
 

 
 
 

 

 

Ročná štatistika - 2004 

Váţení občania, v tomto čísle Vás chceme informovať o niektorých štatistických údajoch a prehľadoch za rok 2004, ktoré 

sa týkajú obyvateľov nášho mesta, resp. činnosti mesta  a svedčia o jeho zvýšenej aktivite a náraste mnoţstva práce.         

 

Evidencia obyvateľov za rok 2004 
 

V meste Spišská Belá je k 31.12.2004 prihlásených na trvalý pobyt 6130 obyvateľov. Z  toho detí do 6 rokov - 472, detí od 7 

do 15 rokov - 969, mládeţ od 16 do 18 rokov - 308, občanov v produktívnom veku - 3679, občanov nad 60 rokov - 702. 

V roku 2004 sa obyvateľom nášho mesta narodilo 89 detí z toho 38 dievčat a 51 chlapcov, zomrelo 54 obyvateľom mesta - 

z toho 28 muţov a  26 ţien.  Na trvalý pobyt sa v našom meste prihlásilo 100 osôb a odhlásilo sa 95 osôb. Na prechodný 

pobyt sa prihlásilo 158 osôb.  

 

Opatrovateľská služba v roku 2004 
 

Mesto Spišská Belá poskytuje opatrovateľskú sluţbu v zmysle § 15 zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej  pomoci v znení 

neskorších predpisov osamelému občanovi, ktorý pre svoj nepriaznivý zdravotný stav potrebuje pomoc inej osoby pri 

zabezpečovaní nevyhnutných ţivotných úkonoch, nevyhnutných prác v domácnosti, alebo kontaktu so spoločenským 
prostredím, najmä sprievodom. Rozsah opatrovateľskej sluţby určuje  mesto na základe odporúčania zdravotného zariadenia.  

Opatrovateľskú sluţbu nemoţno poskytovať občanovi, ktorému sa poskytuje príspevok na osobnú asistenciu , alebo 

celodenné a riadne opatrovanie je zabezpečené osobou, ktorej sa poskytuje peňaţný príspevok za opatrovanie,  alebo je 

nariadená karanténa pre podozrenie z nákazy prenosnou chorobou a pri ochorení touto nákazou. Opatrovateľská sluţba sa 

poskytuje prednostne v byte občana. V roku 2004 mesto Spišská Belá zabezpečovalo opatrovateľskú sluţbu  pre 23 občanov 

mesta. 

 

Menšia obecná služba v roku 2004    

Menšie obecné sluţby  (ďalej MOS) organizované mestom podľa zákona č. 5/2005 Z.z. o sluţbách zamestnanosti a doplnení 

niektorých zákonov  sú formou aktivačnej činnosti uchádzača o zamestnanie vykonávaním prác, ktoré sú určené na zlepšenie 

ekonomických, sociálnych a  kultúrnych podmienok ako aj  ţivotného prostredia  obyvateľov mesta. Aktivačná činnosť sa 

vykonáva  v rozsahu 12 hodín týţdenne. V rámci MOS v roku 2004 v našom meste pracovalo :   

od 3.03. - 31.05.2004 - 104 nezamestnaných  

od  1.06.  -  30.10.2004  -   108  nezamestnaných                                                                                                                                                                           

od 1.11.2004 - 30.04.2005 - 117 nezamestnaných obyvateľov nášho mesta.          
 

 

Majetko-právne a stavebné veci  roku 2004 
 

V priebehu roka 2004 bolo uzatvorených 125 kúpno-predajných zmlúv (najmä v rámci procesu postupného 

majetkoprávneho vysporiadavania pozemkov), 12 nájomných zmlúv a  9 delimitačných protokolov. V rámci odboru výstavby 

bolo vydaných 58 rozhodnutí o povolení stavieb, alebo ich zmien, 32 kolaudačných rozhodnutí, 4 rozhodnutia vo veci 

porušenia stavebnej disciplíny, 66 ohlásení o drobných stavbách, 22 povolení o výrube stromov, 17 rozhodnutí o určení 

výšky poplatku za znečisťovanie ţivotného prostredia.  

