
 Grant na nový územný plán mesta 
Mesto  Spišská  Belá  získalo  na  základe  vypracovaného  projektu  a podanej  žiadosti   nenávratný  finančný 
príspevok zo štrukturálnych fondov EÚ (operačný program Základná infraštruktúra) na vypracovanie nového 
územného plánu nášho mesta.  Výška tohto príspevku predstavuje sumu 2 571 317,-Sk (s DPH), čo je 95 % 
celkových rozpočtovaných nákladov. Mesto musí k tejto sume prispieť v rámci spolufinancovania z vlastného 
rozpočtu sumou 135 333,-Sk. Skutočné náklady na zhotovenie nového územného plánu mesta však budú zrejmé 
až po uskutočnení výberového konania na výber zhotoviteľa – spracovateľa územného plánu. Práce na novom 
územnom pláne by mali začať už začiatkom leta tohto roka a ukončené musia byť do augusta 2008. 
  

Odpady a čierne skládky ..... dokedy ???
Opäť sa v našom meste objavujú čierne skládky stavebného, či rôzneho komunálneho odpadu. Len za posledný 
týždeň mestská  polícia  zistila  4  nové  takéto  skládky.   Na mieste  je  otázka  :  Sme nepoučiteľný,  či  až  takí 
arogantní  ?  Však  škodíme sami  sebe  !!  Nielenže  si  sami  ničíme  a znehodnocujeme  svoje  okolie,  v ktorom 
žijeme, ale zároveň spôsobujeme zbytočne zvýšené náklady z rozpočtu mesta na odstránenie týchto skládok. 
Odstránenie čiernych skládok nás stojí takmer dvojnásobok nákladov v porovnaní s odvozom tohto odpadu hneď 
na riadnu (nie čiernu) skládku odpadu. Nevieme tieto financie z rozpočtu mesta lepšie využiť ? Pokiaľ by sme 
nemali  inú  možnosť,  ale  mesto  vyšlo  v ústrety  a okrem  iného  ako  obyvatelia  nášho  mesta  máte  možnosť 
bezplatne v množstve 500 kg odviezť tento odpad na skládku odpadov v našom meste. Tak prečo voziť tento 
odpad inde a okrem iného naviac sa dopúšťať porušenia zákona s možnosťou uloženia sankcie. Však pokiaľ ma 
nechytia  ,  nič  sa  mi  nestane.  Áno,  pokiaľ  .....  Niekoľko takýchto prípadov porušenia  zákona  však  už  bolo 
mestskou políciou vyriešených a bola uložená pomerne vysoká pokuta a rovnako tento odpad musel dotyčný 
odviezť na riadnu skládku odpadov. Takže ho to „vyšlo“ dosť draho na to, že stačilo tento odpad vyviezť na 
riadnu skládku a stálo by ho to snáď 1 liter benzínu a tak ho to vyšlo na cca 3 tis. Sk a naviac stratený čas 
strávený na mestskej polícii s vypočúvaním a spisovaním záznamov a s následným odpratávaním tejto čiernej 
skládky a jej odvozom na riadnu skládku s povinnosťou zaplatiť aj poplatok za uloženie na skládke (úložné). 
Vzhľadom na uvedené, primátor mesta upozorňuje všetkých, ktorí majú úmysel sa takto nezodpovedne správať, 
že mesto bude voči nim nekompromisne postupovať a vyjde ich to dosť draho.  Tak začneme sa konečne správať 
ako civilizovaní ľudia ? .... A týka sa to aj nás ostatných, ktorí mnohokrát radšej „nevidíme“, „nepočujeme“, ale 
následne vo veľkom kritizujeme. Tak, čo urobiť niečo aj pre svoje mesto, v ktorom žijeme ?! 

Jarné upratovanie 
      V rámci jarného upratovania mesta budú veľkoobjemové kontajnery (11 kusov) v našom meste umiestnené 
na svojich obvyklých miestach v dvoch termínoch – v piatok 30. marca a 27. apríla 2007. Žiadame obyvateľov 
mesta, aby do týchto kontajnerov neumiestňovali konáre zo stromov (tie ukladajte vedľa kontajnerov, nakoľko 
ide o tzv. zelený odpad , ktorý sa nesmie ukladať na skládke odpadov, ale na kompostovisku). 
      

