
 

 
 

 

 

 

 

 

Autobusová stanica nebude .....   
 

Mestské zastupiteľstvo sa niekoľkokrát zaoberalo návrhom na vybudovanie novej autobusovej stanice v našom meste na časti 

plochy súčasného futbalového ihriska. Uvedený návrh novej autobusovej stanice bol vypracovaný podľa platného územného 

plánu mesta, ktoré od roku 1991 „počíta“ s výstavbou tejto stanice na tomto mieste s príchodom a odchodom autobusov poza 

cintorín okolo nákladnej ţelezničnej stanice. Na poslednom zasadnutí dňa 2. júna však mestské zastupiteľstvo definitívne 

nesúhlasilo s týmto návrhom a teda neakceptovalo dôvody pre zrušenie autobusových zastávok v centre mesta, ktorými 

argumentovali zodpovedné orgány v oblasti dopravy vrátane architektov a projektantov. Na základe poţiadavky poslancov 

boli vypracované 3 alternatívy riešenia súčasných autobusových zastávok v centre mesta (ich posun viac smerom k cintorínu, 

alebo k obchodnému domu na parkovisko). Vzhľadom na povinnosť rešpektovať príslušné právne predpisy a STN 

a existujúce priestorové moţnosti je najviac pravdepodobné, ţe obidve autobusové zastávky zostanú na svojom doterajšom 

mieste a dôjde len k úpravu povrchov nástupíšť a výmenu prístreškov . 

 
 

Dar na obnovu mestských lesov   
 

Mesto Spišská Belá získalo finančný dar vo výške 393.000,-Sk na obnovu mestských lesov postihnutých minuloročnou 

novembrovou víchricou. Tento dar poskytlo občianske zdruţenie “Stromy pre Tatry”, ktoré vzniklo vďaka iniciatíve Strany 

maďarskej koalície a spoločnosti Slovnaft a.s. Bratislava.  Pouţitie uvedeného daru je účelovo viazané na nákup sadeníc na 

zalesnenie poškodeného lesa. Tento dar bol oficiálne odovzdaný primátorovi mesta predsedom SMK p. Bélom Bugárom za 

prítomnosti ministra pôdohospodárstva Zsolta Szimona a ministra ţivotného prostredia p. Lászla Miklosa v sobotu 18. júna 

2005 na Štrbskom plese.  Primátor mesta chce týmto poďakovať všetkým, ktorí podporili túto verejnú zbierku „Stromy pre 

Tatry“ aj tým, ţe si zakúpili samolepku s týmto emblémom na čerpacích staniciach Slovnaft. Je to prvá reálna finančná 

pomoc adresovaná vlastníkom neštátnych lesov z verejných zbierok organizovaných na obnovu tatranských lesov. 

 
       

Návrhy nových nariadení mesta  

 

Mesto Spišská Belá pripravuje vydanie dvoch nových nariadení mesta, a to nariadenia č. 1/2005 o niektorých podmienkach 

predaja výrobkov a poskytovania sluţieb na trhových miestach v meste Spišská Belá a č. 2/2005, ktorým sa schvaľuje trhový 

poriadok pre mestské trhovisko. Prijatie týchto nariadení mesta je predpokladom pre otvorenie mestského trhoviska za 

obchodným domom, ktoré sa predpokladá 11.júla 2005.  

 

 

3. stupeň povodňovej aktivity  
 

Od 10. júna do 12. júna 2005 primátor mesta vyhlásil pre časť územia mesta Spišská Belá tretí stupeň povodňovej aktivity z 

dôvodu zaplavenia štátnej cesty I/77 v smere na Starú Ľubovňu za mestom pri skládke odpadov. Tento stav bol odvolaný v 

nedeľu vo večerných hodinách. Z dôvodu pravidelne sa opakujúcej tejto situácie primátor mesta zvolal pracovné rokovanie 

so zástupcami správy ciest, dopravnej polície, civilnej ochrany, ţivotného prostredia za účelom vyriešenie tohto problému. 