Mestská polícia v roku 2004 

Počas roku 2004 zasahovala a zaznamenala nasledovné porušenia zákonov a predpisov: 
 

priestupky porušením VZN o verejnom poriadku a ochrane ţivotného prostredia (počet)   ...............34 

priestupky porušením VZN o odpadoch ........................................................................................... .. 19 

priestupky proti plynulosti cestnej premávky ..................................................................................... 81 

priestupky proti verejnému poriadku ........................................................................................ ..........   3 

priestupky proti občianskemu spolunaţívaniu ................................................................................... . 25  

priestupky proti majetku ..................................................................................................................... 66 

priestupky proti podmienkam drţania psov ................................................................................. ........  3 

priestupky porušením zákona o vodách ................................................................................................ 5 

podozrenia z trestných činov najmä v lesoch mesta ...............................  .........................................  22 

Počet priestupkov spolu: ................................................................................................................ 288  
 

Na pokutách bolo vybratých 23 840 .Sk, ktoré tvoria príjem pre rozpočet mesta. 
 

Rozdelenie páchateľov priestupkov podľa veku: 

maloletí do 15 rokov.............................................................................................................................10 

mladiství od 15 do 18 rokov.................................................................................................. ..............21 

dospelí nad 18 rokov ................................................................................................................. .........191 
 

Rozdelenie páchateľov podľa trvalého pobytu: 

občania mesta Spišská Belá .....  ....................................................................................................... 132 

občania iných obcí ............... ................................................................................. ..............................90 
 

Školské priestupky: 

počet oznámení o zanedbaní povinnej školskej dochádzky  ................................................ .............  38 

počet priestupkov o zanedbaní povinnej školskej dochádzky ............................................................... 6   
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Mestské zastupiteľstvo v roku 2004 

počet zasadnutí MsZ........................................................................................................... ................... 15 

počet prijatých uznesení  MsZ .......................................................................................... .................. 207 

počet prijatých všeobecne záväzných nariadení mesta ........................................................................  11 
 
 
 

Podateľňa v roku 2004 

Na mestský úrad v Spišskej Belej bola v roku 2004 doručená pošta v počte 3 131 podaní. Pre porovnanie - v roku 2003 – to 

bolo 2 577 a v roku 2002 – 1 620 podaní.  
 

 

 

Dane a poplatky v roku 2004  
 

Počet vydaných platobných výmerov na daň z nehnuteľností  .......................................................... 2 018 

Počet vydaných platobných výmerov na poplatok za psa   ................................................................... 385 

Počet vydaných platobných výmerov na poplatok za reklamu................................................................ 15 

Počet vydaných platobných výmerov na poplatok za uţívanie verejného priestranstva........................... 9 

Počet vydaných platobných výmerov na poplatok za komunálny odpad  - fyzické osoby .................1 802 

- právnické osoby .................................................................................. ..................179 

 

Byty a nebytové priestory 
  

Mesto má v správe 98 mestských nájomných bytov  (z toho je 36 nových bytov) a 31 nebytových priestorov, ktoré sú toho 

času prenajaté. 
 

Investičné stavebné akcie uskutočnené resp. rozpracované v roku 2004  
 

- dokončenie skládky komunálneho odpadu 

- dokončenie opravy mestskej komunikácie na  Štefánikovej ulici – pri školskej druţine, 

- úprava chodníka a verejného priestranstva pri hlavnej kriţovatke pred holičstvom, 

- dokončenie 1. etapy chodníka k rybníku  

- vybudovanie oporného svahu za novou bytovkou na Petzvalovej ulici a prístupového chodníka k tejto bytovke, 

- vybudovanie schodiska – pri budove AT TATRY z Letnej ulice na Petzvalovu ulicu,  

- osadenie vpustí na povrchovú vodu na  Tatranskej ulici, 

- rekonštrukcia cesty  pod Evanjelickým kostolom, 

- výstavba cesty v Stráţkach IBV nad kaštieľom – 1.etapa – vytýčenie a navozenie kamennej drte 

- asfaltácia Kúpeľnej ulice (aj s obrubníkmi) 

- oprava fasády, výmena dverí a náter strechy   mestského domu na Hviezdoslavovej ulici č. 8 

