnícke účely,

b)  služobné psy ozbrojených 
zložiek a ozbrojených síl Slo-
venskej republiky,

c)  psy so špeciálnym výcvikom, 
ktoré vlastnia alebo používajú 
občania s ťažkým zdravotným 
postihnutím,

d)  psy chované na vedecké účely 
a výskumné účely,

e)  psy umiestnené v útulku zvie-
rat.

• Poďakovanie patrí všetkým účinkujúcim, ktorí svojim programom 
prispeli k vytvoreniu predvianočnej atmosféry v rámci Vianočného po-
poludnia Spišskej Belej.

Občanom Sp. Belej chceme 
pripomenúť Všeobecne záväzné 
nariadenie mesta č. 10/2004 
o miestnych daniach a poplatku 
za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady, ktoré sa venuje 
aj dani za užívanie verejného 
priestranstva. Základom dane 
je výmera užívaného verejného 
priestranstva v m². Sadzba dane za 
užívanie verejného priestranstva 
sa za každý aj začatý m² a každý aj 
začatý deň určuje podľa tabuľky.

Daňová povinnosť vzniká 
dňom začatia užívania verej-
ného priestranstva a zaniká 
dňom skončenia užívania 
verejného priestranstva. Za ve-
rejné priestranstvá sa považujú 

Užívanie verejného priestranstva
miestne komunikácie, chodníky, 
verejná zeleň, spevnené plochy 
a trhovisko.

Daňovník je povinný písomne 
oznámiť záujem o začatie užíva-
nia verejného priestranstva na 
predpísanom tlačive mestu 2 pra-
covné dni vopred, najneskôr však 
pred začatím užívania verejného 
priestranstva. Tlačivo oznámenia 
o vzniku tejto daňovej povinnos-
ti je možné získať na Mestskom 
úrade, číslo dverí 5, alebo na 
web stránke mesta www.spis-
kabela.sk v sekcii Samospráva 
- Všeobecne záväzné nariadenia 
- VZN 10/2004 v prílohe. Zmenu 
skutočností rozhodujúcich pre ur-
čenie výšky dane, resp. pre zánik 

daňovej povinnosti je daňovník 
povinný oznámiť správcovi dane 
bezodkladne, najneskôr do 2 pra-
covných dní po tom, čo nastali 
tieto skutočnosti. 

Od dane je oslobodené 
užívanie verejného priestran-
stva na dočasné umiestnenie 
skládky stavebného materiálu, 
stavebného odpadu alebo paliva 
(napr. dreva, uhlia), ak užívanie 
verejného priestranstva nebude 
trvať viac ako 3 dni, ale tiež na 
dočasné umiestnenie stavebného 
zariadenia, ak užívanie verejného 
priestranstva nebude trvať viac 
ako 30 dní, a trvalé parkovanie 
vozidla mimo stráženého parko-
viska, ak ide o parkovanie vozidla, 
ktoré slúži na prepravu zdravotne 
ťažko postihnutej osoby. 

umiestnenie predajného zariadenia a zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb 30 Sk/m2 a deň
umiestnenie stavebného zariadenia 3 Sk/m2 a deň
umiestnenie zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií, 3 Sk/m2 a deň
umiestnenie skládky 2 Sk/m2 a deň
trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska 1 Sk/m2 a deň
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Keďže snahou Východo-
slovenskej energetiky, a. s., je 
rozvíjať ponuku poskytovaných 
služieb a zvyšovať tak pohodlie 
zákazníkov pri využívaní elektri-
ny, svojim zákazníkom z radov 
domácností, ktorých život závisí 
od kardiovaskulárneho, dýcha-
cieho alebo iného elektrického 
prístroja, ponúkajú nadštandardnú 
starostlivosť pri dodávkach elek-
triny do ich odberných miest.

V záujme zvýšenia kvality 
života tejto skupiny zákazníkov 
bezplatne zabezpečujú nasle-
dovné služby: v prípade plá-
novaných prerušení distribúcie 
(odstávok) elektriny občanom 30 
dní vopred zasielajú list s bližšími 
informáciami; v deň plánovaného 
prerušenia distribúcie elektriny 
(odstávky) sa s občanmi telefo-

Nadštandardná starostlivosť 
nicky skontaktujú,

- vopred oznamujú zmenu 
alebo zrušenie prerušenia distri-
búcie v prípade, že sa zruší alebo 
presunie na iný termín;

- občanov informujú o prí-
padných poruchách alebo neplá-
novaných prerušeniach distribúcie 
elektriny;

- prednostne pristupujú k ob-
nove distribúcie elektriny na 
ulici a v oblasti, kde títo občania 
bývajú.

V prípade záujmu o poskytnu-
tie bezplatnej nadštandardnej sta-
rostlivosti sa môžu občania kon-
taktovať na čísle 0850 123 333, 
písomne na adrese VSE, a. s., 
Mlynská 31, 042 91 Košice, 
elektronicky - info@vse.sk alebo 
osobne na ktoromkoľvek z 9 kon-
taktných zákazníckych miest. 

Mestské zastupiteľstvo v Spiš-
skej Belej 29. 11. 2007 prijalo 
Všeobecne záväzné nariadenie 
číslo 6/2007, ktorým sa mení 
a dopĺňa VZN mesta č. 5/2003 
o poskytovaní opatrovateľskej 
a sociálnej služby a o úhradách za 
opatrovateľskú a sociálnu službu 
poskytovanú v tomto zariadení. 
Cieľom navrhovanej právnej 
úpravy bolo zriadiť osobitnú ko-
misiu pre posudzovanie prijatia 
občana do Zariadenia opatrova-
teľskej služby v Spišskej Belej - 
v Strážkach, resp. pre posúdenie 
rozsahu poskytovaných služieb 
každému obyvateľovi v tomto 
zariadení. Rozhodnutia komisie 
majú pre konečné rozhodnutie 
primátora mesta síce odporú-
čajúci charakter, ale zároveň sú 
odborným posúdením danej veci 

Od 1. januára zmena v zariadení opatrovateľskej služby
(žiadosti). 

Nové nariadenie tiež upravilo 
výšku úhrad obyvateľov umiestne-
ných v  zariadení opatrovateľskej 
služby. Pre kalendárny rok 2007 
boli v rozpočte zariadenia určené 
výdavky vo výške 2 629 000 
a predpokladané príjmy vo výške 
2 538 000 Sk, čím vznikol deficit 
91 000 Sk. Predpokladané príjmy 
od obyvateľov predstavujú za uby-
tovanie 170 000 a za zaopatrenie 
114 000 Sk, čo je spolu 284 000 
korún. Pre rok 2008 sú navrhnuté 
výdavky vo výške 2 843 000 Sk 
a predpokladané príjmy vrátane 
štátnej dotácie pri ponechaní výš-
ky doterajších úhrad, by mali byť 
v sume 2 520 000 Sk. Pri zvýšení 
úhrady za bývanie a zaopatrenie 
podľa predkladaného návrhu 
nariadenia predpokladané príjmy 

pre rok 2008 budú 2 683 000 
Sk. Plánovaný rozdiel (deficit) 
medzi príjmami a výdavkami 
vo výške 160 000 bude uhrade-
ný z rozpočtu mesta. V náraste 
výdavkov je potrebné zohľadniť 
rast cien energií, vody a spotreb-
ného materiálu za posledné roky, 
nakoľko posledná úprava úhrad 
obyvateľov bola v apríli 2006. 
Predpokladá sa nárast príjmov 
do rozpočtu mesta vo forme úhrad 
za poskytovanú službu súhrnne vo 
výške 145 000 korún ročne. 

Príjmy od obyvateľov na 
stravu predstavovali v minulom 
roku 270 000 Sk, čo rozpočítané 
na deň a osobu bolo 80 Sk (ra-
ňajky, desiata, obed, olovrant, 
večera). Navrhovaným zvýšením 
stravnej jednotky na 90 korún sa 
zohľadňuje najmä rapídny rast 

cien potravín a základných suro-
vín. Pri zvýšení stravnej jednotky 
budú v tomto roku predstavovať 
príjmy 303 000 korún. 

Celková úhrada na deň za oby-
vateľa sa dnes pohybuje od 148,50 
až po 182 korún, po navrhovanej 
zmene to bude od 200 do 231 ko-
rún. Úhrady obyvateľov zahrňujú 
platby za používané priestory, 
vrátene vykurovania, elektrickej 
energie, spotreby vody a položka 
zaopatrenie zahŕňa sústavný do-
hľad zamestnancov, náklady na 
kuchyňu, päťkrát denne stravu, 
pranie, žehlenie, upratovanie, 
všetky opatrovateľské služby vrá-
tane predpisovania a donášky lie-
kov, objednávania a sprevádzania 
na vyšetrenia alebo sprevádzania 
do inštitúcií a pod. (t. j. kompletný 
celodenný a každodenný servis). 
Zmena výšky úhrad obyvateľov 
platí od 1. januára.

Voľné pracovné miesto
Spišská Belá má voľné pracovné miesto knihovničky v Mestskej 

knižnici na polovičný pracovný úväzok. Ide o zastupovanie počas 
práceneschopnosti (na dobu určitú).

Podmienka: stredoškolské vzdelanie s maturitou a vzťah k tejto 
práci. Uprednostnený bude držiteľ preukazu ŤZP alebo invalidný 
dôchodca. Záujemcovia sa majú možnosť prihlásiť do 18. 1. priamo 
v Mestskej knižnici alebo na Mestskom úrade č. dv. 10. Bližšie infor-
mácie na tel. č. 468 05 04, p. Klokočová. 

Podľa zákona č. 401/1998 Z. z. 
o poplatkoch za znečisťovanie 
ovzdušia v znení neskorších pred-
pisov dňa 29. 11. 2007 mestské 
zastupiteľstvo prijalo všeobecne 
záväzné nariadenie č. 5/2007 
o poplatkoch za znečisťovanie 
ovzdušia pre tzv. malé zdroje 
znečisťovania. Doposiaľ platné 
nariadenie mesta nezohľadňova-
lo všetky kategórie znečisťovania 
ovzdušia a spôsobovalo nejasnosti 
pri určovaní tohto poplatku. Podľa 
uvedeného zákona je povinnosťou 
prevádzkovateľa malého zdroja 
znečisťovania ovzdušia platiť 
uvedený zákonný poplatok. 
Prevádzkovateľ malého zdroja 
znečisťovania ovzdušia je povin-
ný písomne oznámiť každoročne 
do 15. februára mestu (mestskému 
úradu v Spišskej Belej) za každý 
malý zdroj znečisťovania ovzdu-
šia určené údaje za predchádzajúci 
kalendárny rok. Vzor oznámenia 
je prílohou uvedeného nariadenia 
mesta. Údaje z tohto oznámenia 
sú potrebné pre výpočet výšky 
uvedeného poplatku. Poplatok 
za znečisťovanie ovzdušia sú 

Poplatky za znečisťovanie ovzdušia po novom 
povinné platiť právnické osoby 
alebo fyzické osoby oprávnené 
na podnikanie (nie fyzické osoby - 
občania), ktoré prevádzkujú malý 
zdroj znečisťovania ovzdušia na 
území mesta.

