
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hlavné plánované stavebné (investičné) aktivity mesta v roku 2007  

 

Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 30.11.2006 schválilo zoznam týchto plánovaných investičných (stavebných) 

aktivít mesta v roku 2007.   

1. úprava okolia odchodného domu Jednota a parkoviska pred ním – 2. etapa (dokončenie) v zmysle schválenej projektovej 

štúdie 

2. rozšírenie cintorína v Spišskej Belej  - výstavba asfaltových chodníkov a verejného osvetlenia na novej (rozšírenej) časti 

cintorína, umiestnenie lavičiek a odpadkových prvkov a výsadba stromov  

3. výmena okien na celej budove Materskej školy na Mierovej ulici a úprava vstupu do budovy škôlky  

4. výmena okien a rekonštrukcia sociálnych zariadení v budove Centra voľného času na Zimnej ulici (vrátane odizolovania 

základov budovy) 

5. výmena okien na zadnej budove Základnej školy na Štefánikovej ulici č. 19  

6. stavebné úpravy cintorína v Stráţkach (vybudovanie oplotenia aj so vstupnou bránou v hornej časti, vybudovanie chodníka 

cez stred cintorína a zhromaţďovacej plochy na začiatku cintorína, zriadenia parkovacích miest v dolnej časti a ďalšie 

úpravy) 

7. premiestnenie sochy Immaculaty na jej pôvodné miesto (plocha vedľa budovy kina – ako je dnes trafika PNS) a úprava 

súvisiacej parkovej plochy vrátane okolitých chodníkov  

8. rekonštrukcia chodníka na ul. 1. mája od č. 29 po koniec ulice (po strane nepárnych čísel) – osadenie nových 

chodníkových a cestných obrubníkov, poloţenie dlaţby a úprava trávnikov   

9. úprava verejného priestranstva pred evanjelickým kostolom (uloţenie valúnovej dlaţby – okrúhlych kameňov medzi 

hlavným a bočným vstupom do kostola) 

10. vybudovanie splaškovej kanalizácie na Partizánskej ulici (za ţelezničnou stanicou)  

11. rekonštrukcia poškodeného oporného múra na Hviezdoslavovej ulici (v dolnej časti pri dome č. 52)  

12. Rekonštrukcia Továrenskej ulice (od bufetu Srdiečko po Novomeského ulicu) – vytrhanie panelov,  poloţenie daţďovej 

kanalizácie, osadenie obrubníkov a nový asfaltový povrch 

13. Modernizácia a dobudovanie detského ihriska v areáli Materskej školy na Mierovej ulici v hodnote  300 tis. Sk 

14. pokračovať v rekonštrukcii verejného osvetlenia v meste ( osvetlenie cesty pre IBV Stráţky – Tehelňa – Medňanského 

ulica, osvetlenie cintorína v Sp. Belej - nová časť, cesta pri zdravotnom stredisku, cesta pri ZŠ Moskovská a ďalšie menšie 

prípady) 

15. výstavba inţinierskych sietí pre výstavbu rodinných domov v Stráţkach – lokalita „Nad kaštieľom“  a príprava výstavby 

inţinierskych sietí pre výstavbu rodinných domov na Športovej ulici  

16. zbúranie bývalého objektu školy (školských dielní) v Stráţkach vedľa kostola a ďalšia úprava tohto priestranstva na 

parkovacie miesta – realizácia do mája 2007 

17. výstavba chodníka medzi panelákmi na Družstevnej ulici od špeciálnej základnej školy - (realizácia v prípade 

zabezpečenia finančných prostriedkov) 

18. úprava parkoviska na Družstevnej ulici – pred novým bytovým domom (16 b.j.)- (realizácia v prípade zabezpečenia 

finančných prostriedkov) 

19. vybudovanie nového chodníka na Družstevnej ulici od bývalého futbal. ihriska po Zimnú ulicu k bývalej budove školy 

(realizácia v prípade zabezpečenia finančných prostriedkov)  

20. výstavba nového futbalového ihriska v Spišskej Belej – 1. etapa -  zemné práce (realizácia v prípade zabezpečenia 

finančných prostriedkov)  

21. rekonštrukcia chodníka – Slnečná ulica (č. 1-42 ) –vrátane úpravy povrchového rigolu pre dažďovú vodu okolo štátnej 

cesty  (realizácia v prípade zabezpečenia finančných prostriedkov).    