Príčinou zaplavovania tejto cesty je najmä neodtekanie povrchových prívalových vôd popod starú skládku odpadov. V rámci 

preventívnych opatrení bol vykopaný povrchový odľahčovací kanál okolo starej skládky odpadov s napojením na uţ 

vybudovaný kanál okolo novej skládky, ktorý má zabezpečiť v prípade zvýšenie hladiny vody okolo mosta na štátnej ceste jej 

pretečenie cez tento odľahčovací kanál a nezaplavovanie tejto štátnej cesty. Napriek uvedenému riešeniu mesto poţaduje od 

Slovenskej správy ciest ako správcu tejto cesty  riešenie uvedeného premostenia štátnej cesty jej navýšením (zdvihnutím) 

oproti súčasnému stavu.     
 

 

Výstavba parkoviska, chodníka a úprava cesty pred cintorínom 
 

V súčasnosti mesto realizuje výstavbu parkoviska, chodníka a úprava cesty pred starým cintorínom na Druţstevnej ulici. Na 

uvedenom mieste vznikne parkovisko s kolmým státím s 27 miestami. Popri cintorínskom múre, ktorý sa zároveň opraví, sa 

obnoví bývalý chodník s lavičkami a košmi. Na uvedenom mieste uţ bolo umiestnené nové verejné osvetlenie a boli 

vysadané nové stromy (lipy). Zároveň sa upraví miestna komunikácia osadením nových, doposiaľ chýbajúcich obrubníkov a 

upraví sa zeleň aj po druhej strane – oproti cintorínu. 

 
 

 

Obhliadka mesta     
 

Dňa 16. júna 2005 (štvrtok) uskutočnil primátor mesta s poslancami mestského zastupiteľstva v Spišskej Belej obhliadku 

mesta zameranú na obhliadku prebiehajúcich a plánovaných investičných aktivít mesta. 
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Začala sa výstavba 40 nájomných bytov  
 

Dňa 13. júna 2005 bola odovzdaním staveniska začatá výstavba 40 nájomných mestských bytov na ul. 1. mája a ul. 

Moskovskej v našom meste. Náklady na túto výstavbu sú určené na 57,3 mil. Sk a táto výstavba má trvať do konca roka 

2006.   

 
 

Verejná ponuka na predaj bytu   
 

Mesto Spišská Belá vyhlasuje verejnú ponuku na predaj 3-izbového bytu na Mierovej ulici č. 11 v Sp. Belej (byt po p. 

Hlatkej) – byt 1. kategórie, na prízemí, výmera 68 m2 , vzhľadom na zlý stav bytu je nutná obhliadka. Podmienky predaja: 

predaj bytu ponukovým konaním s licitáciou ceny  - vyvolávacia (najniţšia) cena 300.000,-Sk,  

Ponuku je potrebné doručiť v zalepenej obálke na Mestský úrad do 15.7.2005 s uvedením mena, priezviska a adresy 

odosielateľa na obálke a s uvedením textu „neotvárať – ponuka – byt“.      

Dňa 20.7.2005 o 16. 00 v zasadačke MsÚ v budove kina (na prízemí) sa uskutoční verejné otváranie obálok s ponukami – po 

tomto otvorení obálok kaţdý záujemca, ktorý tam bude osobne prítomný,  bude môcť zvýšiť svoju cenovú ponuku v licitácii 

– kto ponúkne najvyššiu cenu, tomu bude byt odpredaný – kúpnu cenu je záujemca povinný zaplatiť do 30 dní od dňa 

otvárania obálok. 

 

Príspevky z rozpočtu mesta pre rok 2005   
 

Zoznam výšky riadnych (celoročných) príspevkov z rozpočtu mesta na rok 2005 pre neziskové subjekty pôsobiace na území 

mesta:  

1./ Telovýchovná jednota Slavoj Spišská Belá 192.000,-Sk (Futbalisti – 127.000,-Sk, volejbalisti 50.000,-Sk, kulturisti 

5.000,-Sk, mladí hokejisti pri CVČ 10.000,-Sk)   

2./ Školský basketbalový klub Spišská Belá  60.000,-Sk 

3./ Automobilový klub Spišská Belá  15.000,-Sk 

4./ Hokejový klub HC 02  Spišská Belá  40.000,-Sk 

5./ Katolícka jednota Slovenska Spišská Belá  30.000,-Sk 

6./ Slov. speleologická spoločnosť, Jaskyniarska skupina Spišská Belá  10.000,-Sk 

7./ Slovenský rybársky zväz, miestna organizácia Spišská Belá  10.000,-Sk 

8./ Slovenský zväz chovateľov, miestna organizácia Spišská Belá  2.000,-Sk  

9./ ZO zdravotne postihnutých Spišská Belá 5.000,-Sk 

10./ Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, základná organizácia Spišská Belá 2.000,-Sk 

11./ Futbalový klub Spišská Belá – Stráţky 19.000,-Sk. 