 Poplatok sa nevyrubuje:
a) prevádzkovateľom stacio-

nárnych spaľovacích zariadení, 
v ktorých sa ročne spáli menej 
paliva ako je uvedené v sadzob-
níku tohto nariadenia, 

b) prevádzkovateľom malých 
zdrojov znečisťovania ovzdušia, 
ktorých zriaďovateľom alebo 
zakladateľom je mesto Spišská 
Belá. 

Poplatok sa pre každý zdroj 
určuje na kalendárny rok paušál-
nou sumou úmerne k množstvu 
a škodlivosti vypustených zne-
čisťujúcich látok alebo k spot-
rebe palív a surovín, z ktorých 
znečisťujúce látky vznikajú.

Poplatok za znečisťovanie 
ovzdušia je prevádzkovateľ 
malého zdroja znečisťovania 
ovzdušia povinný zaplatiť v le-
hote do 15 kalendárnych dní odo 
dňa nadobudnutia právoplatnosti 

rozhodnutia mesta o určení tohto 
poplatku. Mesto vyrúbi poplatok 
rozhodnutím. 

Za nesplnenie oznamovacej 
povinnosti podľa uvedeného 
nariadenia, alebo povinností ur-
čených v rozhodnutí mesta o po-
platku za znečisťovanie ovzdušia 
možno uložiť pokutu až do výšky 
20 000 Sk. 

Podotýkame, že uvedený po-
platok sa vyberá už od roku 1998 
a je povinnosťou mesta ho vybe-
rať. Mesto len určuje jeho výšku. 
Tento poplatok je príjmom roz-
počtu mesta. V roku 2007 mesto 

vybralo tento poplatok vo výške 
58 728 Sk. Uvedené nové nariade-
nie je účinné od 1. 1. 2008.  

Jedným z cieľov tohto nariade-
nia je motivovať právnické a fy-
zické osoby prevádzkujúce malé 
zdroje znečisťovania ovzdušia 
k voľbe najlepšej dostupnej tech-
niky ako najvýhodnejšieho rieše-
nia z hľadiska ochrany ovzdušia, 
a teda motivovať k vedomému, 
čo najmenšiemu znečisťovaniu 
ovzdušia. Text nariadenia je do-
stupný na mestskom úrade alebo 
na www.spisskabela.sk. Viac 
informácii vám poskytne RNDr. 
Vojtičková, oddelenie životného 
prostredia, tel. 4680 513.
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Daň z nehnuteľnosti
Od 1. 1. 2008 v našom meste platia vyššie sadzby dane z nehnu-

teľnosti a poplatku za komunálny odpad. Uvedené zvýšenie bolo odô-
vodnené dlhodobým nezvyšovaním tejto dane a poplatku a zároveň 
zvýšenými nákladmi na zabezpečenie základných potrieb mesta, najmä 
narastajúcimi nákladmi na nakladanie s komunálnym odpadom v našom 
meste. Z miestnych daní sa zvyšuje len daň z nehnuteľnosti. 

 U sadzieb dane z pozemkov a dane zo stavieb a bytov sa táto daň 
zvýšila o 10 %. Toto zvýšenie zodpovedá inflácii za obdobie 3 rokov 
dozadu. Zároveň však treba povedať, že výška tejto dane nebola uprave-
ná ani v roku 2004 pri prijatí VZN č. 10/2004, t. j. výška bola prevzatá 
z predchádzajúceho obdobia (z roku 2001). Príjmy z dane z nehnuteľ-
nosti za rok 2007 predstavovali 3 555 000 Sk. Predpokladané príjmy 
z dane z nehnuteľnosti za rok 2008 sa odhadujú na sumu 3 890 000 
Sk. Uvedené zvýšenie tejto dane by malo priniesť naviac do rozpočtu 
mesta 335 000 Sk ročne. K samotnej výške tejto dane je potrebné po-
znamenať, že výška tejto dane aj po jej zvýšení je len mierne nad jej 
najnižšou sadzbou určenou zákonom a zároveň je jednou z najnižších 
daní v porovnaní s okolitými mestami a niektorými obcami. 

Príjmy z tejto dane mesto používa na plnenie jeho základných 
potrieb (najmä na údržbu mesta a jeho modernizáciu). 

Mení sa aj splatnosť tejto dane: 
a)  daň z nehnuteľností vyrubená fyzickej osobe je splatná 
  1. naraz do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného 

výmeru , ak ročná výška dane nepresahuje 500 Sk,
 2. v dvoch splátkach, a to vo výške 50 % dane do 15 dní odo dňa 

nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru a 50 % dane do 
4 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného vý-
meru, ak ročná výška dane presahuje 500 Sk, 

b)  daň z nehnuteľností vyrubená právnickej osobe je splatná
 1. naraz do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného 

výmeru , ak ročná výška dane nepresahuje 10 000 Sk, 
 2. v dvoch splátkach, a to vo výške 50 % dane do 15 dní odo dňa 

nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru a 50 % dane do 
4 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného vý-
meru, ak ročná výška dane presahuje 10 000 Sk. 
Daňovník pri dani z nehnuteľnosti nie je povinný podávať nové 

daňové priznanie pre túto daň, ak v roku 2007 nenastala u nich zmena 
týkajúca sa toho, čo doposiaľ vlastnili (zväčšenie alebo zmenšenie 
nehnuteľného majetku) - napr. nadobudnutie novej nehnuteľnosti 
- kúpou, dedením, a pod. Táto daň bude daňovníkovi vyrubená pla-
tobným výmerom mesta, ktorý bude doručený daňovníkovi v priebehu 
najbližších týždňov. 

Prehľad príjmov z dane z nehnuteľnosti
Príjmy z dane z nehnuteľnosti za rok

3 414 000 Sk 2005
3 583 000 Sk 2006
3 555 000 Sk 2007
3 890 000 Sk 2008

Miestny poplatok za komunálny odpad 
a drobný stavebný odpad

 V prípade miestneho poplatku za komunálny odpad a drobný sta-
vebný odpad sa pri zvýšení tohto poplatku vychádzalo z nasledovných 
skutočností:

Prehľad celkových a príjmov a výdavkov za komunálny odpad 
a drobný stavebný odpad

Rok Príjmy Výdavky Ostatné výdavky - nákup
2007 1970 tis. Sk 2062 tis. Sk 245 ks zberných nádob
2006 2099 tis. Sk 4108 tis. Sk 113 ks zberných nádob 
2005 1965 tis. Sk 3270 tis. Sk 237 ks zberných nádob 
2004 2086 tis. Sk 3938 tis. Sk 152 ks zberných nádob 

Zvýšenie dane z nehnuteľnosti a poplatku za komunálny odpad
V roku 2008 sú výdavky za komunálny odpad a drobný stavebný 

odpad, separovaný zber odpadu vrátane biologicky rozložiteľného 
odpadu a nebezpečného odpadu, nakúpené nádoby na odpad a apod. 
odhadované na predpokladanú sumu 5 652 tis. Sk. 

Tieto výdavky pozostávajú: 
1.  uloženie komunálneho odpadu na skládku .................1 439 tis. Sk
2.  zber a preprava (odvoz) komunálneho odpadu 
 na skládku ...................................................................2 766 tis. Sk
3.  jarné a jesenné upratovanie (v celom meste) 
 - pristavenie veľkoobjemových kontajnerov .................150 tis. Sk
4.  odpad z cintorínov (odvoz a uskladnenie na skládke) ...118 tis. Sk
5.  divoké skládky (ich odstraňovanie) .................................71 tis. Sk
6.  separovaný zber odpadov 
 (5 komodít - plasty, sklo, papier, zeleň, kovy) ...............808 tis. Sk
7.  nebezpečný odpad..........................................................100 tis. Sk
8.  nákup zberných nádob ...................................................200 tis. Sk

 
Pre výpočet nového poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný 

odpad sa vychádzalo z výdavkov za zber, prepravu a uloženie odpadu len 
vo výške 3 794 tis. Sk, ktoré by mali znášať obyvatelia a podnikatelia. 
Ostatné výdavky vo výške 1 858 tis. Sk bude i naďalej znášať mesto 
doplácaním z vlastných zdrojov z rozpočtu mesta. Takže mesto zaťaží 
obyvateľov mesta a podnikateľov pôsobiacich v meste spolu sumou 
3 794 tis. Sk. Táto suma predstavuje 67 % celkových nákladov, ostatných 
33 % nákladov bude znášať naďalej mesto zo svojho rozpočtu. 

Navrhovaná nová výška poplatku pre 1 každú fyzickú osobu je vo 
výške 470 Sk ročne. Ide o nárast o proti pôvodne určenému poplatku, 
ktorý bol na 1 osobu vo výške 380 Sk a menej. Rovnako sa prehod-
notila výška poskytovaných zliav zo základnej sadzby uvedeného 
poplatku a tieto zľavy sa znižujú. Avšak doterajší stav výšky poplatku 
a celkových príjmov na nakladanie s odpadmi v našom meste bol a je 
dlhodobo neudržateľný, nakoľko tento poplatok sa prakticky zásadne 
neupravoval od roku 2002. A každoročný náras t nákladov na nakla-
danie s odpadmi na území mesta núti mesto každoročne míňať viac 
finančných prostriedkov z vlastného rozpočtu. Nárast týchto nákladov 
je spôsobený nárastom ceny za uloženie 1 tony odpadu na skládke, 
nárastom nákladov na dopravu, nárastom samotného množstva vypro-
dukovaného odpadov, zavedením separovaného odpadu, rozšírením 
rozsahu jarného a jesenného upratovania a pod.