Výkopové práce na Slnečnej ulici 
V súčasnosti prebiehajú na Slnečnej ulici výkopové práce, ktoré realizuje Slovak Telecom. Súvisia s výstavbou 
novej  telekomunikačnej  siete  na  tejto  ulici,  ktorá  bude  uložená  do  zeme.  Súčasná sieť  je  vedená  vzdušne. 
V  tomto roku  sa zrealizuje nová sieť len na časti tejto ulici – a to od domu č. 1 po č. 20. Ide o investičnú akciu, 
ktorú si zabezpečuje a aj financuje Slovak Telecom. Ostatná časť tejto ulice má byť realizovaná až v budúcom 
roku. Rovnako v tomto roku je naplánovaná po dohode s Podtatranskou vodárenskou spoločnosťou a.s. Poprad 
aj výmena vodovodných prípojok na tejto ulici na náklady tejto spoločnosti. Obe tieto aktivity sa realizujú na 
základe podnetu vedenia mesta z dôvodu, že budúci rok mesto plánuje opravu /rekonštrukciu chodníka na tejto 
Slnečnej ulici .   

 Príprava cyklotrás  v podhorí Belianskych Tatier 
Mesto Spišská Belá v súčasnosti pripravuje projektovú dokumentáciu aj na výstavbu cyklochodníka zo Spišskej 
Belej  až  na  štátnu hranicu s Poľskou republikou  (cez  Šarpanec  –  Tatranskú Kotlinu  – Ždiar  –  Podspády – 
Vojtasová) a z Tatranskej Kotliny po Tatranskú Lomnicu (táto projektová dokumentácia by mala byť hotová do 
konca  marca,  najneskôr  apríla  tohto  roka).  Následne  do  septembra  tohto  roka  chce  mesto  získať  stavebné 
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povolenie na túto výstavbu, avšak tomu bude ešte predchádzať konanie vo veci posúdenia vplyvov na životné 
prostredie (EIA). Do konca roka mesto plánuje pripraviť žiadosť na získanie nenávratného finančného príspevku 
z fondov EÚ na samotnú realizáciu uvedenej výstavby. To znamená, že v prípade úspešnosti získania finančných 
prostriedkov z EÚ by táto výstavba mohla začať niekedy v druhej polovici roku 2008, resp. v roku 2009 a trvať 
by mala cca 18-24 mesiacov.    
     

Ponuka na zbúranie budovy v Strážkach 
Mesto plánuje  zbúranie budovy bývalej  školy  SOU v Strážkach pri  kostole a zvonici.  Táto asanácia sa má 
uskutočniť v priebehu mesiaca apríl a máj (najneskôr do konca mája/. Mesto ponúka túto budovu na asanáciu 
a hľadá  záujemcu,  ktorý  má  záujem  o zbúranie  tejto  budovy  pre  svoju  potrebu  (využitie  zabudovaných 
stavebných materiálov/. Ďalšie podmienky asanácie a bližšie informácie poskytne Ing. Vilga, mestský úrad -tel. 
4680513, vilga@spisskabela.sk.

Pripravované úpravy cintorína v Strážkach 
Mesto v tomto roku plánuje na cintoríne v Strážkach: 
-  vybudovať  nové  vstupné  oplotenie  z prírodného  kameňa  aj  so  vstupnou  kovanou  bránou  v hornej  časti  - 
opraviť ostatné pletivové oplotenie okolo cintorína
-  vybudovať dláždený chodník stredom cintorína až ku krížu a vybudovať zhromažďovaciu plochu pri vstupe do 
cintorína za novou vstupnou bránou a  umiestnenie lavičiek na tejto ploche
- osvetliť plochu cintorína stredom až po kríž
- vyriešiť a upraviť miesto pre kontajner na odpad
- zaviesť na cintoríne systém  separovaného zberu – na plasty, papier , sklo a zelený /biologický/ odpad 
- umiestniť 2 informačné tabule (na jednej bude prevádzkový poriadok, na druhej ostatné cintorínske oznamy/.  
-  vybudovať parkovacie miesta pre cintorín v dolnej časti – pri zástavke SAD /zemné práce už boli začaté/ 
a ďalšie drobné úpravy. 

