
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Z rokovania mestského zastupiteľstva  

Posledné rokovania mestského zastupiteľstva sa uskutočnili 6. apríla a 4. mája. Bliţšie informácia 
v nasledujúcom čísle spravodaja.  
 

Vylúčenie kamiónovej dopravy  

Po takmer 3-ročnom boji sa to podarilo, najmä vďaka iniciatíve primátora nášho mesta ako aj jeho kolegov 
z Mikroregiónu Belianske Tatry (Mesto Vysoké Tatry a Obec Ţdiar). Vláda SR schválila návrh na uzavretie zmeny 
Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o hraničných priechodoch.  Zmena obsahu 
tejto dohody spočíva v zmene kategorizácie hraničného priechodu Lysá Poľana (Poľsko) – Tatranská Javorina 
(Slovensko): doposiaľ tento hraničný priechod je určený pre nákladnú dopravu bez obmedzenia, po zmene to 
bude len pre nákladnú dopravu do 7,5t celkovej hmotnosti.  Predpokladáme, ţe táto zmena nadobudne platnosť 
v najbliţších dňoch, termín však nie je presne určený (je potrebné prevzatie odpovednej nóty poľskou s tranou). 
Po nadobudnutí platnosti tejto dohody Slovenská správa ciest osadí nové dopravné značenie na uvedenom 
úseku štátnej cesty 1/67, ktoré je uţ schválené príslušnými orgánmi. V našom meste bude na kriţovatke v smere 
na Slovenskú Ves a Tatranskú Kotlinu (t.j. Zimná – Továrenská ulica) umiestnená dopravná značka zakazujúca 
medzinárodnú kamiónovú dopravu (nad 7,5 t) v úseku Spišská Belá – Tatranská Javorina. 
 

Začali sme projekt „Prípravy dobudovanie environmentálnej infraštruktúry   

          Koncom apríla sme začali realizovať projekt „Prípravy dobudovania environmentálnej infraštruktúry 
v našom meste“, v rámci ktorého sa vypracujú geodetické podklady a projektové dokumentácie pre dobudovanie 
splaškovej kanalizácie, samostatnej daţďovej kanalizácie, a    to aj v mestskej časti Stráţky, nového vodovodu do 
mesta od vodojemu, regulácia potoka v Spišskej Belej a v Stráţkach. Takţe v najbliţších dňoch budete vidieť 
pohybovať sa geodetov projektantov v našom meste. Náklady na tento projekt hradí vo výške 95 % EÚ, zvyšok 
(5% nákladov) bude hradiť mesto.   
 

Začali sme projekt  „Obnova a dobudovanie centra mesta“  

Začiatkom mája sme začali realizovať aj projekt „Obnova a dobudovanie centra nášho mesta“, ktorý je 
financovaný z prostriedkov EÚ (95% nákladov) a čiastočne aj z rozpočtu mesta (5%). V rámci tohto projektu sa 
začalo s prípravou asfaltácie cyklochodníka k Belianskemu rybníku, rekonštrukčné práce začali aj na Štefánikovej 
ulici v okolí Evanjelického kostola a v okolí múzea J.M. Petzvala.     
 

Oprava mestských ciest  

Koncom apríla sa uskutočnila plánovaná asfaltácia 
1. Kúpeľnej ulice (za traťou)  
2. časť cesty za novými obchodníkmi pri autobusovej zastávke (pri panelákoch na Druţstevnej ulici) 
3. kriţovatky – výjazd od garáţi pri ihrisku na Druţstevnú ulicu 
4. kriţovatky pri kolkárni – kpt. Nálepku a Novomeského 
5. časť prístupovej cesty k domom na Petzvalovej ulici (pod gaštanmi) 
 a tieţ oprava niektorých poškodených častí ciest. Všetky tieto opravy boli financované z rozpočtu mesta (z 
vlastných príjmov). 
 
 

Výmena telekomunikačnej siete  

        Koncom apríla sa v centre mesta na Hviezdoslavovej ulici začala aj výmena rozvodov telekomunikačnej 
siete (resp. odstránenie ich vzdušného vedenia), ktorú realizuje T-COM (bývalé slovenské telekomunikácie) – 
uloţením novej kabeláţe do zeme. Táto výmena je nevyhnutná pred rekonštrukciou centra nášho mesta. Nové 
rozvody by sa mali vymeniť postupne na Hviezdoslavovej ulici, Zimnej ulici po č. 34, Petzvalovej ulici, 
Partizánskej ulici (po ţel. trať) a na sídlisku na Druţstevnej ulici.      
 