- rekonštrukcia a postupná výmena svietidiel verejného osvetlenia v celom meste, 

- oplotenie časti areálu Základnej školy na Štefánikovej ulici + oprava fasády od prechodu + vybudovanie nového chodníka       

   v areáli školy,  

- rekonštrukcia chodníka k cintorínu a pred cintorínom v Spišskej Belej, 

- náter stĺpov mestského rozhlasu v Stráţkach,  

- začatie výstavby nového športového ihriska na Tatranskej ulici (spolu s Hokejovým klubom) 

- výstavba chodníka a poloţenie obrubníkov na Druţstevnej ulici pri Vojenských lesoch  

- oprava prístupovej cesty na Petzvalovej ulici  

-Základná škola na Moskovskej ulici – rekonštrukcia vstupu do budovy a výmena všetkých vstupných dverí   

- plynofikácia Materskej školy na Mierovej ulici 

- plynofikácia budovy na Hviezdoslavovej ulici  1  

- oprava kanalizácie na ul. Kpt. Nálepku – pri zdravotnom stredisku,  

- oprava fasády a náter strechy mestského domu na  Hviezdoslavovej ulici č. 24,  

- náter strechy budovy poţiarnej zbrojnice a budovy spoločenskej sály v Stráţkach,  

- rekonštrukcia WC a ohrievačov vody v Základnej umeleckej škole a vybudovanie chodníka v dvorovej časti v tejto školy,  

-  oprava vodovodu Základná škola Štefánikova  

- výsadba stromov pred a na cintoríne v Sp. Belej 

- elektrická prípojka do zvonice v Spišskej Belej  

- nové verejné osvetlenie chodníka do Stráţok 

- vytvorenie turistického informačného centra (začatie prác)  
 

Miestne dane po novom – daň za psa    

Podľa nového zákona o miestnych daniach a VZN mesta č. 10/2004  je daňovníkom dane za psa fyzická, alebo právnická 

osoba, ktorá je vlastníkom alebo drţiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto vlastní psa. Predmetom dane je pes starší ako 6 

mesiacov. Predmetom dane nie je pes, ktorý je chovaný na vedecké a výskumné účely, pes umiestnený v útulku zvierat, pes 

so špeciálnym výcvikom na sprevádzanie nevidomej osoby a pes ktorého vlastní občan s ťaţkým zdravotným postihnutím. 

Výška sadzby dane je 400,- Sk za psa chovaného v byte bytového domu a 250,- Sk v ostatných prípadoch. Daň je povinnosť 

zaplatiť do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti, ktorá vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúcim po mesiaci, 

v ktorom sa daňovník stal vlastníkom alebo drţiteľom psa.  

Nezabudli ste ? ! ? !  

- do 31.1.2005 – bola povinnosť zaevidovať psa na mestskom úrade na úradnom tlačivo pre účely evidencie psov v zmysle 

VZN mesta č. 9/2004 (povinnosť podať písomné oznámenie). Kto tak neurobil, je povinný tak urobiť čo najskôr. Evidenčná 

známka bude drţiteľovi psa doručená na jeho adresu do 31.3.2005.     

- do 31.1.2005 – mali organizácie poskytujúce verejnoprospešné sluţby (činnosť) na území mesta moţnosť poţiadať mesto 

o finančný príspevok z rozpočtu mesta na ich celoročnú činnosť v roku 2005 – v zmysle VZN mesta č. 2/2004 

- do 28.2.2005 – je povinnosťou kaţdého daňovníka podať daňové priznanie na daň z nehnuteľnosti (z pozemkov, zo stavieb, 

z bytov) na predpísanom tlačive na mestskom úrade  

- do 28.2.2005 - platiteľ poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady za rok 2005, ktorý poţaduje odpustenie 

poplatku, alebo úľavu z poplatku je povinný na predpísanom tlačive o to poţiadať a zároveň predloţiť doklady, ktoré 

odôvodňujú zníţenie alebo odpustenie poplatku  



 

Nový predseda Regionálneho združenia tatranských a podtatranských obcí   

Regionálne zdruţenie tatranských a podtatranských obcí (ďalej len RZ)  má svojho nového  
predsedu a nové sídlo. Valné zhromaţdenie uvedeného RZ dňa 10.1.2005 zvolilo na dobu 2 rokov nového predsedu, ktorým  

sa stal JUDr. Štefan Bieľak, primátor nášho mesta a sídlo zdruţenia sa sťahuje zo Svitu do Spišskej Belej.  