Momentálne  realizujeme ..... 
Mesto v súčasnosti realizuje aj tieto stavebné aktivity : 
1. prípravu asfaltácie Továrenskej ulice /od bufetu Srdiečko po ul. Novomeského/ - asfaltácia sa uskutoční až 
v mesiaci máj, ale prípravu nového podložia realizuje už teraz kvôli usadeniu podložia pod novým asfaltom 
2. dokončenie rekonštrukcie social. zariadení  a výmenu okien v budove  Centra voľného času 
3. prípravu pod budúce parkovisko pri cintoríne v Strážkach
4. výmenu okien na budove hasičskej zbrojnice v Spišskej Belej   

Zákaz vypaľovania trávy 
Vážení obyvatelia mesta,
v zmysle zákona o ochrane pred požiarmi platí jednoznačný zákaz vypaľovanie suchých trávnatých porastov. 
Preto Vás žiadame o rešpektovanie tohto zákazu v záujme ochrany života, zdravia i Vášho majetku. Nedodržanie 
tohto zákazu je sankcionované pomerne vysokými pokutami .

Poďakovanie 
Primátor mesta vyjadruje poďakovanie všetkým, ktorí odovzdali  vyplnený dotazník za účelom vypracovania 
strategického  dokumentu  –  Programu  hospodárskeho  a sociálneho  rozvoja  mesta.  Odovzdaných  bolo  1845 
dotazníkov a vrátených od Vás bolo 1525 dotazníkov. Následne budú údaje z týchto dotazníkov spracované a ich 
výsledky budú zverejnené a zapracované do uvedeného programu mesta.  

Automobilový klub Spišská Belá

usporiada dňa 25.marca 2007  v     nedeľu   
na parkovisku pri     Belianskych kúpeľoch  

3.kolo
VIII. ročníka súťaže v jazde zručnosti

” O pohár primátora mesta Spišská Belá ”

Podmienky súťaže :

Jazda zručnosti bude postavená od 13.00 do 16.00 hod.
na  parkovisku pred Belianskymi kúpeľmi v     Spišskej Belej;  

- súťažiacim môže byť každý vodič, ktorý sa dostaví na štart jazdy zručnosti 
s osobným motorovým vozidlom a zaplatí vklad ;
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- každý súťažiaci môže opakovať jazdu zručnosti podľa vlastného uváženia  
s cieľom dosiahnuť čo najrýchlejší čas ;

- vždy pred štartom do jazdy zručnosti  dáva súťažiaci vklad 10,- Sk / t.j. za každú  
jazdu zručnosti je nový vklad 10,- Sk/

N O V I N K A :

Automobilový klub Spišská Belá 
pozýva širokú verejnosť na  

1. ročník záujmovej orientačnej automobilovej súťaže
„Jarná bezpečná jazda“

25. marca 2007 /nedeľa/ od 10.00 hod. 

Súťaž je určená pre rodičov s deťmi a tiež pre nových záujemcov o automobilové orientačné súťaže. Cieľom 
tejto súťaže je naučiť začínajúcich navigátorov orientovať sa v teréne, vodičov zvýšiť zručnosť pri ovládaní 
motorového vozidla, prispieť k zvýšeniu bezpečnosti cestnej premávky, a prispieť k zbližovaniu priaznivcov 
motoristického športu.  

Prezentácia súťažiacich  je od 10.00 hod. na parkovisku pri Belianskych kúpeľoch + plnenie súťažných prvkov 
Od 11.00 hod. štart prvého vozidla do 1. etapy v dĺžke 15 km bez časového limitu 
Od 13.00 hod. štart prvého vozidla do jazdy zručnosti 
Od 14.30 hod. vyhodnotenie súťaže 

Ako sa prihlásite :   telefonicky 0904 380 744  alebo mailom : rusinak@schranka.sk

Prihlášky obsahujúce meno a priezvisko, adresa bydliska  jazdca a meno , priezvisko, rok narodenia navigátora 
zasielajte do 23. marca 2007 do 18.00 hod. 