Rekonštrukcia mestských ciest  

Od konca apríla sa začala rekonštrukcia mestskej cesty na Hviezdoslavovej ulici v našom meste(jej spodná časť 
smerom na Kríţovú Ves) a tieţ rekonštrukcia prístupovej cesty k mestskému podniku a k SPP (doterajšia 
panelová cesta). A tento týţdeň sa uţ aj uskutočnila asfaltácia Hviezdoslavovej ulice, ktorá bola financovaná 
z rozpočtu mesta (z vlastných príjmov).   Rekonštrukcia prístupovej cesty sa uskutočňuje ako spoločná investícia 
4 firiem, ktoré túto cestu budú vyuţívať (Mestský podnik Spišská Belá s.r.o., Pebek s.r.o., Slovsolanum druţstvo, 
SPP a.s.). Finančný podiel Mestského podniku bude uhradený zo zisku z mestských lesov.  
  

Dotácie z rozpočtu mesta na rok 2006  

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Belej na svojom zasadnutí dňa 6. apríla 2006 rozhodlo o poskytnutí beţnej 
finančnej dotácie z rozpočtu mesta na rok 2006 pre činnosť verejnoprospešných organizácií pôsobiacich v meste 
v zmysle VZN mesta č. 5/2005 nasledovne: 
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Názov organizácie  

Poţadovaná výška 
dotácie na r. 2006 

Schválená výška 
dotácie na r. 

2006 

1.  Základná organizácia Zväzu zdravotne 
postihnutých Spišská Belá  

6 000,– 5 000,–  

2.  Cirkevný zbor Evanjelická cirkev a.v. 
Spišská Belá  

86 450,– 15 000,– 

3.  Katolícka jednota Slovenska Spišská Belá  58 000,– 40 000,– 

4. Telovýchovná jednota Slavoj Spišská Belá 
– volejbalový klub 

81 000,– 60 000,– 

5.  Telovýchovná jednota Slavoj Spišská Belá 
– futbalový klub  

226 000,– 130. 000,– 

6.  Hokejový klub HC02 Spišská Belá  111 680,– 33 000,– 

7.  Automobilový klub Slovensko, Spišská 
Belá 

50 000,– 15 000,– 

8.  SSS - Jaskyniarska skupina Spišská Belá 40 000,– 15 000,–  

9.  Mestský basketbalový klub Spišská Belá      85 000,– 50 000,– 

10. Miestna organizácia Slovenského 
rybárskeho zväzu Spišská Belá 

25 000,– 10 000,– 

11. Futbalový klub Spišská Belá – Stráţky   60 000,– 20 000,– 

12. Základná organizácia Zväzu 
protifašistických bojovníkov Spišská Belá 

6 700,– 2 000,– 

13.  Dobrovoľný hasičský zbor Spišská Belá     10 000,– 5 000,– 

 Celkom 845 830,– 400 000,– 

Okrem toho mesto poskytuje z rozpočtu mesta mimoriadne finančné dotácie a pomáha verejno-prospešným 
organizáciám aj iným nefinančným spôsobom (napr. materiálna, či technická pomoc).  
 

 A čo ešte realizujeme .... 

V tomto období sa v našom meste dokončuje : 
- výmena okien a vstupných na budove zdravotného strediska 
- oprava fasády mestského domu na Zimnej č. 2 (potraviny SABI) 
- oprava fasády mestského domu na Zimnej č. 8 (lekáreň) 
- oprava fasády mestského domu na Hviezdoslavovej č.1  
(tieto všetky aktivity sú financované z rozpočtu mesta – z vlastných príjmov) 
- výstavba športového ihriska na Moskovskej ulici  s umelou trávou 
 

Úhrady za opatrovateľskú sluţbu  

      Mesto poskytuje v rámci svojej originálnej pôsobnosti opatrovateľskú sluţbu – a to individuálnu (v 
domácnostiach) alebo v Zariadení opatrovateľskej sluţby v Stráţkach. Od 1. apríla mesto upravilo výšku úhrad za 
túto sluţbu nasledovne:  
Príloha č. 1 – Výška úhrady za opatrovateľskú sluţbu  
bod 1/ nevyhnutné ţivotné úkony  
a) beţné úkony osobnej hygieny: umývanie, česanie, pomoc pri obliekaní, 
        pomoc pri presúvaní na vozík a z vozíka na lôţko a z lôţka, pomoc pri pouţití WC...... 10,-Sk/deň  – denne 
b)     holenie .........   5,-Sk/úkon – 1x týţdenne 
c) kúpanie, vrátane umytia vlasov, strihanie nechtov........ 10,-Sk/úkon –  1 x týţdenne 
d) kúpanie na lôţku vrátane  umytia vlasov ..................... 15,-Sk/úkon –  1 x týţdenne 
e) donáška obeda alebo iného teplého jedla pomoc pri podávaní jedla a pití.............10,-Sk/deň – denne 
f) dohľad ............13,-Sk/ hod.– podľa potreby  
bod 2/nevyhnutné práce v domácnosti 
a) donáška uhlia, donáška dreva, vynesenie popola, kúrenie vo vykurovacích  
        telesách a ich čistenie.... 10,-Sk/deň  –  denne  
b) nákup a ďalšie nevyhnutné činnosti súvisiace s prevádzkou domácnosti ..........  15,-Sk/deň   –  2 x týţdenne  
c) upratanie domácnosti ....  50,-Sk/deň   -- 1 x týţdenne 
d) príprava a varenie raňajok, obeda  alebo večere ..................  20,-Sk/deň   –  denne  
e) pranie osobnej  bielizne, ţehlenie osobnej bielizne a ostatnej bielizne .. 10,-Sk/kg  –  1 x týţdenne  
bod 3/ zabezpečenie kontaktu so spoločenským prostredím  
- sprievod na kultúrne podujatia a iné verejné podujatia ..........  10,-Sk / úkon – podľa potreby  
 
