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Zo zasadnutia MsZ
Dňa 19. októbra 2006 sa uskutočnilo zasadnutie mestského zastupiteľstva nášho mesta, ktoré okrem iného:
- schválilo elektrifikáciu zvonov v mestskej zvonici v Spišskej Belej
- schválilo postupné vybudovanie kamerového (monitorovacieho) systému v Spišskej Belej
- schválilo zmeny v rozpočte mesta na rok 2006
- schválilo VZN mesta č. 4/2006 o určení názvu ulice
- schválilo VZN mesta č. 5/2006 o pouţívaní zábavnej pyrotechniky
- schválilo VZN mesta č. 6/2006 o ochrane pred alkoholizmom
- vzalo na vedomie informáciu o systéme zimne údrţby mestských komunikácii
Najbliţšie zasadnutie mestského zastupiteľstva bude dňa 16.11.2006 o 16. hod.
Elektrifikácia zvonov
Na návrh primátora mesta rozhodlo mestské zastupiteľstvo o elektrifikácii všetkých 3 zvonov v mestskej zvonici. Dôvodom
pre zavedenie dnes uţ štandardného (beţného) spôsob zvonenia v iných obciach a mestách je najmä doterajšia „prax“ pri
zvonení v mestskej zvonici, neúmerne dlhé a časté, niekedy aţ nekontrolovateľné zvonenie a nekontrolovateľné úhrady
(platby) za zvonenie v prípade úmrtia, a tieţ podnety a sťaţnosti obyvateľov mesta. Zavedenie elektromagnetického pohonu
zvonov umoţní ovládanie zvonov bez nutnosti mať zvonára, ktorý by zvonil ručne (aj keď bude zachovaná moţnosť ručného
zvonenia v prípade výpadku elektrickej energie). Zároveň tento systém umoţní aj zmenu spôsobu zvonenia v mestskej
zvonici (aby sa nezvonilo tak veľa a tak dlho ako doposiaľ). Spôsob zvonenia bol predbeţne prejednaný so správcami
farností cirkví pôsobiacich v našom meste, pričom presné pravidlá zvonenia sa ešte s nimi dohodnú. Táto elektrifikácia
zvonov umoţní ešte jednu podstatnú zmenu – za zvonenie v prípade pohrebov nebude potrebné platiť (ako tomu bolo
doposiaľ). Náklady na elektrickú energiu spotrebovanú pri zvonení bude hradiť mesto. Zmena spôsobu pohonu zvonov bude
zahŕňať:
- nové zavesenie všetkých troch zvonov - výmena drevených (uţ poškodených) drţiakov za kovové (ţelezné) vrátane
výmeny nových loţísk
- dodanie nových sŕdc do všetkých troch zvonov – výmena starých sŕdc za nové srdcia vrátane rekonštrukcie ich zavesenia
- vyčistenie všetkých troch zvonov (po ich postupnom spustení na vnútornú podlahu vo zvonici)
- elektromagnetický pohon všetkých troch zvonov (ručné, automatické a diaľkové ovládanie zvonov)
- zabezpečenie moţnosti aj ručného zvonenia všetkých troch zvonov.
Tento nový pohon zvonov umoţní ich ručné ovládanie priamo vo zvonici, alebo automatické ovládanie (nastavenie pomocou
časových hodín), alebo diaľkové ovládanie (napr. priamo z farského úradu, či mestského úradu alebo z ktoréhokoľvek miesta
vo vzdialenosti 200 m od zvonice prostredníctvom diaľkového ovládača). Náklady na uvedenú elektrifikáciu sú určené na
sumu 200.000 Sk a budú uhradené z rozpočtu mesta. Práce by mali byť ukončené do začiatku decembra tohto roka. Na záver
: Vedeli ste, ţe jeden zo zvonov v mestskej zvonici bol vyrobený v roku 1573?