Uvedené regionálne zdruţenie v súčasnosti zdruţuje 46 miest a obcí. Funkcia predsedu zdruţenia je čestnou funkciou. 

Uvedené regionálne zdruţenie je súčasťou stavovskej organizácie miest a obcí – ZMOS. Úlohou regionálneho zdruţenia je 

aktivizovať a zjednocovať obce a mestá pri riešení spoločných vecí  týkajú tak samotných obcí ako aj tatransko-

podtatranského regiónu v snahe razantnejším spôsobom presadzovať a obhajovať záujmy členských miest a obcí a byť tak 

serióznym partnerom pre všetky subjekty vstupujúce do regionálnych záleţitostí.          
 

Spišská Belá na medzinárodnom veľtrhu  

Mesto Spišská Belá sa ako člen Regionálneho zdruţenia Tatranských a podtatranských obcí zúčastnilo Medzinárodného 

veľtrhu cestovného ruchu pod názvom ITF SLOVAKIA TOUR 2005, ktorý sa konal v Bratislave v dňoch od 20.1. do 

23.1.2005 so spoločnou expozíciou „Vysoké Tatry a Tatransko–podtatranský región. Aj naše mesto organizačne 

zabezpečovalo prezentáciu nášho regiónu na tomto veľtrhu. Cieľom bola pozitívna prezentácia regiónu Vysoké Tatry 

i samotného nášho mesta, ale tieţ aj prezentácia ďalších miest a obcí nášho regiónu, ktoré sa doposiaľ verejne neprezentovali 

a rozhodne majú čo ponúknuť aj v oblasti cestovného ruchu. Pozitívom bolo tieţ získanie nových kontaktov a skúseností 

z oblasti cestovného ruchu, ktoré budeme potrebovať aj pri rozbehnutí činnosti turistického informačného centra v našom 

meste.    
 

KONTO na obnovu lesov v Belianskych Tatrách    

Na návrh primátora mesta mestské zastupiteľstvo v Spišskej Belej schválilo návrh na zriadenie osobitného bankového účtu za 

účelom moţnosti finančne prispieť na obnovu mestských lesov v Belianskych Tatrách, ktoré boli postihnuté veternou 

smršťou dňa 19.11.2004. Myšlienka zriadiť takýto osobitný účet vzišla aj na základe niektorých subjektov, ktorí sa rozhodli 

prispieť na obnovu týchto lesov. Pouţitie uvedených finančných príspevkov na niţšie uvedený účet je viazané len na obnovu 

týchto lesov a o ich pouţití bude rozhodovať len mestské zastupiteľstvo. Mesto zároveň vyzýva všetky právnické a fyzické 

osoby, ktoré by chceli prispieť na obnovu lesov v Belianskych Tatrách, aby vyuţilo KONTO NA OBNOVU LESOV v 

 BELIANSKYCH TATRÁCH – vo VÚB a.s., pobočka Spišská Belá, č. účtu 1930434053/0200.   
 

 

Separovaný zber 
 

Mesto spolu s Mestským podnikom Spišská Belá s.r.o. pripravuje rozšírenie separácie komunálneho odpadu v našom meste. 

Po tom, čo boli v meste v minulom roku rozmiestnené na skúšobnú prevádzku veľké kontajnery na separovaný zber (plasty, 

papier, sklo), sa systém separovaného zberu dopĺňa o zber plastov a papiera formou plastových vriec. Tieto vrecia budú 

v priebehu najbliţších dní bezplatne roznesené obyvateľom mesta bývajúcich v rodinných domoch a v bytoch okrem sídlisk. 