 Množstvo odpadu v meste Spišská Belá 
v období rokov 2003 - 2006 (v tonách/rok)

2003 2004 2005 2006
zmesový komunálny 
odpad, objemný odpad 
a zmiešaný odpad zo 
stavieb a demolácií

1 683,79 1 638,27 1 444,53 1888,12

papier 0 0 8,21 10,1
sklo 0 0 20,62 15,1
plasty 0 0 7,39 9,4
kovy 0 0 0 0
farby 0 0 0,51 0,73
oleje 0 0 0,01 0,03
akumulátorové batérie 0 0 0,60 0,952
Biologicky rozložiteľný 
odpad organický 
(len tzv. zelený)

0 0 52,44 62,6

(V tabuľke je prehľad len o množstvách odpadu, ktorý zbieralo mesto.)

Porovnávajúc posledné roky, napriek zavedenému separovanému 
zberu odpadu sa množstvo komunálneho odpadu nezmenšuje, práve 
naopak - jeho produkcia narastá ako narastá aj množstvo uskladneného 
komunálneho odpadu na skládke napriek tomu, že narastá aj množstvo 
vyseparovaných zložiek odpadov. Takže zvýšené náklady na naklada-
nie s odpadmi na území mesta sú spôsobené nielen bežnou infláciou 
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(nárastom cien iných tovarov 
a služieb), ale aj nárastom celko-
vého množstva vyprodukovaného 
odpadu v našom meste a jeho 
nedostatočným separovaním (len 
necelých 6 % z celkového množ-
stva odpadu tvoria vyseparované 
zložky odpadu). Takže snahou 
nás všetkých obyvateľov mesta 
v záujme platenia čo najnižších 
týchto poplatkov má byť znižo-
vanie celkového množstva odpa-
du a zároveň čo najmasívnejšia 
separácia odpadu, nakoľko platí: 
je lacnejšia separácia odpadu 
ako uloženie odpadu na skládku 
(čím viac budeme separovať, tým 
menší bude nárast uvedeného po-
platku). 

Príklady výšky tohto poplatku 
v okolitých mestách: Kežma-
rok 521 Sk/osoba, Poprad 558 
Sk/osoba, Svit 437 Sk/osoba, 
Lipany 250 Sk/osoba, Vysoké 
Tatry 500 Sk/osoba, Podolínec 
410 Sk/osoba, Stará Ľubovňa 
440 Sk/osoba.

Zvýšenie dane z nehnuteľnosti a poplatku za komunálny odpad
Sadzba miestneho poplatku pre fyzické osoby

Poplatník na 1 deň na 1 rok 
2007 2008  2007 2008

Každá fyzická osoba 
( každý člen domácnosti)  1,041 Sk 1,288 Sk 380 Sk pre 1. člena a postupne menej 

pre ostatných členov 470 Sk

Osobitná sadzba miestneho poplatku pre fyzické osoby

Poplatník Osobitná sadzba Poplatok
 na rok 2008 

1 študent strednej školy alebo vysokej školy, 
ak má dennú internátnu formu štúdia

40 % z poplatku 
 188 Sk

2 Dieťa do 3 rokov veku 60 % z poplatku 282 Sk
3 Fyzická osoba staršia ako 65 rokov veku 70 % z poplatku 329 Sk
4 Držiteľ preukazu ŤZP alebo ŤZP-S 70 % z poplatku 329 Sk

 

Sadzba miestneho poplatku pre právnické osoby a podnikateľov 

Druh poplatníka
l nádoba - 110 L

(za 1 odvoz)
l nádoba - 1100 L

( za 1 odvoz)
2007 2008 2007 2008

1 Právnické osoby - nepodnikatelia 24 Sk 42 Sk 240 Sk 420 Sk

2 Fyzické osoby - podnikatelia 
Právnické osoby - podnikatelia 31 Sk 54 Sk 540 Sk 540 Sk

Platenie poplatku je podobné ako vyššie uvedené platenie dane z nehnuteľnosti.

Stav k 31. 12. 2004 2005 2006 2007
Knižničné jednotky (celkový počet kníh) 
v knižnici spolu 26 270 26 298 26 496 26 562

Ročný prírastok nových kúpených kníh  252 178 405 252
Finančné  prostriedky na nákup kníh  
z rozpočtu mesta 40 382 Sk 38 809 Sk 82 810 Sk 49 109 Sk

Registrovaní používatelia - čitatelia 714 648 669 676
Výpožičky spolu 19 053 21 535 20 537 21 815

Mestská knižnica plní vzde-
lávacie a kultúrno-výchovné 
poslanie. Nákup knižného fondu 
sme v roku 2007 realizovali sa-
mostatnými nákupmi prihliadajúc 
na schválený rozpočet.

Všetky knižné jednotky sa 
počas roka 2007 pečiatkovali, 
roztriedili podľa vedných odbo-
rov, označila sa detská literatúra, 
zapísali do prírastkového zozna-
mu, zhotovili knižný, revízny 
a katalógový lístok. Knihy sa 
balili do ochrannej fólie. Pohyb 
knižnej jednotky sa evidoval 
v karte pohybu knižného fondu.

 V roku 2007 sme za projekt „ 
Skvalitnenie knižnično-informač-
ných služieb“ získali 40 000 Sk na 
nákup výpočtovej techniky.

V mesiaci júl 2007 bolo v rámci 
národného projektu INFORMATI-

O  činnosti Mestskej knižnice v  Spišskej Belej v roku 2007  

ZÁCIA KNIŽNÍC sprístupnených 
8 počítačov s bezplatným interne-
tom pre čitateľov.

Aj počas roka 2007 pokračo-
valo spätné spracovanie knižného 
fondu. K dnešnému dňu je spraco-
vaných 16 934 zväzkov.

 Služby používateľom sú 
základnou funkciou knižnice 
zameranou na uspokojovanie po-
trieb používateľov. Počas roka boli 
služby zamerané na tieto úlohy:

-  poskytovanie literatúry;
-  poskytovanie informácií;
-  sprostredkovanie literatúry 

prostredníctvom medzikniž-
ničnej výpožičnej služby;

-  kolektívne formy práce.

Upomínaním čitateľov za 
nedodržanie výpožičnej doby 
knižnica získala 4 743 Sk. V roku 
2007 sa na požiadanie čitateľov 
v 19 prípadoch objednávala li-
teratúru, ktorá sa nenachádza vo 
fonde našej knižnice. 

Vzhľadom na vekovú štruk-
túru čitateľov (417) do 15 rokov, 
bola počas roka venovaná značná 
pozornosť detskému čitateľovi. 
V spolupráci s materskou školou 
bola 21-krát usporiadaná výchov-
ná návšteva pre 3 triedy materskej 
školy. V rámci výchovnej činnosti 
pre ZŠ bolo pripravených 15 
hodín pre jednotlivé triedy. 
Obsahom hodín bol informačný 
systém knižnice, využívanie 

slovníkov a encyklopédií. V me-
siaci apríl sa pre žiakov ZŠ (I. 
stupeň) zorganizovala besedu so 
spisovateľom Antonom Marecom 
a v mesiaci októbri beseda so spi-
sovateľom Milanom Húževkom. 
V roku 2007 sme usporiadali 
celkom 42 kolektívnych podujatí 
s 1 137 účastníkmi.

 Spracovala: Janusová Eva

Čitatelia                     rok 2006 rok 2007
Reg. čitatelia                          669 676
z toho: do l5 rokov               425 417
Návštevníci knižnice          5 217 6 044
  z toho: 622 návštevníkov 
  internetu

Výpožičky                 rok 2006 rok 2007
Výpožičky celkom:            20 537 21 815
z toho: 
náuč. liter. pre dosp.              3 484 3 902
krásna literatúra                     7 492 9 334
    - „ -  detská                       7 657 6 523
náučná liter. detská               1 904 2 056

Prepravná služba
V Spišskej Belej funguje pre 

všetkých záujemcov a pre mobil-
ných občanov so ZŤP, ktorí pobe-
rajú na prepravu peňažný príspe-
vok, prepravná služba. Výhodou 
je odvoz z vášho domova, väčší 
komfort, pohodlie, bezpečnosť 
a úspora času. Preprava sa usku-
točňuje osobným automobilom 
Škoda Octavia 1,9 TDi. Preprav-
ná služba funguje od pondelka do 
piatku od 8.00 h do 16.00 h. Mimo 
týchto hodín si ju môžete objednať 
na tel. č. 0915 866 506.
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Mesto Spišská Belá
Akčný plán stavebných a obdobných akcií v roku 2008

Názov akcie Zodpovedný 
Predpokladané 
(odhadované) 

náklady

Termín 
splnenia

1 Oprava fasády budovy kina (BV) Vedúci odboru výstavby a ŽP  700 tis Sk 2. štvrťrok 
2008 

2 Nový vstup do informačného centra v budove kina vrátane zriadenia priestoru pre 
stánok PNS (KV) Vedúci odboru výstavby a ŽP  350 tis Sk 1. - 2. štvrť-

rok 2008 

2 Premiestnenie sochy Immaculaty a úprava parku vedľa budovy kina a súvisiacich 
plôch vrátane nasvietenia sochy (KV) Vedúci odboru výstavby a ŽP 1 500 tis. Sk 2. - 3. štvrť-

rok 2008

3
Výstavba parku pri kostole a zvonici v Strážkach - zriadenie spevnenej zhromažďo-
vacej plochy slúžiacej aj na príležitostné parkovanie, vytvorenie parkovej zelene, 
postavenie oplotenia od p. Kovalčíkovej a v zadnej časti pozemku (KV)

Vedúci odboru výstavby a ŽP 1 000 tis. Sk 2. štvrťrok 
2008

 

4
Stavebné úpravy miestnej komunikácie na Družstevnej ulici za panelákmi od č. 2 
- 20 (osadenie obrubníkov a asfaltovanie a príprava pre optickú sieť) + úprava chod-
níka vedľa paneláku č. 12 a jeho napojenie na chodník pred panelákmi - (BV)

Vedúci odboru výstavby a ŽP 1 000 tis. Sk 2. štvrťrok 
2008

5 Asfaltácia prístupovej cesty z Letnej ulice k bytovkám na Petzvalovej ulici - cca 
100 m (lokalita Pod gaštanmi) - BV Vedúci odboru výstavby a ŽP 200 tis. Sk 2. štvrťrok 

2008

8 Zriadenie fontány pred obchodným domom Jednota v Spišskej Belej (KV) Vedúci odboru výstavby a ŽP 600 tis. Sk 2. štvrťrok

9
Výstavba nového futbalového štadióna v Spišskej Belej - 1. etapa - zemné prá-
ce, zriadenia podložia a založenie trávnika + oplotenie staveniska a základné 
odvodnenie celého územia (KV)