KOMUNÁLNE VOĽBY 2006
Príďte si zvoliť primátora mesta a poslancov mestského zastupiteľstva na ďalšie nasledujúce 4 roky. Kedy :

2. december 2006 (sobota)
od 07.00 do 20.00 hod.
Nebuďte ľahostajní a nespoliehajte sa na iných !
Harmonogram separovaného zberu
v Spišskej Belej
15.11.2006
16.11.2006
30.11.2006
1.12.2006

Plasty
Papier, sklo
Plasty
Papier, sklo

14.12.2006
15.12.2006
28.12.2006
29.12.2006

Plasty
Papier, sklo
Plasty
Papier, sklo

Zákaz požívania alkoholických nápojov
na verejnosti
Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Belej na návrh primátora mesta schválilo Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 6/2006
o ochrane pred alkoholizmom. Uvedené nariadenie mesta je vydané podľa zákona č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred
zneuţívaním alkoholických nápojov, pričom podľa tohto zákona je zakázané napr. :
1. predávať alebo podávať alkoholické nápoje alebo inak umoţňovať ich poţívanie osobám mladším ako 18 rokov alebo
osobám zjavne ovplyvneným alkoholom,
2. podávať alkoholické nápoje alebo inak umoţňovať ich bezprostredné poţitie vodičom,
3. vstupovať do priestorov a vozidiel verejnej dopravy osobám zjavne ovplyvneným alkoholom, ak ohrozujú alebo môţu
ohroziť bezpečnosť alebo plynulosť dopravnej premávky alebo prepravy, verejný poriadok alebo vzbudzujú verejné
pohoršenie.

Okrem týchto zákazov vyplývajúcich z uvedeného zákona, mesto uvedeným svojím nariadením určilo ďalší zákaz predaja,
podávania a požívania alkoholických nápojov na území nášho mesta. Podľa tohto nariadenia sa zakazuje predaj,
podávanie alebo poţívanie alkoholických nápojov
a) počas celého roka na verejne prístupných miestach v meste Spišská Belá, alebo
b) na priamu konzumáciu v iných ako pohostinských, reštauračných a obdobných zariadeniach v meste Spišská Belá.
Tento zákaz sa nevzťahuje
a) na priestory mestom povolených letných terás, ktoré sú súčasťou podnikateľských prevádzok poskytujúcich pohostinské,
reštauračné a obdobné sluţby,
b) na čas od 31. decembra od 18. 00 hod. do 1. januára do 08.00 hod., alebo
c) na čas konania spoločenských, kultúrnych a športových podujatí organizovaných mestom.
Verejným priestranstvom (verejne prístupným miestom) sa na účely uvedeného zákazu rozumejú všetky miesta, ktoré
slúţia na verejné uţívanie, resp. sú verejne prístupné, najmä cesty I. aţ III. triedy, miestne komunikácie, chodníky, schodiská,
parkoviská, zastávky verejnej dopravy, parky, verejná zeleň, areály škôl a školských zariadení, detské a športové ihriská,
cintoríny, vodné toky a ich nábreţia, vodné plochy a ich okolie a pod..
Dodrţiavanie tohto zákazu je oprávnená kontrolovať mestská polícia ako aj štátna polícia. V prípade nedodrţania týchto
zákazov a pravidiel je moţné uloţiť pokutu – fyzickej osobe (staršej ako 14 rokov) aţ do výšky 1000 Sk. V prípade osôb
mladších ako 14 rokov, zodpovedajú za ich konanie ich rodičia (resp. zákonní zástupcovia). Podnikateľom a právnickým
osobám je moţné podľa zákona uloţiť pokutu aţ do výšky 200.000 Sk.
Text nariadenia je zverejnený na úradnej tabuli mesta, na www.spisskabela.sk a tieţ je k dispozícii k nahliadnutiu na
mestskom úrade. Uvedené nariadenie nadobudlo účinnosť 3. novembra 2006.