        Jednotlivé ţiadosti o riadne (celoročné) príspevky najprv posúdila komisia zloţená z poslancov a z občanov mesta 

a následne o príspevkoch vyšších ako 20.000,-Sk rozhodli poslanci mestského zastupiteľstva; o príspevkoch do 20.000,-Sk 

rozhodoval primátor mesta v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 2/2004.  

        Okrem týchto celoročných príspevkoch mesto poskytuje z rozpočtu mesta mimoriadne finančné príspevky na rôzne 

kultúrne, spoločenské a športové akcie (na úhradu niektorých nákladov, nákup cien, a pod.). Mesto zároveň poskytlo aj 

nefinančnú pomoc neziskovým právnickým osobám pôsobiacim na území mesta – napr. vo forme bezplatného poskytnutia 

drevnej hmoty z mestských lesov pre Rímskokatolícku cirkev v Spišskej Belej, pre Evanjelickú cirkev a.v. v Spišskej Belej, 

Mestský poľovný spolok Spišská Belá, Slovenský rybársky zväz, miestnu organizáciu Spišská Belá, Hokejový klub HC 02  

Spišská Belá (na výstavbu hokejového ihriska). 

 

Pýtate sa ......    
 

Z čoho sa financujú investičné aktivity v meste ? Len veľmi stručne.  

- cesty, chodníky, verejné plochy sa doposiaľ rekonštruovali z vlastných finančných zdrojov mesta – z jeho vlastných 

príjmov (aj z dôvodu lepšieho a efektívnejšieho prerozdelenia týchto prostriedkov mesta)   

- rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste sa realizovala a ešte realizuje z úverových zdrojov mesta (úver z DEXIA 

Banky)    

- v súčasnosti prebiehajúca výstavba nových 40 bytov je financovaná zo Štátneho fondu rozvoja bývania, z Ministerstva 

výstavby a RR SR a mesto,  výstavby čistiarne odpadových vôd – z prostriedkov EÚ, štátu (environmentálny fond) 

a čiastočne aj z mestských prostriedkov, oprava fasády zvonice – z finančného daru od SPP a.s. cez Ministerstvo kultúry SR 

a čiastočne aj z prostriedkov mesta. 
 

 

   Podnikanie v meste a oprávnenie mesta 
 

Súčasná právna úprava umoţňuje mestu vstupovať do podnikania v meste, t.j. povoľovať, resp. dávať súhlas na podnikanie 

v meste len v prípadoch, keď zákon výslovne dáva mestu takéto oprávnenie. Je to zásadný rozdiel od minulých rokov, kedy 

začať podnikať v meste bolo moţné len so súhlasom mesta. V súčasnosti je veľmi málo takýchto zákonných prípadov, a teda 

mesto v súčasnosti je mnohokrát štatistom (v zmysle zákona) a nemôţe zabrániť tomu, aby sa neotvárali prevádzky, ktoré sú 

neţiaduce, alebo ktorých je v meste dostatočný počet. Mesto v súčasnosti uţ ani nedáva súhlas na prenájom priestorov na 

podnikanie, mestu zostalo len oprávnenie schvaľovať prevádzkový (predajný) čas podnikateľských prevádzok. Táto situácia 

nie je pre mestá a obce vôbec priaznivá, lebo mestá a obce nemôţu regulovať na svojich územiach to, za čo však následne 

nesú zodpovednosť. Ţiaľ, také sú u nás súčasne platné zákony.   