Vydáva 

Mesto 

Spišská Belá 

 
nepredajné 

Číslo   14     4. ročník      december  2006           www.spisskabela.sk        muspbela@stonline.sk  

 

 
 

Mesto Spišská Belá 

Vás pozýva na privítanie Nového roka 2007 

na námestie v Spišskej Belej 
 

dňa 31. decembra 2005  od 22.00 hod. 

zábava s D.J. - súťaže - ohňostroj – primátorsky punč – a iné ...... 
 

Príďte sa zabaviť a privítať Nový rok 2007 !!! 

___________________________________________________________________ 

http://www.spisskabela.sk/


22. výstavba malého lyžiarskeho vleku v Strážkach – na kopci nad objektom bývalých štátnych majetkov (realizácia v prípade 

zabezpečenia finančných prostriedkov) 

23. výstavba detského ihriska na Družstevnej ulici – na sídlisku (realizácia v prípade zabezpečenia finančných prostriedkov) 

24. modernizácia športového areálu na Moskovskej ulici – rekonštrukcia atletickej dráhy (realizácia v prípade zabezpečenia 

finančných prostriedkov) 

25. výstavba osvetlenia na športovom ihrisku na Tatranskej ulici (realizácia v prípade zabezpečenia finančných prostriedkov)   

26. rekonštrukcia cesty, chodníka a zriadenie parkovacích plôch na Petzvalovej ulici od č.1 po č. 5 (realizácia v prípade 

zabezpečenia finančných prostriedkov)   

27. oprava cesty na Letnej ulici k novej bytovke na Petzvalovej ulici (20 b.j.)- (realizácia v prípade zabezpečenia finančných 

prostriedkov) 

28. úprava parku pri Evanjelickom kostole na Štefánikovej ulici- (realizácia v prípade zabezpečenia finančných prostriedkov) 

29. Rekonštrukcia priestranstva okolo mestského úradu - (realizácia v prípade zabezpečenia finančných prostriedkov) 

 

- stavebné aktivity OD bodu 1 po bod 16 sú dnes finančne kryté v rozpočte mesta pre rok 2007, na ostatné aktivity sa bude 

mesto snaţiť získať ďalšie finančné zdroje a ich realizácia bude v roku 2007 závislá od toho, či sa „zoţenú“ aj iné finančné 

zdroje 

- vyššie uvedené stavebné aktivity sú hlavné a plánované aktivity – pritom v rozpočte mesta sú plánované aj iné menšie 

investičné aktivity, ktoré nie sú výslovne uvedené v uvedenom zozname, avšak sú zahrnuté v rozpočte mesta   

 

 

REFERÁT PORADENSKO-PSYCHOLOGICKÝCH SLUŽIEB   

t.j.    PSYCHOLOGICKÁ  PORADŇA.  

 

Referát poradensko-psychologických služieb (ďalej len RPPS) je špecializované pracovisko zriadené v priestoroch Úradu 

práce, sociálnych vecí a rodiny v Keţmarku (ďalej len UPSVaR). Pre potreby klientov je k dispozícii odborný poradca, 

spravidla psychológ, s ktorým je moţné sa porozprávať v diskrétnom prostredí. 
 

RPPS POSKYTUJE KLIENTOM TIETO SLUŽBY: 

 individuálne, párové, rodinné a skupinové psychologické poradenstvo a psychoterapiu v oblasti:  

 partnerských, manţelských a rodinných vzťahov, 

 osobnostných problémov – sebarealizácia a sociálne vzťahy, nízka sebadôvera, stavy neistoty a úzkosti, tréma, 

problém osamelosti a psychického vyčerpania atď. 