Za organizačný výbor : Ing. Peter Rusiňák, predseda klubu

Výberové konanie 
Mesto Spišská Belá

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta 

♦ Pedagóg – vychovávateľ 
v Centre voľného času v Spišskej Belej 

Uchádzač musí spĺňať tieto kvalifikačné predpoklady:
• Vysokoškolské pedagogické vzdelanie druhého stupňa, alebo vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa 

(študijný odbor pedagogika voľného času na pedagogickej alebo filozofickej fakulte/ 
• bezúhonnosť (ktorá sa preukazuje odpisom  z registra trestov nie starším ako 3 mesiace až po výberovom 

konaní )
• zodpovednosť, vysoké pracovné nasadenie, flexibilnosť a organizačné schopnosti 

K žiadosti je potrebné doložiť :
-     profesijný životopis 
- doklady  o dosiahnutom  vzdelaní
UPOZORNENIE: 
Predmetom  pracovnej  náplne  je  najmä  práca  s deťmi  v popoludňajších  hodinách,  cez  víkendy,  sviatky 
a prázdniny.

Žiadosti s uvedenými dokladmi v obálke  s označením „neotvárať výberové konanie“  zasielajte na adresu :
 Mestský úrad v Spišskej Belej , Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá.

Uzávierka prihlášok  je predĺžená do 23.3.2007

1. slovenská volejbalová liga
Výsledky zápasov belianskych volejbalistov  v 1. slovenskej volejbalovej lige: 

Skupina VÝCHOD - o 1.- 4. miesto :

24.2.2007    Svidník - Spišská Belá   3:0,  3:1
3.3.2007      Spišská Belá  -  Revúca   3:2,  2:3
10.3.2007    Hriňová - Spišská Belá   3:0, 3:0
17.3.2007    Spišská Belá  -  Svidník   0:3,  1:3 
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Najbližšie zápasy :
24.3.2007    Revúca - Spišská Belá   
31.3.2007    Spišská Belá – Hriňová /o 11.00 hod./

Verejný žiacky  koncert 
      Základná umelecká škola v Spišskej Belej Vás pozýva na Verejný žiacky koncert, ktorý sa uskutoční dňa 
21. marca 2007 (v stredu) o 17.00 hod. v kinosále mesta Spišská Belá. Vstupné dobrovoľné.

LITERÁRNA Spišská Belá 
Centrum voľného času a Mestský mládežnícky parlament v Spišskej Belej  vyhlasujú súťaž 

„ LITERÁRNA 
 SPIŠSKÁ  BELÁ“

Hľadáme mladé talenty. 
Ak máš talent na písanie poézie, či prózy, neváhaj a zapoj sa do našej súťaže.  Veková hranica je obmedzená do 

26 rokov. Každý súťažiaci môže prihlásiť 3 vlastné práce.
Téma prác – neobmedzená

Rozsah prác – maximálne 3 strany
( básne, poviedky, rozprávky...)

Súťažné práce prosíme doručiť osobne, alebo poštou
 do Centra voľného času, Zimná 47, Spišská Belá

do 30.marca 2007.
Každý súťažiaci bude pozvaný na vlastnú prezentáciu a vyhodnotenie.

Víťazné práce budú zverejnené.
Neváhaj a zapoj sa.

Fašiangové posedenie dôchodcov 

Dňa 17.2.2007 sa konalo fašiangové posedenie dôchodcov zo  Zariadenia opatrovateľskej služby v Strážkach, 
dôchodcov Strážok  a Spišskej  Belej. Organizátormi toho podujatia boli zamestnanci a vedúca tohto zariadenia – 
p.  Renáta Charitunová.  Hlavnou myšlienkou tohto posedenia bolo stretnutie obyvateľov žijúcich v zariadení 
opatrovateľskej služby a obyvateľmi žijúcimi v rodinách v našom meste. Táto vydarená akcia bola podporená 
prítomnosťou  primátora  mesta,  kňazov  z našej  farnosti   a tiež  niektorých  zamestnancov  mesta.  Zaujímavý 
hudobno-zábavný program bol doplnený tombolou a goralskou ľudovou hudbou .

Futbalový turnaj žiakov 

Družstvo  žiakov,  futbalového  klubu  Slavoj  Spišská  Belá,  vyhralo  regionálny  futbalový  turnaj  žiakov,  teda 
obsadilo prvé miesto medzi týmito družstvami: Kravany, Hranovnica, Tatranská Lomnica, Stráže, Vysoké Tatry, 
Huncovce, Žakovce, Veľká Lomnica, Mlynčeky. Za najlepšieho  hráča bol vyhlásený Marek Siska zo Sp. Belej. 
Gratulujeme !!!.
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