 
 

Údržba verejnej zelene v meste 
 

Bolo a je pravidlom, ţe trávniky pred svojim domami si udrţiavame spravidla sami.  Sú plochy mestskej zelene, ktoré 

pravidelne udrţiava mesto. A sú tieţ plochy mestskej zelene, ktoré niekedy udrţiava mesto, resp. niekedy si ich kosíte pre 

svoju potrebu (spravidla z dôvodu chovu hospodárskych zvierat). A práve v týchto prípadoch zamestnanci mesta, ktorí 

zabezpečujú kosenie týchto plôch, prichádzajú do konfliktu s tými, ktorí chcú kosiť túto verejnú mestskú zeleň pre svoju 

potrebu. Mesto nemá výhrady k tomu, ţe si niektorí z Vás chcú kosiť a aj kosia verejnú mestskú zeleň (trávnaté plochy), ale 

je nutné, aby takéto kosenie prebiehalo pravidelne. Takţe je potrebné, aby sa takéto kosenie verejnej mestskej zelene dohodlo 

s mestom, pretoţe mesto je zodpovedné za údrţbu tejto zelene. 

 



 

 

 

 

 
 

Úspešný projekt  
 

V predchádzajúcom čísle spravodaja sme Vás informovali, ţe mesto pripravilo a podalo projekt pod názvom „Mládeţnícky 

parlament v Spišskej Belej“. Cieľom tohto projektu je vytvorenie parlamentu mladých vo veku od 14 so 26 rokov, ktorý by 

mal byť akýmsi poradným orgánom pre primátora mesta a mestské zastupiteľstvo, najmä vo veciach týkajúcich sa ţivota 

mladých ľudí v našom meste. Tento projekt bol minulý týţdeň finančne podporený aj grantom z Ministerstva školstva SR vo 

výške 89.000,-Sk na vytvorenie potrebného zázemia pre činnosť tohto parlamentu a uskutočnenie volieb do tohto parlamentu.   

 
 

Pripravujeme zmeny v činnosti Centra voľného času  

Po zmene spôsobu financovania školských zariadení v roku 2004 a po zavedení vzdelávacích poukazov sa zúţil predmet 

činnosti Centra voľného času v našom meste, pretoţe záujmovú činnosť (tzv. krúţky) začali vykonávať obe základné školy. 

Keďţe vedenie mesta vidí potrebu existencie takéhoto centra, avšak za predpokladu ďalšieho širšieho predmetu činnosti, 

mesto pripravuje zmeny v predmete činnosti centra. Návrh koncepcie bude predmetom najbliţšieho rokovania mestského 

zastupiteľstva dňa 7. júla 2005. Navrhuje sa zriadiť Klub mladých s náleţitým vybavením, Centrum pre mladé mamičky 

a ďalšie zmeny.  

 
 

Rekonštrukcia podlahy (palubovky) v telocvični na ZŠ Moskovská 

V súčasnosti je uţ dokončená rekonštrukcia podlahy v telocvični Základnej školy na Moskovskej ulici. Stav tejto podlahy bol 

uţ havarijný a jej rekonštrukcia bol nevyhnutná . Náklady na odhadli na sumu 500.000,- Sk. Mesto v spolupráci s vedením 

základnej školy „našlo“ tieto finančné zdroje v rámci prevádzkových nákladov školy. V pláne sú však uţ ďalšie zámery. 

Jedna telocvičňa však pre potreby tejto školy nepostačuje, a uţ teraz sa uvaţuje o prístavbe novej menšej telocvične 

s hľadiskom (na poschodí) pre súčasnú telocvičňu. 

 
 

Zákaz vstupu do mestských lesov naďalej trvá ! ! !  

Zákaz vstupu do mestských lesov – konkrétne do časti lesov postihnutých kalamitou naďalej trvá.  Nariadenie primátora 

mesta, ale rozhodnutie Ministra pôdohospodárstva z novembra 2004 zostávajú naďalej platné a to najmä z dôvodu moţného 

vzniku lesných poţiarov – a to tak z dôvodu ich spôsobenia, ako aj následného ohrozenia ţivota a zdravia ľudí.   

 
 

Viete, že ...... 

- v piatok 24.6.2005 mesto usporiadalo akciu „Pálenie jánskeho ohňa 2005“ na Belianskom rybníku s voľnou zábavou pri 

hudbe.    