Vedúci odboru výstavby a ŽP 3 000 tis. Sk 2.- 4. štvrť-
rok 2008

10 Zriadenie parkoviska na Družstevnej ulici č. 68 a 70 - pred novým bytovým domom 
(16 b. j.) - osadenie obrubníkov a položenie dlažby - cca 40 m x 2,5 m (BV) Vedúci odboru výstavby a ŽP 250 tis Sk 3. - 4. štvrť-

rok 2008

11 Úprava parku pri Evanjelickom kostole na Štefánikovej ulici - jeho revitalizácia 
(BV) Vedúci odboru výstavby a ŽP 600 tis. Sk 3. štvrťrok 

2008

12
Asfaltovanie chodníka k železničnej zastávke v Strážkach okolo futbalového ihris-
ka + osadenie chýbajúcich obrubníkov + rekonštrukcia schodiska pri  železničnej 
zastávke (BV) 

Vedúci odboru výstavby a ŽP 700 tis. Sk 3. štvrťrok 
2008

13 Výstavba inžinierskych sietí pre IBV Strážky - lokalita „Nad kaštieľom“ - pokra-
čovanie (KV) Vedúci odboru výstavby a ŽP 3 000 tis. Sk  3. a 4. štvrť-

rok 2008

14 Vybudovanie budovy šatní na viacúčelovom športovom ihrisku na Tatranskej 
ulici (KV) Vedúci odboru výstavby a ŽP 300 tis. Sk 4. štvrťrok 

2008

15 Úplná rekonštrukcia vnútornej elektrickej siete a osvetlenia v budove mestského 
úradu (BV)

Vedúci odboru vnútornej 
správy 1 200 tis. Sk 1. štvrťrok 

2008

16 Rekonštrukcia WC v budove kina (BV) Vedúci odboru vnútornej 
správy 500 tis. Sk 1. štvrťrok 

2008 

17 Výmena okien na budove spoločenskej sály v Strážkach (BV) Vedúci odboru vnútornej 
správy 100 tis. Sk 3. štvrťrok 

2008

18 Zriadenie verejných WC v našom meste pri obchodnom dome (KV) Vedúci odboru výstavby a ŽP 350 tis. Sk 1. štvrťrok 
2008

19 Rekonštrukcia WC v budove mestského úradu na prízemí (BV) Vedúci odboru vnútornej 
správy 300 tis. Sk 1. štvrťrok 

2008

20 Zateplenie celej budovy Materskej školy na Mierovej ulici (BV) Riaditeľka MŠ 1 000 tis. Sk 2. - 3. štvrť-
rok 2008

21 Výmena okien v zadnej časti budovy Základnej umeleckej školy (BV) Riaditeľka ZUŠ 200 tis. Sk 1. - 2. štvrť-
rok 2008

Ďalšie plánované akcie pre rok 2008

22 Vybudovanie detského ihriska na ul. 1. mája pri nových BD (KV) (realizácia 
v prípade zabezpečenia finančných prostriedkov) Vedúci odboru výstavby a ŽP cca 200 tis. Sk 3. - 4. štvrť-

rok 2008

23
Rekonštrukcia chodníka - Slnečná ulica (č. 1 - 42) - vrátane úpravy povrchového 
rigolu pre dažďovú vodu okolo štátnej cesty + vybudovanie dažďovej kanalizácie 
- realizácie v prípade neúspešnosti projektu EÚ 

Vedúci odboru výstavby a ŽP 3 000 tis. Sk
+ 1 000 tis. Sk

4. štvrťrok 
2008

24 Výstavba dopravného ihriska na Tatranskej ulici (realizácia v prípade zabezpečenia 
finančných prostriedkov) Vedúci odboru výstavby a ŽP 1 500 tis. Sk 3. - 4. štvrť-

rok 2008

25 Výstavba malého lyžiarskeho vleku v Strážkach - za bývalým štátnym majetkom 
(realizácia v prípade zabezpečenia finančných prostriedkov) Vedúci odboru výstavby a ŽP 1 200 tis. Sk 3. - 4. štvrť-

rok 2008

26 Vybudovanie splaškovej kanalizácie na Partizánskej ulici (za železničnou stanicou) 
- realizácie v prípade schválenia technického riešenia Vedúci odboru výstavby a ŽP 400 tis. Sk 2. štvrťrok 

2008
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• Ako dlho je už Klub dôchodcov 
činný? 

- Klub dôchodcov bol založe-
ný roku 1976. Zakladateľmi boli 
páni: Bočkaj, Nálepka, Pitoniak, 
Bekeš a Špes. Klub je miestom, 
kde starším občanom i luďom 
s ťažkým zdravotným postih-
nutím zabezpečujeme kultúrno-
-spoločnský život a umožňujeme 
im uspokojovanie osobných 
záujmov a záľub. Predsedníctvo 
mi patrí už 11 rokov, zatiaľ túto 
funkciu nemal po mne kto pre-
vziať. V marci budú nové voľby, 
tak uvidíme, kto sa stane mojím 
nástupcom.
• Kde a kedy sa stretávate?

- Stretávame sa v prístavbe 
budovy Mestskej knižnice, 
v pondelky a štvrtky od 13.00 
do 16.00 h. Každý pondelok 
o 17.00 h sa v našich priestoroch 
koná nácvik speváckeho súboru 
Senior. Snažíme sa preň získavať 
nových členov, privítali by sme 
hlavne mladších. Názov súboru 
Senior možno pôsobí trochu za-
vádzajúco a evokuje zloženie ľu-
dí vyšších vekových kategórií. 
Zámerom však bolo vytvoriť 
zbor s vekovým zložením od 20 
rokov nahor, aj preto ho v bu-
dúcnosti plánujeme premenovať 
na „Belan“.
• Koľko má v súčasnosti klub 
členov?

Rozhovor s predsedom Klubu dôchodcov Františkom Dúbravským
- Klub dôchodcov má dnes 30 

členov, z toho 18 žien a12 mužov. 
Priemerný vek je 75 rokov. U žien 
je priemerný vek 74 rokov, u mu-
žov 76 rokov.
• Čomu sa venujete na svojich 
stretnutiach?

- Hráme rôzne spoločenské 
hry, napr. šach alebo mariáš. Po-
zeráme televíziu alebo počúvame 
rádio. Tohto času sú rozptýlením 
i elektronické klávesy, ktoré sme 
kúpili na sprevádzanie spevác-
keho zboru. Ľudia sa tu však 
prídu hlavne porozprávať, čo ich 
zbavuje pocitov osamelosti a vy-
trháva z domáceho stereotypu. 
Ženy si vymieňajú skúsenosti pri 
varení a recepty. Popritom podáva-
me kávu alebo čaj za symbolické 
ceny. Cez sviatky kúpime malé 
občerstvenie a robíme spoločné 
posedenia. Rozoberáme historické 
udalosti, dávame dohromady staré 
dokumentácie a fotografie. Každý 
mesiac meriame dôchodcom tlak. 
• Aké sú vaše aktivity? Organi-
zujete nejaké výlety a pod.?

- Organizujeme napr. predajné 
akcie zdravotníckych pomôcok. 
Zúčastnili sme sa V. Spišského 
zemiakárskeho jarmoku, v spo-
lupráci so Zväzom chovateľov 
- v záhrade klubu bola výstava 
drobných zvierat. Každoročne 
organizujeme zájazdy po okolí, 
no na dlhšie cesty nám bohužiaľ 

nestačia financie. Naposledy sme 
boli na Mariánskej hore v Levoči, 
navštívili sme baziliku, chrám sv. 
Jakuba, prezreli sme si námestie 
a navštívili ZOO v Spišskej Novej 
Vsi. V októbri sme sa zúčastnili na 
slávnosti výročia narodenia J. M. 
Petzvala a na akcii konanej pri 
príležitosti októbra - Mesiaca úcty 
k starším. V minulosti sme mávali 
oveľa viac výletov, ale teraz človek 
vynaloží veľké množstvo peňazí už 
len na samotnú cestu. Výlety ro-
bíme iba po okolí, boli sme napr. 
v Kežmarku, Malom Slavkove, 
Mlynčekoch, Šarpanci, T. Kotli-
ne, Ždiari, T. Javorine, Bachledo-
vej i Monkovej doline, na Lysej 
Poľane, či v Lendaku. Tiež sa zú-
častňujeme na zasadnutí Seniorov 
Spiša - stretnutí klubov. Okrajovo 
sa na takýchto stretnutiach rozobe-
rá činnosť klubov, najmä sa však 
rieši situácia dôchodcov na Slo-
vensku - poškodenie dôchodcov, 
dôchodkov, cestovné, otázka zliav 
na palivách v Tatranskej oblasti, 
rastúce náklady na lieky, rušenie 
nemocničných lôžok. Rozoberá-
me návrhy na zlepšenia, resp. pri 
nespokojnosti s nejakou situáciou, 
či zákonom oslovujeme príslušné 
orgány - ministerstvá a pod. 
• S akými organizáciami klub 
spolupracuje?

- Spolupracovali sme s pani 
učiteľkou Gotzmanovou, kto-

rá k nám chodila so svojim súbo-
rom. Ďalej so súborom Belanček, 
ktorý vedie pani Ležáková. Pláno-
vali sme spoluprácu so Zväzom 
zdravotne postihnutých. 
• Čo plánujete do budúcnosti?

 - Mesto plánuje nad klubom 
urobiť nadstavbu - bude to výhod-
né i pre naše spoločenské akcie, 
pretože, keby sa mali všetci naši 
členovia stretnúť, miestnosť by 
kapacitne nestačila. Prístavba bude 
slúžiť aj mestu a tiež pri výročných 
schôdzach iných organizácií. Čo sa 
týka výletov, chceli by sme sa ísť 
pozrieť do Starej Ľubovňa - nav-
štíviť hrad, skanzen. Zájsť si na 
Pieniny a pozrieť sa aj do Poľska.
• Niečo na záver...

- Náš klub je potrebné omladiť, 
pretože vekový priemer 75 rokov, je 
dosť vysoký. Veď dôchodkový vek 
začína už v 60-tich rokoch. Myslím, 
že je určite lepšie stráviť čas v prí-
jemnej spoločnosti ako sám, zatvo-
rený medzi štyrmi stenami.

Niektorí z vás sa obracajú 
na primátora s nasledovnou 
otázkou: Prečo mestský úrad 
povolil v Sp. Belej umiestnenie 
hracích automatov (výherných 
prístrojov) a otvorenie herní? 