Používanie zábavnej pyrotechniky
Mestské zastupiteľstvo na návrh primátora mesta schválilo Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 5/2006 o pouţívaní
pyrotechnických predmetov na zábavné účely na území nášho mesta. Podľa tohto nariadenia je zakázané pouţívať
pyrotechnické výrobky na zábavné účely na verejných priestranstvách na celom území mesta. Uvedený zákaz sa netýka len
času od 31.decembra od 18.00 hod. do 1. januára do 6.00 hod.. Uvedený zákaz sa vzťahuje aj na pouţitie zábavnej
pyrotechniky, ak je aktivovaná mimo verejného priestranstva, ale k pyrotechnickému efektu dôjde na verejnom priestranstve,
alebo zvyšky (fragmenty) zábavnej pyrotechniky dopadnú na verejné priestranstvo alebo k výškovému pyrotechnickému
efektu dôjde v priestore nad verejným priestranstvom. Zábavná pyrotechnika nesmie byť pouţívaná v bezprostrednej
blízkosti iných osôb a ani takým spôsobom, aby úlomky z pyrotechnických predmetov mohli ohroziť bezpečnosť osôb alebo
majetku.
Na predaj pyrotechnických predmetov sa vzťahujú osobitné právne predpisy, ktoré určujú pravidlá predaja (mesto nie je
oprávnené to upravovať svojím nariadením).Dodrţiavanie tohto zákazu je oprávnená
kontrolovať mestská polícia ako aj štátna polícia. V prípade nedodrţania uvedených zákazov a pravidiel pouţívania zábavnej
pyrotechniky je moţné uloţiť pokutu – fyzickej osobe (staršej ako 14 rokov) aţ do výšky 1000 Sk. V prípade osôb mladších
ako 14 rokov, zodpovedajú za ich konanie ich rodičia (resp. zákonní zástupcovia). Podnikateľom a právnickým osobám je
moţné podľa zákona uloţiť pokutu aţ do výšky 200.000 Sk.
Text nariadenia je zverejnený na úradnej tabuli mesta, na www.spisskabela.sk a tieţ je k dispozícii k nahliadnutiu na
mestskom úrade. Uvedené nariadenie nadobudlo účinnosť 3.11.2006.
Nová ulica bude mať názov „Športová“
Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Belej na svojom zasadnutí dňa 19.10.2006 prijalo všeobecne záväzné nariadenie, ktorým
určilo názov novej ulice v našom meste (plánovaná výstavba rodinných domov a futbalového štadióna za ul. SNP v smere na
Belanské kúpele). Z viacerých návrhov, medzi ktorými boli : ulica Dr. Greisigera, ulica Samuela Webera, Športová ulica,
ulica Pávie lúky, Juţná ulica nakoniec bol vybraný názov: Š P O R T O V Á ulica (z dôvodu blízkosti budúceho futbalového
štadióna). Hoci spočiatku to vyzeralo pre názov Pávie lúky, avšak po objasnení tohto historického názvu , ktorý sa viaţe na
určité väčšie územie mesta (neţ je ulica) a dokonca na inú časť územia mesta ako je nesprávne v súčasnosti uvádzané
v katastrálnych mapách týkajúcich sa nášho mesta, a tieţ z dôvodu, ţe tento názov by mohol byť zamieňaný a je dosť
netypický pre názov ulice, sa upustilo pre jeho pouţitie ako názvu ulice v našom meste.
Zákaz parkovania na mestských cestách
Mesto Spišská Belá upozorňuje všetkých vodičov a majiteľov (drţiteľov) vozidiel, ţe je zakázané parkovať vozidlá na
mestských komunikáciách (cestách) v Spišskej Belej. Uvedený zákaz platí z dôvodu, ţe takéto vozidlá (stojace na
komunikácii) sú v zimnom období prekáţkou pri zimnej údrţbe mestských ciest, čo spôsobuje problémy najmä pri pluhovaní
snehu a následne pri udrţiavaní zjazdnosti týchto ciest. V prípade nerešpektovania tohto zákazu je moţné vlastníkovi vozidla,
resp. jeho drţiteľovi uloţiť pokutu aţ do výšky 10.000 Sk podľa cestného
zákona (zákon o pozemných komunikáciách). Je nutné si uvedomiť, ţe rešpektovanie tohto zákazu je predovšetkým v záujme
nás všetkých, nakoľko následne nám všetkým to spôsobuje problémy na týchto cestách. Ţiadame všetkých, ktorých sa to
týka, aby predchádzali následným moţným problémom (pri nedodrţiavaní tohto zákazu).