bod 4/  sprevádzanie na lekárske ošetrenie .............................   22,-Sk / deň   – podľa potreby 

Príloha č. 2 – Výška úhrady za bývanie a používanie vlastného spotrebiča  

a)    Výška úhrady za bývanie  ......   4,-Sk za 1 m2 podlahovej plochy  
b) úhrada za bývanie sa zvyšuje na deň na osobu .......  10 Sk, ak podlahovú plochu obytnej miestnosti uţíva 
jedna osoba  
.......   5,-Sk  ak podlahovú plochu obytnej miestnosti uţívajú dve osoby 
.......... u troch osôb sa táto  suma nezvyšuje   
a) úhrada za vlastný spotrebič ..... 1,-Sk/ deň za kaţdý spotrebič jednotlivo  



 

Príloha č. 3  Výška úhrady za zaopatrenie a dohľad celoročne  

bod 1) pri nepriaznivom zdravotnom stave občana v ktorého dôsledku potrebuje pomoc inej osoby pri beţných 
úkonoch osobnej hygieny vrátane holenia, pomoc pri obliekaní  a vyzliekaní alebo pri čiastočnej bezvládnosti 
občana  ..... 35,-Sk/deň 
 
bod 2) pri nepriaznivom zdravotnom stave občana  v ktorého dôsledku potrebuje okrem 
pomoci uvedenej v bode  1) pomoc inej osoby pri presune na vozík, na lôţko a pomoc pri pouţití WC alebo 
sústavný dohľad  u občanov s ťaţkými duševnými poruchami  a poruchami správania, alebo pri prevaţnej 
bezvládnosti občana ............   48,-Sk/deň   
 
bod 3) pri nepriaznivom stave občana v ktorého dôsledku potrebuje pomoc inej osoby na  
zabezpečenie  nevyhnutných ţivotných  úkonov  a je odkázaný na pobyt na lôţku  alebo pri úplnej bezvládnosti 
občana     .............    60,-Sk/deň  
 
bod 4) výška úhrady za zaopatrenie  pre ostatných občanov .................................      24,-Sk/deň   
 
bod 5) pobyt občana  (nie obyvateľa zariadenia ) v  zariadení denne viac ako 4 hodiny ...  16,-Sk/hod.  
pobyt občana v zariadení denne  do 4 hodín .......................................................... 10,-Sk/hod.   
 

Dotácia pre zariadenie opatrovateľskej sluţby       

Zariadenie opatrovateľskej sluţby v Stráţkach (ako zariadenie nášho mesta) na základe vypracovaného projektu 
získalo nenávratnú dotáciu zo štátneho rozpočtu (z Ministerstva práce, soc. vecí a rodiny SR)  vo výške 200.000,-
Sk na nákup nového nábytku a príslušenstva. Cieľom je vymeniť starý kovový „nemocničný“ nábytok  
v jednotlivých izbách tohto zariadenia za nový, moderný v snahe zútulniť tieto priestory pre jeho obyvateľov. 
V tomto smere patrí poďako-vanie najmä vedúcej tohto zariadenia – p. Renáte Charitumovej.       Výsadba 
nových stromov Mesto pokračuje v plánovanej výsadbe novej zelene v našom meste.  V rámci nej sa na sídlisku 
na Mierovej ulici vysadilo 8 kusov líp a vedľa štátnej cesty popri cintorínu 9  kusov javorov.  V tejto výsadbe bude 
mesto pokračovať na jeseň tohto roka v ďalších častiach mesta. 
 

Upozornenie ! 