Odpovedá primátor mesta 
Štefan Bieľak:

- Podľa platného zákona 
č. 171/2005 Z. z. o hazardných 
hrách je hazardné hry vrátane 
výherných hracích prístrojov 
možné prevádzkovať na základe 
individuálnej licencie, ktorú 
vydáva ministerstvo financií SR 
alebo obec (mesto) po splnení 
zákonných predpokladov. Avšak 
mesto ako príslušný povoľujúci 
orgán je dnes v pozícii „štatistu“, 
keďže na vydanie takejto licencie 
je právny nárok, t. j. musí sa takáto 
licencia udeliť, ak sú splnené zá-
konné predpoklady. Mesto, ktoré 
je zodpovedné za svoj rozvoj 
a kvalitu životy jeho obyvateľov, 
nemôže rozhodnúť o tom, že pre-

Výherné hracie automaty v našom meste?
vádzkovanie hazardných hier na 
svojom území si neželá, resp. že 
to nie je v súlade so všeobecným 
verejným záujmom, alebo že chce 
obmedziť rozsah prevádzkovania 
takýchto hier (napr. počet automa-
tov - hracích prístrojov). Žiaľ, ako 
predstavitelia najvyšších orgánov 
mesta (primátor i poslanci mest-
ského zastupiteľstva) sa na to 
bezmocne prizeráme a nemôžeme 
to zastaviť, či obmedziť, pretože 
zákon ukladá povinnosť takúto 
licenciu vydať. Predchádzajúci 
zákon platný do 1. mája 2005 dá-
val mestu (primátorovi) možnosť 
povoliť alebo nepovoliť prevádz-
kovanie hracích automatov na 
jeho území. Dnes to jednoducho 
neplatí.

Myslím, že by bolo z mo-
jej strany zbytočné hovoriť 
o všetkých negatívach, traumách 
a utrpeniach, ktoré hazardné hry 
spôsobujú aj obyvateľom žijúcim 
v našom meste. Takto si vlastne 

sami vyrábame problémy, ktoré 
následne nevieme vyriešiť a mno-
hokrát sa končia tragicky. Orgány 
mesta vnímajú prevádzkovanie 
hracích automatov negatívne, spô-
sobujú mestu a jeho obyvateľom 
viac problémov ako osohu.

Treba však povedať aj to, že na 
druhej strane je prevádzkovanie 
týchto hracích prístrojov príjmom 
do rozpočtu mesta, nakoľko každý 
výherný automat nám ročne pri-
nesie do pokladne 45 000 korún. 
Ide o správny poplatok určený 
zákonom o správnych poplat-
koch, takže samotné mesto ne-
určuje jeho výšku ani povinnosť 
ho platiť (určuje to zákon). Dnes 
je na území mesta 21 výherných 
prístrojov. 

V súčasnosti sú dve možnosti 
riešenia tohto negatívneho javu: 

Prvou je neprenajímať pod-
nikateľské priestory reštaurácií, 
barov a podobných zariadení na 
prevádzkovanie hracích prístro-

jov (automatov). Táto možnosť 
je k dispozícii hneď, ale je len na 
dobrovoľnom zvážení vlastníkov 
podnikateľských priestorov, resp. 
podnikateľov, či prenajmú svoje 
priestory na tento účel. Mesto 
svoje priestory na tento účel pre-
najímať nebude. 

Druhá možnosť je zmena 
spomenutého zákona o hazard-
ných hrách, ktorým bude mestám 
a obciam opäť vrátená právomoc 
zvážiť prevádzkovanie hazard-
ných hier a teda aj hracích au-
tomatov na svojom území (teda 
povoliť alebo nepovoliť ich 
prevádzkovanie). To si však vy-
žaduje presvedčiť poslancov Ná-
rodnej Rady SR o potrebe takejto 
zmeny. Ja sám som už písomne 
požiadal predsedu Vlády SR, 
predsedu i niektorých poslancov 
Národnej rady SR  o prípravu ta-
kejto zmeny. 

Dovtedy, kým sa uvedený 
zákon nezmení, však budeme 
musieť znášať súčasný stav, ktorý 
sa môže len zhoršovať.

Oznam
Riaditeľstvo Základnej školy 

J. M. Petzvala v Spišskej Belej na 
Moskovskej ulici č. 20 a riaditeľ-
stvo ZŠ na Štefánikovej ulici č. 19 
oznamuje, že zápis do prvého roč-
níka sa uskutoční 15. a 16. januára 
2008 (utorok, streda) od 14.30 do 
17.00 h v priestoroch ZŠ.
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JANUÁR
i  13. januára - Novoročná bezpečná jazda - automobilová orien-

tačná súťaž pre rodičov s deťmi a začiatočníkov (organizuje Au-
tomobilový klub Spišská Belá) 

i  25. januára - Oslobodenie mesta počas 2. sv. vojny - pietna 
spomienka

i  26. januára - Belánčan, nehnevaj sa! (človeče) (organizuje CVČ 
+ mesto)

i  27. januára - 1. kolo automobilovej jazdy zručnosti o pohár 
primátora mesta (organizuje Automobilový klub Spišská Belá) 

FEBRUÁR
i 3. 2. - Divadelné predstavenie pre deti 
i 10. 2. - Divadelné predstavenie pre dospelých 
i 17. 2. (nedeľa) - Valentínsky jarmok - na námestí
i 20. 2. - Verejný žiacky koncert - kino Sp. Belá (organizuje ZUŠ)
i  24. 2. - 2. kolo automobilovej jazdy zručnosti o pohár primátora 

mesta (organizuje Automobilový klub Spišská Belá) 
i Hokejový turnaj o pohár primátora mesta 

MAREC 
i 3. 3. - súťaž Kalčeto (organizuje CVČ + mesto)
i 10. 3. - Výstava prác žiakov výtvarného odboru ZUŠ Sp. Belá
i 12. 3. (streda) - Slávnostné uvítanie detí do života
i 12. 3. (streda) - Slávnostné prijatie jubilantov (dôchodcov)
i 14. 3. - „Miss bábika“ (organizuje CVČ + mesto)
i  23. 3. - Jarná bezpečná jazda - automobilová orientačná súťaž 

pre rodičov s deťmi a začiatočníkov (organizuje Automobilový 
klub Spišská Belá) 

i  27. 3. - Slovenčina moja, krásne ty zvuky máš... súťaž poézie 
a prózy (organizuje CVČ + mesto)

i 28. 3. (streda) - Deň učiteľov - slávnostná akadémia
i  30. 3. - 3. kolo automobilovej jazdy zručnosti o pohár primátora 

mesta (organizuje Automobilový klub Spišská Belá) 
i  Marec - mesiac knihy - Týždeň slovenských knižníc - aktivity 

mestskej knižnice 
 
APRÍL
i Vyhlásenie súťaže o najkrajšiu predzáhradku a najkrajší balkón
i Mestská futbalová liga - začiatok (otvorenie)
i  19. 4. - Memoriál M. Garaniča - futbalový turnaj amatérskych 

družstiev
i  25. 4. - „Beliansky slávik“ - obvodová súťaž detí v speve (orga-

nizuje CVČ + mesto)
i  27. 4. - 4. kolo automobilovej jazdy zručnosti o pohár primátora 

mesta (organizuje Automobilový klub Spišská Belá) 

MÁJ
i  4. 5. - Beliansky majáles (na belianskom rybníku)
i  4. 5. - Otvorené majstrovstvá mesta Spišská Belá v hádzaní 

šípok (na belianskom rybníku)
i  8. 5. - Boj proti fašizmu - pietna spomienka
i  10. - 11. 5. - Rybárske preteky detí „Zlatý Blyskáč“ a rybárske 

preteky dospelých
i  11. 5. - Deň matiek - kultúrne pásmo
i  18. 5. - Jarná bezpečná jazda - automobilová orientačná súťaž 

pre rodičov s deťmi a začiatočníkov (organizuje Automobilový 
klub Spišská Belá) 

i 21. 5. - Koncert učiteľov ZUŠ Spišská Belá (v kinosále mesta)
i  24. 5. - „Beliansky škovránok“ - 5. ročník folklórneho festivalu 

detí v speve
i  25. 5. - 5. kolo automobilovej jazdy zručnosti o pohár primátora 

mesta (organizuje Automobilový klub Spišská Belá) 
i  Beh mestom - bežecká súťaž pre rôzne vekové kategórie v uliciach 

mesta

Kalendár kultúrnych, športových a spoločenských podujatí na rok 2008 
JÚN
i  1. 6. - Medzinárodný deň detí - v parku v kaštieli v Strážkach
i 11. 6. (streda) - Slávnostné uvítanie detí do života
i 11. 6. (streda) - Slávnostné prijatie jubilantov (dôchodcov)
i  13. - 15. 6. - Dni mesta Spišská Belá (vrátane regionálnych hasičských 

pretekov XVIII. Ročník „O putovný pohár primátora mesta“)
i  18. 6. - Koncert absolventov ZUŠ Spišská Belá a výstava výtvar-

ných absolventských prác ZUŠ Spišská Belá
i  21. 6. - Streetball Bela Cup - otvorený basketbalový turnaj amatér-

skych družstiev mužov a žien - na námestí pred mestským úradom
i 21. 6. - Jánske ohne - Beliansky rybník 
i 28. - 29. 6. - Kaštieľne hry (v katieli v Strážkach)
i  29. 6. - 6. kolo automobilovej jazdy zručnosti o pohár primátora 

mesta (organizuje Automobilový klub Spišská Belá) 
i  Junior cup - futbalový turnaj o pohár primátora mesta (organizuje 

CVČ + mesto)
i Slávnostné prijatie najlepších žiakov ročníkov oboch ZŠ

JÚL
i  12. 7. - Belá mix voley cup - volejbalový turnaj amatérskych 

zmiešaných  družstiev
i  20. 7. - Belianske jedenástky - regionálna súťaž v kopaní futba-

lových penalt
i  27. 7. - Futbalový turnaj o pohár primátora mesta (na ihrisku 

v Strážkach)
i  27. 7. - Anna bál - v kaštieli v Strážkach - kultúrno-zábavné po-

poludnie pre deti i dospelých 
i  27. 7. - 7. kolo automobilovej jazdy zručnosti o pohár primátora 

mesta (organizuje Automobilový klub Spišská Belá) 

AUGUST
i  23. 8. - Belltown fest - minifest začínajúcich hudobných skupín 

- na belianskom rybníku
i 28. 8. - 64. výročie SNP - pietna spomienka
i  31. 8. - 8. kolo automobilovej jazdy zručnosti o pohár primátora 

mesta (organizuje Automobilový klub Spišská Belá) 