Športové ihrisko už aj s osvetlením
Mesto Spišská Belá získalo na základe vlastnej ţiadosti od Slovenského futbalového zväzu dotáciu vo výške 250.000 Sk na
osvetlenie športového ihriska s umelou trávou na Moskovskej ulici a tieţ na prípravu mantinelov okolo vnútorného oplotenia
ihriska. Osvetlenie ihriska je uţ zrealizované a funkčné, takţe umoţňuje vyuţívanie ihriska aj vo večerných hodinách. Táto
skutočnosť zatiaľ nemá vplyv na úhradu (poplatok) za uţívanie ihriska (zatiaľ zostáva 100 Sk za 1 hod.).
Obhliadka majetku mesta
Dňa 15.10.2006 (v nedeľu) poslanci mestského zastupiteľstva, zamestnanci mesta, Mestského podniku, s. r. o. spolu
s primátorom mesta vykonali obhliadku majetku mesta – vykonali obhliadku náučného turistického chodníka „Monková
dolina (Ţdiar) – Kopské sedlo (Belianske Tatry), ktorý prevádzkuje Zdruţenie turizmu Ţdiar, ďalej obhliadli hrebeň
Belianskych Tatier (kde si vytýčili hranice pozemkov vo vlastníctve mesta) a následne navštívili i vysokohorskú chatu
Plesnivec (ktorá je tieţ majetkom nášho mesta).

Návrh prevádzkového poriadku pohrebísk
Mesto Spišská Belá pripravuje nový prevádzkový poriadok pohrebísk (cintorínov) v našom meste. Týmto poriadkom sa na
základe zákona č. 470/2005 Z. z. o pohrebníctve určia pravidlá prenajímania hrobových miest na cintoríne, práva
a povinnosti návštevníkov i správcu cintorína, ale aj ďalšie dôleţité skutočnosti týkajúce sa cintorínov v našom meste.
Návrh tohto poriadku je zverejnený na úradnej tabuli pred mestským úradom a na www.spisskabela.sk. Svoje návrhy, či
pripomienky zasielajte na adresu primator@spisskabela.sk v lehote do 20. 11.2006. Tento prevádzkový poriadok bude
schvaľovať mestské zastupiteľstvo na svojom rokovaní dňa 23.11.2006 alebo 30.11.2006.
Mládežnícky parlament
Dňa 7. októbra 2006 sa v Centre voľného času v Spišskej Belej uskutočnilo zasadnutie mestského mládeţníckeho parlamentu
nášho mesta, ktorého sa zúčastnil aj primátor mesta. Cieľom tohto spoločného rokovania, ktorého iniciátorom bol primátor
mesta, bolo informovanie o doterajších a plánovaných aktivitách tohto mládeţníckeho parlamentu a zároveň spoločná
diskusia o súčasných problémoch mladých ľudí v našom meste, najmä o ich poţiadavkách, potrebách, t.j. o tom, čo chýba
mladým ľuďom v našom meste (napr. kvalitné fitnesscentrum, či adrenalinové centrum – U-rampa, lezecká stena, a pod.) .
Prihlášky do folklórneho súboru Belanček
Centrum voľného času v Spišskej Belej oznamuje deťom, ktoré majú záujem účinkovať v detskom folklórnom súbore
Belanček, ţe sa môţu prihlásiť v Centre voľného času na Zimnej 47, v Spišskej Belej v pracovných dňoch pondelok aţ piatok
od 10.00 - 18.00 hod. Poplatok je 400,-- Sk na celý školský rok.