Roznesenie vriec budú zabezpečovať zamestnanci Mestského podniku. Kaţdému budú doručené domov 2 druhy vriec – 

jedno žlté na plasty a jedno modré vrece na papier. Zber skla bude naďalej zabezpečovaný len prostredníctvom veľkých 

kontajnerov. Zber týchto vriec naplnených vyseparovaným odpadom bude uskutočňovať Mestský podnik raz mesačne podľa 

harmonogramu, ktorý vám bude oznámený. Tieto vrecia sa budú pouţívať opakovane, t.j. po ich vyprázdnení na mieste budú 

späť vrátené tým istým uţívateľom na ďalšie opätovné pouţitie. V prípade poškodenia týchto vriec sa poškodené vrece po 

jeho predloţení vymení za nové. V priebehu najbliţších dní vám bude do domácností doručená tieţ informačná brožúra so 

základnými informáciami o separácii komunálneho odpadu. Doporučujeme si ju prečítať. Celú agendu týkajúcu sa separácie 

odpadu zabezpečuje Mestský podnik Spišská Belá s.r.o. - kontaktná osoba – p. Pavličková, tel. 4581870.  
 

Slovenský zväz chovateľov v Spišskej Belej 
 

Viete o tom, ţe aj v Spišskej Belej pôsobí miestna organizácia Slovenského zväzu chovateľov ? Aj keď nemá veľkú členskú 

základňu, má svoju bohatú históriu. Kto by mal záujem o členstvo v tomto občianskom zdruţení, môţe sa zúčastniť jej 

výročnej členskej schôdze, ktorá sa uskutoční dňa 20.2.2005 o 900 hod. v novom G – penzióne na Hviezdoslavova ulici č. 29 

v Spišskej Belej. 

 

Otvorenie novej skládky komunálneho odpadu 
 

Po predchádzajúcich značných problémoch s dokončením a dofinancovaním výstavby Skládky komunálneho odpadu 

v Spišskej Belej sa túto stavbu podarilo dokončiť a sprevádzkovať od 1.1.2005. Prevádzkovateľom tejto skládky je Mestský 

podnik Spišská Belá s.r.o. a prevádzková doba je v pondelok aţ piatok - od 7.00 do 15.00 a v stredu do 17.00 hod.. Za 

uloţenie 1 tony komunálneho odpadu sa zaplatí 785,-Sk s DPH a za 1 tonu stavebného odpadu 387,-Sk. s DPH.   
 

Výberové konanie 
 

Primátor mesta vyhlásil výberové konanie na miesto administratívneho pracovníka turistického informačného centra 

v Spišskej Belej. 

Kvalifikačné predpoklady : úplné stredoškolské vzdelanie, aktívne ovládanie anglického alebo nemeckého jazyka, základné 

znalosti účtovníctva a administratívy, ovládanie PC, dôslednosť, zodpovedný prístup, bezúhonnosť. Predpokladaný nástup 

1.3.2005. Ţiadosti s profesijným ţivotopisom a dokladmi o vzdelaní posielajte na adresu Mestského úradu v Spišskej Belej. 

Uzávierka prihlášok do 11.2.2005. Na ústny pohovor budú pozvaní len vybraní záujemcovia.  
 

 

Kubo na vychodze – divadelné predstavenie 
 

Mesto Spišská Belá pre Vás pripravilo divadelné predstavenie pod názvom „Kubo na vychodze“ v Spišskošarišskom nárečí. 

Predstaví sa Vám divadelný súbor „Ozvena“ z Popradu - Stráţe. Divadelné predstavenie sa uskutoční dňa 20.2.2005 (v 

nedeľu) o 1700 hod. v kinosále mesta. Vstup voľný (bezplatný).  

 

 

 
 

 



Jazdecké preteky o Pohár primátora mesta 
 

Dňa 27.2.2005 (v nedeľu) so začiatkom o 1100  hod. sa na futbalovom ihrisku v Spišskej Belej uskutočnia jazdecké preteky 

o Pohár primátora mesta v nasledovných kategóriách: Jazdecké preteky detí do 14 rokov, preteky pre 4  ročné kone, parkúr – 

dospelí. Atrakcia – sköjering (ťahanie lyţiara za jazdcom na koni).  

 

 

 
 

 

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