SEPTEMBER
i 10. 9. (streda) - Slávnostné uvítanie detí do života
i 10. 9. (streda) - Slávnostné prijatie jubilantov (dôchodcov)
i  13. 9. - Prúdnička Cyrila Kováčika - regionálna hasičská súťaž 

pre najmenších 
i 19. 9. - Jaskyniarsky večer - premietanie na námestí
i 20. 9. - VI. Spišský zemiakarský jarmok
i 27. 9. - Beliansky turistický pochod - Belianky, Plesnivec
i  28. 9. - 9. kolo automobilovej jazdy zručnosti o pohár primátora 

mesta (organizuje Automobilový klub Spišská Belá) 
i Imatrikulácia prvákov základných škôl
 
OKTÓBER
i  3. - 5. 10. - 22. ročník medzinárodnej automobilovej súťaže 

„O putovný pohár Slavomila Rusiňáka“
i  26.10. - 10. kolo automobilovej jazdy zručnosti o pohár primátora 

mesta (organizuje Automobilový klub Spišská Belá) 
i Mesiac úcty k starším - kultúrne pásmo v kinosále pre seniorov

NOVEMBER
i Pamiatka zosnulých - pásmo v mestskom rozhlase
i  15. 11. - Futbalový polmaratón (futbalová 12 - hodinovka v te-

locvični)
i  17. 11. - Deň boja za slobodu a demokraciu - pietna spomienka 

na námestí pre širokú verejnosť
i 22. 11. - Mládežnícky biliardový turnaj (organizuje CVČ + mesto)
i Divadelné predstavenie pre deti 
i Divadelné predstavenie pre dospelých
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• 5. 12. 2007 hliadka MsP 
zistila, že občania J. V. a  I. S. na 
Hviezdoslavovej ulici konzumujú 
alkohol, čím porušili VZN č. 6/
2006 o ochrane pred zneužívaním 
alkoholických nápojov. Keďže pitie 
alkoholu je na verejnom priestran-
stve v meste zakázané, priestupok 
bol prejednaný v blokovom konaní 
a udelená pokuta. 

• 7. 12. 2007 neznámy občan 
policajtom oznámil, že pri Belian-
skom potoku videl neznámeho 
človeka rezať motorovou pílou 
strom. Na miesto sa dostavila 
hliadka MsP a priamo pri čine 
zastihla občan mesta J. M., ktorý 
zrezal vŕbu bez patričného povo-
lenia. Priestupok po zdokumento-
vaní a objasnení bude predložený 
na ďalšie správne konanie.

• 10. 12. 2007 oznámila ob-
čianka mesta M. K., že zistila 

Z denníka Mestskej polície v Spišskej Belej (december 2007) 
polámanie listnatého stromčeka 
na ulici Osloboditeľov. Týmto 
konaním sa doposiaľ neznámy 
páchateľ dopustil priestupku proti 
majetku podľa § 50 zák. č. 372/90 
Zb. Priestupok je v štádiu objas-
ňovania.

• 11. 12. 2007 na základe žia-
dosti Obvodného oddelenia PZ 
v Sp. Belej policajti si prezreli 
záznam monitorovacieho kame-
rového systému, ktorý zachytil 
vlámanie do predajne Drogéria 
na ulici SNP (pri autobusovej 
zástavke), ktorého sa dopustil 
M. R. 

• 12. 12. 2007 primátor mesta 
telefonický oznámil, že pri poško-
dzovaní majetku mesta prichytil 
2 občanov, ktorí poškodili umelý 
plastový kôš na odpadky. Na 
miesto sa dostavila hliadka MsP, 
ktorá zistila meno páchateľa. Išlo 

o občanov F. H. z Českej republi-
ky a  J. P. prechodne bývajúceho 
v Spišskej Belej. Priestupok je 
v štádiu objasňovania.

• 16. 12. 2007 hliadke MsP zis-
tila totožnosť ležiaceho a spiaceho 
muža v priestore zastávky SAD na 
ulici SNP. Išlo o občana J. S., kto-
rý bol opitý a neschopný chôdze. 
Priestupcovi uložili blokovú 
pokuta a odviezli ho na adresu 
trvalého bydliska.

•18. 12. 2007 oznámil občan 
mesta P. A. krádež poklopu z ka-
nalizácie a z vodomernej šachty 
pred budovou zdravotného stre-
diska a tiež poklopu z vodomernej 
šachty pred budovou pošty. Dopo-
siaľ neznámy páchateľ sa dopus-
til priestupku podľa § 50 zák. č. 
372/90 Zb. o priestupkoch v znení 
neskorších predpisov. Priestupok 
je v štádiu objasňovania.

• 18. 12. 2007 hliadka MsP 
zistila čiernu skládku domového 
komunálneho odpadu za ulicou 
Slnečnou (v smere k záhrad-
kárskej osade) na ploche 4 m². 
Doposiaľ neznámy páchateľ jej 
vytvorením porušil VZN mesta 
o odpadoch. Priestupok je v štádiu 
objasňovania. Odpad bol odprata-
ný na náklady mesta.

• 27. 12. 2007 bol hliadkou 
MsP na ulici SNP zistený vylepe-
ný plagát na prístrešku zastávky 
SAD. Uvedeným konaním sa 
doposiaľ neznámy páchateľ 
dopustil priestupku proti verej-
nému poriadku podľa § 47 zák. 
č. 372/90 Zb., ktorý lepenie pla-
gátov na autobusové prístrešky 
zakazuje. Priestupok je v štádiu 
objasňovania.

Spracoval: Ján Pokrivčák, 
náčelník mestskej polície

- premýšľajme už pred ná-
kupom, koľko odpadu z nášho 
nákupu následne vznikne

- kupujme len výrobky, ktoré 
skutočne potrebujeme (menej je 
niekedy viac)

- vyhýbajme sa jednorazovým 
obalom a zbytočne baleným po-
travinám

- pokúsme sa znížiť spotrebu 
výrobkov balených v plechov-
kách, viacvrstvových obaloch, 
PET fľašiach a pod.

- pri nákupoch odmietajme 
rozdávané igelitové tašky a po-
užívajme radšej vlastnú trvácnu 

Šetrný prístup k životnému prostrediu súvisí aj so šetrením peňazí
tašku

- uprednostňujme 
miestne výrobky, 
potraviny a nákupy 
na tržniciach pred 
hypermarketmi

- uprednostňujme 
väčšie balenia výrob-
kov a koncentráty

- vyhýbajme sa materiálom, 
ktoré spôsobujú problémy život-
nému prostrediu a zdraviu ľudí 
(napr. PVC z ktorého sú vyrobené 
niektoré obaly)

- pri maľovaní uprednostnime 
vodou riediteľné farby pred syn-

tetickými
- nepoužívajme 

agresívne čistiace 
prostriedky napr. 
s obsahom chlóru, 
použime radšej ocot, 
alebo sódu bikarbónu, 
ktoré sú šetrnejšie pre 
životné prostredie

- prípadne uprednostňujme 
výrobky od spoločností, ktorých 
produkty a výrobné postupy sú še-
trnejšie k životnému prostrediu

- využívajme viac knižnicu, 
požičovňu a pod. namiesto ku-
povania nových výrobkov

- pokiaľ máme k dispozícii 
počítač a prístup na internet, 
môžeme redukovať množstvo 
použitého papiera posielaním do-
kumentov elektronickou formou

- používajme obojstrannú tlač
- používajme perá, ktoré 

umožňujú vymeniť náplň
- kupujme radšej kvalitnejšie 

výrobky, ktoré majú dlhšiu ži-
votnosť a dajú sa opraviť, v po-
rovnaní s lacnými výrobkami na 
jedno pužitie

- opravujme a renovujme 
pokazené veci (šaty, topánky, 
elektroniku, nábytok)

- uprednostňujme nápoje 
balené vo vratných obaloch 
(požiadajme nášho obchodníka, 
aby takto balené nápoje zaradil 
do svojej ponuky)

- používajme nabíjateľné ba-
térie, predídeme tak zbytočným 
nebezpečným odpadom

- ak už niektoré šaty, topánky 
a hračky nepotrebujeme, darujme 
ich charite

- nakupujme častejšie v „se-
cond handoch“, bazároch, an-
tikvariátoch

- ak máme malé deti, používaj-
me aspoň doma bavlnené plienky 
namiesto jednorazových

- plastové vrecúška a tašky 
opätovne používajme

- ak v našom zamestnaní, ško-
le, bufete používajú jednorazový 
riad, utierky, požiadajme o ich na-
hradenie opätovne použiteľnými

- ak máme možnosť kom-
postovať biologicky rozložiteľ-
ný odpad, pri balení potravín 
uprednostime radšej papierové 
obaly pred plastovými - takto 
znečistené obaly (zamastené) 
môžeme následne umiestniť do 
kompostu 

Stalo sa...
• pred 15 rokmi 1. januá-

ra 1993 vznikla Slovenská 
republika ako samostatný 
plnoprávny štát - rozdelením 
bývalej ČSFR.

• od 21. decembra 2007 
vstupom SR do tzv. schen-
genského priestoru došlo 
k zrušeniu hraničných kontrol 
na štátnych hraniciach s ČR, 
Poľskom, Maďarskom a Ra-
kúskom - jeden z najvýznam-
nejších úspechov po vstupe 
SR do EÚ.