Súbor pracuje pod vedením pani učiteľky Evy Leţákovej a schádza sa kaţdý utorok od 14.00 – do 16.30 hod. v priestoroch
kinosály mesta.
Výsadba ďalších stromov
Mesto pokračuje v plánovanej revitalizácii verejnej zelene v našom meste, v rámci ktorej v tomto mesiaci vysadilo 27
nových stromov (na ul. 1.mája 7 agátov, na Hviezdoslavovej ulici 4 lipy a na Tatranskej ulici 16 javorov).
Oprava portálov a hrobiek na cintoríne
Mesto pokračuje v postupnej oprave historických portálov a hrobiek na cintoríne v našom meste. V tomto roku opravilo dva
portály a 1 hrobku z prostriedkov z rozpočtu mesta. V zámere obnovy týchto portálov a hrobiek mesto bude pokračovať aj
v roku 2007.
1. slovenská volejbalová liga
Výsledky zápasov belianskych volejbalistov v 1. slovenskej volejbalovej lige:
21.10. Košice (Šaca) - Spišská Belá 0:3 , 1:3
28.10. Spišská Belá – Lovinobaňa 0:3 , 1:3
5.11. Detva - Spišská Belá 0:3 , 0:3
11.11. Spišská Belá – Revúca 0:3 , 0:3
Spišská Belá – Dubová – hrá sa 18.11.2006
Bardejov - Spišská Belá – hrá sa 25.11.2006.
Úpravy interiéru v Zariadení opatrovateľskej služby v Strážkach
Zariadenia opatrovateľskej sluţby v Stráţkach obnovilo svoj interiér. Vo všetkých obytných miestnostiach sa poloţila
plávajúca podlaha, namontovali sa drevené obklady dookola stien, ale najmä sa zakúpil komplet nový drevený nábytok
a tieto priestory sa vynovili aj novou maľbou. Náklady na túto obnovu interiéru boli uhradené z nenávratnej dotácie
Ministerstva práce soc. vecí a rodiny SR, ktorú mesto získalo na základe vypracovaného projektu. Poďakovanie za uvedené
skvalitnenie priestorov tohto zariadenia patrí najmä vedúcej tohto mestského zariadenia – p. Renáte Charitumovej.
V súčasnosti mesto pripravuje projektovú dokumentáciu na rozšírenie tohto zariadenia – dobudovanie novej prístavby
v snahe zvýšiť kapacitu tohto zariadenia z doterajších 10 na plánovaných 30 osôb (lôţok).
Zmena prevádzková času infocentra
Od 13. novembra 2006 sa mení prevádzková doba informačného centra v našom meste : PO – PIA od 8.00 do 16.00 hod. (o
12.00 - 30 minútová prestávka na obed). Táto zmena bude platiť do 1. apríla 2007 (počas zimnej sezóny).
Detské divadlo
Mesto Spišská Belá pozýva všetky deti na divadelné predstavenie dňa 26.11.2006 (v kinosále mesta) o 15.00 hod. Predstaví
sa divadlo COMMEDIA z Popradu s rozprávkou „Zlatý kľúčik alebo Buratinové dobrodruţstva“. Vstup zdarma.
Viete, že …..
- mestský mládeţnícky parlament a Centrum voľného času v Spišskej Belej usporiadali Mládeţnícky biliardový turnaj
O pohár primátora mesta, ktorý sa uskutočnil dňa 11.11.2006 v Centre voľného času
- dňa 12. 11.2006 sa v kinosále mesta uskutočnilo divadelné predstavenie pre dospelých v podaní DIVADLA COMMEDIA
z Popradu (hra od Antona Pavloviča Čechova: „Keď muţi plačú“)
- koncom budúceho týţdňa uţ bude vydaná pripravovaná kniha o histórii nášho mesta (monografia mesta Spišská Belá) –
bliţšie informácie nabudúce .