Primátor mesta vyzýva obyvateľov nášho mesta, aby svojvoľne neorezávali stromy na verejných 
priestranstvách v meste (napr. na trávnikoch pred svojimi domami a pod.), t.j. mimo svojich pozemkov, pretoţe 

ide o mestskú zeleň a údrţbu tejto zelene vykonáva mesto. Mesto postupne zabezpečuje údrţbu týchto stromov 
(podľa dohodnutého harmonogramu) prostredníctvom odborne spôsobilých osôb, resp. vyškolených osôb. 
V odôvodnenom prípade (ak o to poţiadate) mesto vykoná orezanie stromu aj mimoriadne – mimo určeného 
plánu (avšak v čase vegetačného pokoja) alebo krajnom prípade sa dohodnete s mestom na orezaní takéhoto 
stromu.  Orezávanie stromov nie je nutné vykonávať kaţdý rok. Vzhľadom na uvedené Vás ţiadame, aby ste 
svojvoľne nevykonávali orezanie stromov mimo Vašich pozemkov a poţiadali mesto o ich orezanie, resp. sa 
dohodli s mestom na orezaní takého stromu.   
 

Zberný dvor  

       Mestský podnik Spišská Belá s.r.o. v rámci nakladania s odpadmi postupne zavádza tzv.  zberný dvor pri 
skládke TKO. Na tomto zbernom dvore budú umiestnené kontajnery na separo-vaný odpad (plast, papier, sklo) a  
kontajnery na nebezpečný odpad (autobatérie, elektroodpad – napr. televízory, chladničky, práčky; farby, ţiarivky 
a pod.). Týmto sa dáva moţnosť obyvateľom mesta celoročne ukladať tieto odpady na tomto mieste. Tento 
zberný dvor bude otvorený tak ako skládka odpadov. 
 

Výzva primátora mesta 

      Mesto Spišská Belá a primátor mesta pri príleţitosti 735. výročia udelenia mestských práv nášmu mestu 
pripravuje udelenie CENY MESTA  a CENY PRIMÁTORA  MESTA pre osobnosti nášho mesta za ich celoţivotné 
dielo a prínos pre mesto alebo osobitný výnimočný čin. Preto Vás vyzývame na predloţenie návrhov kandidátov 
na udelenie uvedených ocenení. Návrhy nám písomne doručte do 15.5.2006 -osobne na mestský úrad alebo na 
adresu : primator@spisskabela.sk. 
 

Skládka odpadov – aj sobotu a bezplatne  

Mestský podnik Spišská Belá s.r.o. po dohode s mestom zavádza túto novinku na riadenej skládke odpadov 
v našom meste:   
1./ skládka bude otvorená aj kaţdú druhú (tzv. párnu) sobotu v čase od 8.00 do 12.00 hod. (inak skládka je 
otvorená PO-PIA od 7- do 15 hod.),  
2./ obyvatelia mesta - fyzické osoby budú mať moţnosť uloţiť komunálny odpad na tejto skládke do hmotnosti 
500 kg bezplatne (po predloţení občianskeho preukazu – dôkaz o trvalom pobyte v meste). Odpad nad uvedené 
mnoţstvo sa spoplatní podľa cenníka.   
 
 

Beliansky majáles   

Primátor nášho mesta Vás pozýva na Beliansky majáles 2006, ktorý sa uskutoční dňa 14. mája 2006 (nedeľa) od 
14.00 hod. na Belianskom rybníku.   
Program:  
- 14.00  Otvorenie letnej sezóny na rybníku a majálesu  
- ţivá hudba – skupina Rytmo zo Spišskej Belej (Šajtyovci) 
15.00 Deň matiek (kultúrne pásmo pre naše mamy 
16.30  ţivá hudba, súťaţe, a ..... 
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18.00  Majálesová tombola 
21.00  záver 
Sprievodná akcia:  Rybárske preteky  pre dospelých od 9.00 hod na Belianskom rybníku 
 

Deň matiek  

Tento rok si Deň matiek pripomíname v nedeľu 14. mája. Oslavy tohto sviatku sa uskutočnia v tento deň – 
v nedeľu na Belianskom rybníku o 15.00 hod. v rámci Belianskeho majálesu. V prípade zlého počasia sa akcia 
presunie do kinosály mesta. Všetkých Vás srdečne pozývame.  
 

Rybárske preteky  

V dňoch 13. 14. mája 2006 sa uskutočnia rybárske preteky na Belianskom rybníku, ktoré organizuje Miestna 
organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v Spišskej Belej. V sobotu 13. mája od 9.00 hod budú rybárske 
preteky pre deti – „Zlatý blyskáč“ a v nedeľu 14. mája od 9.00 hod. rybárske preteky dospelých. Všetkých 
súťaţiacich ale aj ostatných srdečne pozývame. 

 

 

 
 

 

  
   

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