- v nedeľu 12.6.2005 sa uskutočnil uţ 15. ročník hasičských pretekov (v poţiarnom útoku) o Pohár primátora mesta na 

námestí pred mestským úradom. Konečné poradie: 1. Spišské Hanušovce II., 2. Podhorany, 3. miesto: Spišské Hanušovce I.. 

Druţstvo Spišská Belá skončilo siedme,  druţstvo zo Stráţok  deviate. 

- v sobotu 18.6.2005 sa uskutočnila verejná brigáda „Čistenie Belianskeho potoka“ pri veľmi skromnej účasti obyvateľov 

mesta. Napriek tomu sa opätovne podarilo vyčistiť časť potoka od rôzneho domového odpadu (! ! ! ). Primátor mesta 

vyjadruje poďakovanie všetkým, ktorí sa zúčastnili tejto brigády.   

- dorastenci futbalového klubu TJ Slavoj Spišská Belá sa dňa 26. júna zúčastnili medzinárodného futbalového turnaja 

v partnerskom meste Szczawnica (Poľsko), na ktorom obsadili 2. miesto. Turnaja sa zúčastnili 4 druţstvá z Poľska, 

Nemecka, Slovenska. 

 

Wahlenbergove dni  v Spišskej Belej 

 Goran Wahlenberg bol svetoznámy švédsky botanik, ktorý okrem iného previedol aj rozsiahle výškové merania a botanické 

výskumy v Belians-kych Tatrách, kde zdokumentoval 1346 druhov rastlín. Podľa neho je pomenovaný aj Horčičník 

Wahlenbergov (najväčší výskyt má práve v Doline siedmich prameňov. Dve tatranské plesá vo Furkotskej doline nesú jeho 

meno.  

      Mesto Spišská Belá v spolupráci so Schola Humanitas pri ZSŠOaS v Keţmarku Vás pozývajú na Wahlenbergove dni 

v Spišskej Belej.  

11. júl  2005 (Pondelok)  

-  o 16.30 hod. vernisáţ výstavy Schola Humanitas „G.Wahlenberg a Belianske Tatry“ v múzeu Dr. Greisigera v Spišskej 

Belej 

- o 17.10 hod. Vernisáţ výstavy fotografií MUDr. Ivana Kochana zo Sp. Belej „Kvety Belianskych Tatier“ v cukrárni 

Nostalgia v Spišskej Belej 

- 18.00 hod.  Tatranský večer  
    v kinosále v Spišskej Belej s týmto programom: 

- Belianske Tatry – flóra a fauna (J. Ksiaţek, Správa TANAP-u)  

- Wahlenberg v Belianskych Tatrách (M. Choma, Keţmarok, Schola Humanitas)  

- Jaskyne v Belianskych Tatrách (Ing. V. Fudaly, Jaskyniarska skupina Spišská Belá) 

- Geológia a mineralógia v Belianskych Tatrách (RNDr. S. Pavlarčík, Výskumná stanica, Štátne lesy TANAP-u ) 
 

12. júl  2005 (Utorok) 

o 14.00 hod – odhalenie pamätnej tabule Goranovi Walenbergovi na chate Plesnivec v Belianskych Tatrách   

 
 

JEDENÁSTKY  2005 – 31. júl  2005  
 

Mesto Spišská Belá i v tomto roku pripravuje súťaţ v kopaní futbalových jedenástok na 31. júla 2005 (nedeľa) na futbalovom 

ihrisku v Spišskej Belej. Súťaţiť sa bude v troch kategóriách (muţi, ţeny, deti do 15 rokov). Pre súťaţiacich sú pripravené 

atraktívne ceny.  Okrem kopania jedenástok budú pripravené rôzne ďalšie atrakcie, či prekvapenia  pri deti i dospelých.  



 
 

Na čom momentálne pracujeme ? 

- na otvorení turistického informačného centra v našom meste 

- na spustení prvého vonkajšieho informačného terminálu pre širokú verejnosť umiestneného vo fasáde budovy kina (vedľa 

vchodu)  

- na vydaní propagačných predmetov o Belianskych Tatrách 

- na dokončení novej internetovej stránky mesta   

- na príprave textov a podkladov do novej knihy (monografie) o našom meste  

- na príprave opravy fasády zvonice v Sp. Belej 
 
  

 

 
  

 

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