 špecifických problémov rodiny, najmä: 

- v rozvodovom konaní, 

- s problémom drogovej a inej závislosti, 

- s problémom domáceho násilia, 

 v oblasti závaţných ţivotných zmien a krízových situácií, vrátane prírodných katastrôf a nešťastí, 

 psychologické poradenstvo a psychoterapiu detí s poruchami správania. 

 

 spolupracuje pri organizovaní náhradnej rodinnej starostlivosti (NRS), vrátane medzinárodného osvojenia: 

 príprava, posúdenie a odporúčanie fyzickej osoby, ktorá má záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom, 

 príprava profesionálnych náhradných rodičov, 

 odborné poradenstvo pre náhradné rodiny. 

 

 taktiež realizuje preventívno-výchovnú a vzdelávaciu činnosť v oblasti: 

◊ výchovy k manţelstvu a rodičovstvu, 

◊ prevencie drogových a iných závislostí, 

◊ zdravého ţivotného štýlu, 

◊ rozvoja medziľudských vzťahov so zameraním na efektívnu komunikáciu. 
 

ETICKÉ ZÁSADY A PRAVIDLÁ PORADENSKEJ PRAXE RPPS 

I. Poradenská pomoc poskytovaná pracoviskami RPPS je zaloţená na dobrovoľnom vzťahu vzájomnej dôvery 

poradcu a klienta, ktorej základom je vzájomná dohoda. 
 

II. Poradenské sluţby sú bezplatné. 
 

III. Pracovníci RPPS sú vo svojej práci viazaní Etickým kódexom poradcu RPPS, z ktorého vyplývajú tieto práva 

klienta: 

 

 Klient môţe ţiadať informácie o poradcoch pracovísk RPPS, ktoré mu umoţnia oboznámiť sa s ich odborným 

zameraním a môţe si poradcu voliť po vzájomnej dohode. Takisto môţe poţiadať i o zmenu poradcu, ak sa domnieva, 

ţe iný poradenský vzťah by bol pre neho prínosnejší. 

 Klient má právo na plnú akceptáciu a rešpektovanie jeho ľudskej dôstojnosti. Poradca pritom rešpektuje osobnú 

nezávislosť klienta a jeho zodpovednosť za vlastné rozhodovanie. Z uvedeného vyplývajú konkrétne aktivity, ktoré 

klient nemôţe vyţadovať od poradcu, nakoľko sú nezlučiteľné s podstatou poradensko-terapeutickej činnosti. 

Klient nemôže žiadať: 

- aby ho poradca zastupoval navonok, 

- aby poradca svedčil v jeho prípade na súde, 

- aby poradca ovplyvňoval iných v jeho záujme. 
 

Referát poradensko-psychologických služieb 

nájdete na  

Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Keţmarku, 

ul. Dr. Alexandra 61,  

na 3. poschodí, číslo dverí 317 alebo na tel. č.  052 / 45 13 317 

 

 



 

Harmonogram zberu  separovaného odpadu v Spišskej Belej  ( január – jún 2006 )  

   

11.1.2007 Plasty 19.4.2007 Plasty 

12.1.2007 Papier, sklo 20.4.2007 Papier, sklo 

25.1.2007 Plasty 3.5.2007 Plasty 

26.1.2007 Papier, sklo 4.5.2007 Papier, sklo 

8.2.2007 Plasty 17.5.2007 Plasty 

9.2.2007 Papier, sklo 18.5.2007 Papier, sklo 

22.2.2007 Plasty 31.5.2007 Plasty 

23.2.2007 Papier, sklo 1.6.2007 Papier, sklo 

8.3.2007 Plasty 14.6.2007 Plasty 

9.3.2007 Papier, sklo 15.6.2007 Papier, sklo 

22.3.2007 Plasty 28.6.2007 Plasty 

23.3.2007 Papier, sklo 29.6.2007 Papier, sklo 

4.4.2007 Plasty 13.7.2007 Plasty 

5.4.2007 Papier, sklo 14.7.2007 Papier, sklo 
 

 

Výberové konanie 

 

Mesto Spišská Belá vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta  

 

odborného referenta mestského úradu v Spišskej Belej pre oblasť regionálneho rozvoja . 
 