DECEMBER
i 5. 12. - Mikulášske popoludnie
i 10. 12. (streda) - Slávnostné uvítanie detí do života
i 10. 12. (streda) - Slávnostné prijatie jubilantov (dôchodcov)
i 13. 12. - Priateľský predvianočný šachový turnaj 
i 13. 12. - Vianočný bazár (predaj použitých vecí)
i 17. 12. - Vianočný koncert žiakov ZUŠ v kinosále mesta 
i 21. 12. - Belianske Vianoce - kultúrne vianočné pásmo
i  26.12. - Štefánska automobilová jazda zručnosti (organizuje 

Automobilový klub Spišská Belá) 
i  26. 12. - Vianočný turnaj v minifutbale o pohár primátora mesta 

- amatérske družstvá mužov
i  27. 12. - Vianočný turnaj vo volejbale mužov o Pohár primátora 

mesta 
i 31. 12. - Silvester 
 
Bez určenia termínu: 
i  100. výročie úmrtia Samuela Webera - spomienka a súbor podu-

jatí a aktivít

Kalendár kultúrnych, športových 
a spoločenských podujatí na rok 2008 
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Schválené riadne dotácie z rozpočtu mesta Spišská Belá
 pre činnosť neziskových organizácií v roku 2008 

Názov organizácie 
Schválená výška 
bežnej dotácie

na rok 2007

Požadovaná výška 
bežnej dotácie 

na rok 2008

Schválená výška 
bežnej dotácie 

na rok 2008
1. Základná organizácia zväzu zdravotne postihnutých Spišská Belá 6 000 Sk 6 000 Sk 6 000 Sk
2. ZO Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Spišská Belá 2 000 Sk 3 000 Sk 3 000 Sk

3. Dobrovoľný hasičský zbor  Spišská Belá 13 000 Sk 20 000 Sk 13 000 Sk (z toho 6 000 Sk 
poplatok pre CVČ)

4. Občianske združenia CEDIMA pri CVČ Spišská Belá 6 000 Sk 10 000 Sk 6 000 Sk
5. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska  Poprad 0 Sk 10 000 Sk 2 000 Sk
6. Občianske združenie COOP Jednota Spišská Belá 10 000 Sk 20 000 Sk 0 Sk
7. Cirkevný zbor ECAV na Slovensku, farnosť Spišská Belá 25 000 Sk 57 950 Sk 25 000 Sk
8. Spišská katolícka charita - ADS Kežmarok - opatrovateľská služba 67 000 Sk 100 000 Sk 70 000 Sk

9. Spišská katolícka charita - hospic sv. Alžbety Ľubica 30 000 Sk 50 000 Sk Rozhodnutie odložené 
na február 2008

10. Katolícka jednota Slovenska, Spišská Belá 50 000 Sk 63 000 Sk 55 000 Sk
11. Útulok (zvierat) Kežmarok, občianske združenie 10 000 Sk 40 000 Sk 10 000 Sk
12. SSS Jaskyniarska skupina Spišská Belá 20 000 Sk 50 000 Sk 20 000 Sk

13. TJ SLAVOJ  Spišská Belá  - volejbalový klub 100 000 Sk 208 109 Sk

226 000 Sk (z toho 51 000 Sk 
na činnosť športového strediska 

záujmovej činnosti 
pri ZŠ J. M. Petzvala

14. Automobilový klub Spišská Belá 20 000 Sk 56 000 Sk 25 000 Sk
15. Hokejový klub HC 02 Spišská Belá 40 000 Sk 58 000 Sk 5 000 Sk
16. Hokejbalový klub  FIGHTERS Spišská Belá 10 000 Sk 20 000 Sk 15 000 Sk
17. Slovenský rybársky zväz Spišská Belá 15 000 Sk 45 000 Sk 15 000 Sk

18. Futbalový klub Spišská Belá - Strážky 60 000 Sk 90 000 Sk 74 000 Sk (z toho 6 000 Sk 
poplatok pre CVČ)

19. Mestský poľovnícky spolok Poľana 15 000 Sk 40 000 Sk 15 000 Sk
 
20.  TJ SLAVOJ Spišská Belá - futbalový klub 180 000 Sk 350  000 Sk 212 000 Sk (z toho 12 000 Sk 

poplatok pre CVČ)
S p o l u 679 000 Sk  797 000 Sk

Poznámky:
1. Uvedené dotácie sú poskytované v zmysle zákona č. 583/2004. Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a podľa VZN mesta č. 5/2005 o posky-
tovaní dotácii z rozpočtu mesta (v ňom sú určené podmienky poskytnutia týchto dotácii).
2. Okrem bežnej dotácie na celoročnú činnosť žiadateľa je možné žiadať a z rozpočtu mesta poskytnúť aj mimoriadnu dotáciu na konkrétnu akciu, či aktivitu 
žiadateľa, ktorá má verejnoprospešný charakter. 
3. Všetky žiadosti o poskytnutie uvedených dotácii posudzovala osobitná komisia určená mestským zastupiteľstvom - táto komisia preskúmala opodstatnenosť 
žiadosti - t. j. účelu, na ktorý sa majú finančné prostriedky použiť ako aj splnenie ďalších určených podmienok. 
4. Uvedené dotácie boli schválené rozhodnutím mestského zastupiteľstva v Spišskej Belej na základe odporúčania uvedenej osobitnej komisie. 
5. U niektorých žiadateľov je v uvedenej dotácii zahrnutý aj príspevok pre CVČ alebo pre školské stredisko záujmovej činnosti pri ZŠ J. M. Petzvala - ide o úhradu 
povinného poplatku za účasť detí - ako členov tohto klubu v CVČ alebo v uvedenom športovom stredisku (50 Sk za 1 dieťa mesačne) takže tieto deti ako členovia 
klubu, či spolku neplatia sami tento poplatok, ale platí ho za nich klub alebo spolok (futbalisti, volejbalisti, basketbalisti, hasiči). 
6. Pokiaľ ide o žiadosť Hospica v Ľubici - tá bola odročená z dôvodu lepšieho posúdenia žiadosti - t. j. po osobnej návšteve tohto zariadenia členmi uvedenej 
osobitnej (hodnotiacej) komisie začiatkom roka 2008. 

Január 2008
24. 1. 2008 - Plasty
25. 1. 2008 - Papier, sklo
Február 2008
6. 2. 2008 - Kovy
7. 2. 2008 - Plasty
8. 2. 2008 - Papier, sklo
21. 2. 2008 - Plasty

Harmonogram zberu separovaného odpadu
22. 2. 2008 - Papier, sklo
Marec 2008
5. 3. 2008 - Kovy
6. 3. 2008 - Plasty
7. 3. 2008 - Papier, sklo
19. 3. 2008 - Plasty
20. 3. 2008 - Papier, sklo

(red)

Mesto Spišská Belá zavádza od 
roku 2008 separovaný (samostatný) 
zber ďalšej zložky komunálneho 
odpadu - kovových obalov. Zber 
bude realizovaný raz mesačne 
podľa harmonogramu separované-
ho zberu, o ktorom budú občania 
informovaní (prvýkrát v stredu 
6. februára). V rodinných domoch 
budú kovy zhromažďované do 
plastových vriec (budú im vopred 
dodané prostredníctvom Mestského 
podniku Spišská Belá, s. r. o.), a tak 
ako je zvykom u iných komodít, 
v deň zberu budú vrecia vyložené 
pred domom. Pre obyvateľov síd-
lisk pribudnú ďalšie 1100-litrové 

Separovaný zber ďalšej zložky odpadu v našom meste
nádoby - kontajnery označené 
červenou farbou, do ktorých sa 
bude môcť dávať kovový odpad 
priebežne (počas celého roka).

Čo sa považuje za kovový 
odpad, ktorý sa bude zbierať? 

Ide o drobné kovové predmety, 
drôty, plechy, čisté plechovky 
z nápojov (napr. z plechovkové-
ho piva), čisté (umyté) konzervy, 
kovové vrchnáky, farebné kovy 
(meď, mosadz, hliník, cín), hli-

níkové viečka z jogurtov, alobal 
a čisté kovové súčiastky. 

Aký kovový odpad sa nebude 
zbierať? Ide o znečistené kovové 
obaly od farieb, riedidiel, rôznych 
chemikálilí, sprejov, masívne kusy 
železa (tzv. železný šrot) a kovové 
obaly vyrobené z viacerých dru-
hov materiálu.

Motiváciou pre zapojenie sa do 
separovania aj tejto komodity od-
padu, ktorá tvorí približne 4,5 % 
komunálneho odpadu, môže byť 
napr. aj informácia, že recyklácia 
jednej hliníkovej plechovky ušetrí 
elektrinu potrebnú na chod televí-
zie alebo počítača počas 3 hodín. 

Takže nezabudnime: separuje-
me už aj KOVY.
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Komunálny odpad je zdrojom 
druhotnej suroviny a je len vecou 
systému zberu a triedenia, či 
sa táto surovina odovzdá ďalej 
na využitie. Takto sa šetria zdroje 
aj energia. To bol hlavný dôvod, 
prečo naše mesto oslovilo spo-
ločnosť ENVI-PAK, a. s., ktorá 
sa zaoberá systémom zabezpe-

ENVI-PAK obdaroval deti 
čenia zberu odpadov. V rámci 
propagačnej kampane, ktorá 
ich má podnietiť a vychovávať 
k dôslednému separovaniu odpa-
dov, deťom v našom meste táto 
spoločnosť poskytla zaujímavé 
tematické pexesá, ktoré v sebe 
zahŕňajú rôzne komodity.

Mesto Spišská Belá odovzdalo 
ešte v predvianočnom čase pexesá 
deťom v Materskej škole, Špeci-
álnej základnej škole a v Centre 
voľného času. Veríme, že sa ich 
hravou formou podarí motivovať 
k väčšiemu záujmu o životné 
prostredie, zdravie a ochranu 
prírody. Veď, triedenie odpadu 
umožňuje realizovať rozvoj 
a podporuje recykláciu, ktorá 
vedie k ekonomickým, ale i eko-
logickým úsporám. 

• Deti v Špeciálnej základnej škole.

• Deti v materskej škole na Mierovej ulici.

Pozvanie na besedu so žiak-
mi ZŠ J. M. Petzvala prijal 14. 
decembra Mgr. Milan Choma, 
pedagóg, pôsobiaci v Združenej 
strednej škole obchodu a služieb 
v Kežmarku, autor dvoch kníh 
literatúry faktu z cyklu Slávni 
prírodovedci a technici zo Spi-
ša, ktoré venoval životu a dielu 
Dr. Alexandra a J. M. Petzvala. 
Podujatie bolo jednou z akti-
vít školskej knižnice. Milan 
Choma počas dvojhodinového 
stretnutia so žiakmi 7. až 9. 
ročníka komplexne predstavil 
osobnosť J. M. Petzvala. Slo-
vom aj bohatým faktografickým 
materiálom im priblížil tajomný 
svet vedy a prostredie, v ktorom 
Petzval žil a pôsobil a ktoré ho 
ovplyvnilo.

Beseda bola prínosom pre 
obe strany. Milan Choma deťom 
v krátkosti predstavil školu, 
v ktorej v súčasnosti pracuje, 

Beseda s Milanom Chomom
a náučno-osvetové aktivity di-
vadielka Schola humanitas, ktoré 
vedie. Na záver si zaspomínal 
nielen na svoje študentské roky, 
pedagógov, ktorí mu utkveli 
v pamäti, ale aj na čas, strávený 
učiteľovaním v peknom a inšpi-
rujúcom prostredí Spišskej Belej. 
Pripomenul žiakom význam 
vzdelania i aktívneho životného 
štýlu a vyjadril nádej, že takých, 
ktorí pôjdu v šľapajach význam-
ných spišskobelianskych rodákov 
a inšpirujú sa ich húževnatosťou, 
túžbou zmeniť svet, táto škola 
vychová ešte veľa. 