Uchádzač musí spĺňať tieto kvalifikačné predpoklady: 

 minimálne úplne stredoškolské vzdelanie  

 znalosť problematiky a prax v oblasti prípravy a realizácie projektov z fondov EÚ  výhodou  

 bezúhonnosť (ktorá sa preukazuje výpisom   z registra trestov nie starším ako 3 mesiace) 

 znalosť anglického jazyka výhodou 

 zodpovednosť, samostatné rozhodovanie, vysoké pracovné nasadenie  

K žiadosti je potrebné doložiť : 

-     profesijný ţivotopis  

      doklady  o dosiahnutom vzdelaní 

-     súhlas uchádzača na pouţitie osobných údajov pre potreby výberového konania. 

Ţiadosti s uvedenými dokladmi s označením obálky textom „ výberové konanie –pracovné miesto - neotvárať“  doručte  na 

Mestský úrad v Spišskej Belej.  

Uzávierka prihlášok je  19.1.2007  

Na pohovor budú pozvaní len vybraní uchádzači . 

 

Ako bude pracovať mestský úrad počas Vianočných sviatkov  
 

 

Úradné hodiny : Piatok  22.12. – BEZ ZMIEN – od 7.30 -14.00, Streda 27.12.–VOĽNO,  Štvrtok (28.12.) od 7.30 – do 

15.00 hod., Piatok (29.12) od 7.30 do 14.00 hod.. V novom roku – utorok  2.1.2007-VOĽNO a od 3.1.2007 uţ bez zmien. 
 

 

Zimné prázdniny v materskej škole  

 

Zimné prázdniny v Materskej škole na Mierovej ulici v našom meste budú trvať od soboty 23.12. aţ do piatku 5.1.2007. 

Začiatok prevádzky v novom roku je v pondelok 8.1.2007. Hlavným dôvodom pre takéto rozhodnutie vedenia škôlky je 

úspora financií na energiách.  

 

Centrum voľného času  pripravuje ...........  

 

Počas vianočných prázdnin Centrum voľného času v našom meste   

- organizuje na 27.12.2006 celodenný výlet pre deti – plaváreň AQUACITY Poprad – deti sa môţu prihlásiť v CVČ  

- 28.-29.12.2006 - prístupný internet pre verejnosť (vrátane herní) v čase od 15.-18.00 hod. 

- 2.-5.1.2007 - prístupný internet pre verejnosť (vrátane herní) v čase od 9.-18.00 hod. 

 
 

Novoročná  jazda zručnosti  

 

Automobilový klub Spišská Belá Vás pozýva na súťaţ v jazde zručnosti Novoročná jazda zručnosti spojenú s orientačnou 

súťažou pre rodičov s deťmi (aj pre začiatočníkov), ktorá sa uskutoční dňa 7. januára 2006 na parkovisku pri Belanských 

kúpeľoch. 

 

Viete, že ........  

 

- mesto pripravilo novú pohľadnicu nášho mesta s historickými zábermi, ktorú si môţete zakúpiť v turistickom informačnom 

centre 

- máte moţnosť si zakúpiť novú knihu o histórii nášho mesta Spišská Belá  za 350 Sk v turistickom informačnom centre 

- v poslednom tohtoročnom zápase v 1. slovenskej volejbalovej lige belianski volejbalisti dosiahli v sobotu 16.12.2006 

nasledovný výsledok :  

Hriňová – Spišská Belá : 3:0, 2:3 