Pri tejto príležitosti, za účasti 
primátora mesta, prevzala ria-
diteľka Základnej školy J. M. 
Petzvala od riaditeľky Združenej 
strednej školy obchodu a služieb 
v Kežmarku PhDr. Marty Sabo-
lovej a Mgr. Milana Chomu ako 
dar škole zbierku obrazov o živote 
a diele J. M. Petzvala.

Čo sme pre Vás pripravili
DETSKÉ DIVADELNÉ PREDSTAVENIE
Pozývame malých aj veľkých na detské divadelné predstavenie roz-
právky Uja Ľuba o Jankovi Hraškovi, ktoré sa uskutoční 3. februára 
(v nedeľu) o 16 h v kinosále mesta. Vstup zadarmo.

DIVADELNÉ PREDSTAVENIE PRE DOSPELÝCH
„Cisár  - to je hlava štátu, na obed či na desiatu, na srdci má dobro 
ľudu. Aby každý sa mal dobre, aby nebo bolo modré, aby šťastní 
boli poddaní, tomu je cisár oddaný. Bezúhonný, nezločinný, no 
ten náš je trocha iný.”
Košické divadlo Na peróne siahlo po ďalšom známom príbehu 
a vytvorilo ešte zábavnejšie a interaktívnejšie divadelné predsta-
venie Cisárov pisár, na ktoré vás pozývame 10. februára o 18. h 
do kinosály mesta. Vstupné je 35 Sk. Predpredaj vstupeniek v Re-
gionálnom turistickom informačnom centre, Petzvalova 18, Spišská 
Belá. Bližšie informácie na tel. č.: 468 0517. 

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU V SPIŠSKEJ BELEJ 
POZÝVA
16. 1. - Športom proti drogám „Kamarát alebo nepriateľ” 

14.00 h CVČ
21. 1. - Najkrajší snehový model  14.00 h CVČ
23. 1. - Disco Dance Prešov  zač. 10.00 h v PO
31. 1. - Vyhodnotenie tajničky  14.00 h CVČ

Spoločenská kronika - november 2007
Narodili sa:
Tea Knapíková, Sofia Pompová, Layla Mária Senderáková.
Životného jubilea sa dožívajú:
Katarína Pitoňaková 99 r., Margita Špireková 91 r., Katarína Lisá 
85 r., Margita Vnenčáková 80 r., Jozef Rams 70 r., Ondrej Pacan 
70 r., Rudolf Kailing 70 r.
Navždy nás opustili:
František Marhefka vo veku 73 rokov, Anna Kuchtová vo veku 46 
rokov, Dalibor Knutelský vo veku 45 rokov.

Konkurz do ochotníckeho divadla
Všetkých, ktorí majú záujem, chuť, odvahu a trochu talentu pozýva-

me na konkurz do novovznikajúceho ochotníckeho divadla v Spišskej 
Belej. Uskutoční sa 26. januára 2008 (v sobotu) o 15.00 h v kinosále 
mesta. Kontakt: Mgr. Petra Fridmanská, mestský úrad, odd. kultúry, 
tel. 4680 510.
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 Už po šiestykrát sa 26. decem-
bra uskutočnil tradičný Vianočný 
turnaj v minifutbale mužov o po-
hár primátora mesta Spišská Belá. 
Turnaja, ktorý má vysokú kvalitnú 
úroveň, sa zúčastnilo 12 družstiev 
zo Spišskej Belej, Bušoviec, Slo-
venskej Vsi a Tatranskej Kotliny. 
Vo finále turnaja, ktorý trval viac 
ako 10 hodín, zdolali Balamuty 
„20“ družstvo Strážok 5:2, v boji 
i tretie miesto Tatranská Kotlina 
vyhrala nad Balamutami (st.) 2:1 
po penaltách. Celý turnaj rozhodol 

Vianočný turnaj v minifutbale 
ligový rozhodca Robo Fabíny.

Konečné poradie: 1.BALA-
MUTY „20“, 2. STRÁŽKY, 3. 
TATRANSKÁ KOTLINA, 4. 
BALAMUTY

Najlepším hráčom turnaja 
bol: Branislav Gallik zo Spišskej 
Belej. Najlepším strelecom: Milan 
Zacher ml. zo Spišskej Belej.

Za prípravu a úspešný priebeh 
turnaja patrí poďakovanie Petrovi 
Tomasovi. Za občerstvenie a ďal-
šie služby ďakujeme V - Penzionu 
Spišská Belá.

Ponuka na lyžovačku v Ždiari
SKI PARK Strednica v Ždiari  pozýva obyvateľov Spišskej Belej 

na lyžovačku v lyžiarskom stredisku Strednica v Ždiari za zvýhodnené 
ceny:  - celodenný lístok pre dospelých 300 Sk

 - celodenný lístok pre deti 200 Sk
 - poldenný lístok (popoludní) pre dospelých  200 Sk
 - poldenný lístok (popoludní) pre deti  150 Sk
Pri zakúpení lístkov je potrebné sa preukázať občianskym preuka-

zom. Táto osobitná ponuka platí do odvolania. 

1. slovenská volejbalová liga - skupina Východ - MUŽI
  8. 12. 2007 Spišská Belá -  Bardejov  2:3, 3:0
 15. 12. 2007 Hriňová - Spišská Belá   3:0, 3:0
 5. 1. 2008 Spišská Belá - Sobrance   3:0, 3:0
Najbližšie zápasy:
 12. 1. 2008 Novoť - Spišská Belá
 19. 1. 2008 Spišská Belá - Detva
 26. 1. 2008 Dubová-Nemecká - Spišská Belá
 2. 2. 2008 Spišská Belá - Vranov
 9. 2. 2008 Spišská Belá - VK Šaca

1. slovenská basketbalová liga - skupina Východ - ŽENY
 8. 12. 2007  BKM Obnova Bardejov - MBK Sp. Belá   41: 69
Najbližšie zápasy:
 27. 1. 2008  BK-D Michalovce - MBK Spišská Belá
 9. 2. 2008  MBK Spišská Belá - ŠŠK Abovia ´96 Košice
 10. 2. 2008  MBK Spišská Belá - Cassovia Košice „B“
Viac informácií na www.bk.spisskabela.sk. 

O pohár primátora
Prvý ročník Vianočného turnaja vo volejbale mužov o pohár primátora 

mesta Spišská Belá sa uskutočnil 29. decembra v telocvični ZŠ J. M. Petzva-
la. Turnaja sa zúčastnili 4 družstvá a hralo sa systémom každý s každým. 
Po 7 hodinách turnaja sa zrodilo nasledovné konečné poradie: 1. VK 
TJ Slavoj Spišská Belá, 2. Oktan Kežmarok - muži, 3. Oktan Kežmarok 
- dorastenci, 4. Dorastenci Stará Ľubovňa. Za prípravu a úspešný priebeh 
turnaja ďakujeme Jozefovi Kunovi a belianskym volejbalistom. 

Automobilový klub v Sp. 
Belej zorganizoval 2. ročník 
súťaže s názvom „Novoročná 
bezpečná jazda“. Bola určená 
pre rodičov s deťmi a tiež pre no-
vých záujemcov o automobilové 
orientačné súťaže. Cieľom bolo 
naučiť začínajúcich navigátorov 
orientovať sa v teréne, vodičom 
zvýšiť zručnosť pri ovládaní 
motorového vozidla, prispieť 
k zvýšeniu bezpečnosti cestnej 

2. ročník „Novoročná bezpečná jazda“
premávky a prispieť k zbližovaniu 
priaznivcov motoristického športu. 
Súťaž sa uskutočnila 13. januára 
v Spišskej Belej. O 10.30 h bol 
štart 1. vozidla do jazdy zručnosti, 
o 10.45 h štart 1. vozidla do orien-
tačnej jazdy - 1. etapa cca 15 km 
bez časového limitu. Od 11.00 h sa 
konalo plnenie súťažných prvkov 
pre posádky (5 prvkov), popoludní 
bolo vyhlásenie výsledkov a odo-
vzdávanie cien. 

VEREJNÁ PONUKA

MESTO SPIŠSKÁ BELÁ
vyhlasuje verejnú ponuku na predaj nehnuteľnosti

HOTEL BELAN
v areáli Belanské kúpele

1.)  Špecifikácia objektu:
   Stavba, súp.č. 592 a pozemok cca 3200 m2 (zastavaná plocha 700 

m2 a ostatná plocha 2500 m2 ) v k. ú. Spišská Belá 
 2.)  Podmienky predaja:
 a)  podanie žiadosti - s presným označením žiadateľa
 b)    povinná príloha žiadosti - podnikateľský zámer s podrobnou 

špecifikáciou predmetu činnosti v tomto objekte
 c)   minimálna kúpna cena podľa vypracovaného znaleckého po-

sudku a VZN mesta č. 6/2003 o nakladaní s majetkom mesta 
 d)   účel využitia objektu - navrhne záujemca vo svojom podnikateľ-

skom zámere
 e)  ďalšie podmienky predaja - dohodou oboch strán
 3.)  Termín a miesto podania žiadosti:
  Žiadosti zasielajte do 31. 1. 2008 na adresu Mestský úrad, 
  Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá.
 4.)   Bližšie informácie: Ing. Mária Kušmíreková, Mestský úrad 

v Spišskej Belej, č. tel.: 468 05 06. 
 5.)  Ďalšie podmienky: Možnosť obhliadky objektu po dohode.

• Víťaz vianočného turnaj v minifutbale - družstvo BALAMUTY „20“.

Hokejový turnaj
Mestský mládežnícky parlament v Spišskej Belej Vás pozýva na 

hokejový turnaj amatérskych družstiev, ktorý sa uskutoční dňa 19. ja-
nuára 2007 (sobota) od 9.00 h na hokejovom ihrisku na Tatranskej ulici. 
Registrácia účastníkov turnaja bude od 8.00 do 8.30 h. Súťažné družstvo 
musí mať najmenej 4 hráčov a 1 brankára + náhradníkov (osoby staršie 
ako 15 rokov). Štartovné je 70 Sk na osobu (v cene je občerstvenie 
- guláš a nápoje). Počas turnaja sú pripravené aj individuálne súťaže. 
Viac informácií u Dávida Gancarčíka - 0903 437 485.


