
 

 
 

 
 
 

Zo zasadnutia MsZ    

     

 Mestské zastupiteľstvo na svojom prvom pracovnom rokovaní dňa 11.1. 2007 okrem iného :  

vzalo na vedomie    

- informáciu primátora o základných dokumentoch mesta (štatút mesta, platné všeobecne záväzné nariadenia mesta, rozpočet 

mesta na rok 2007, organizačný poriadok mesta... ) 

- informáciu primátora mesta o právach a povinnostiach vyplývajúcich pre poslancov mestského zastupiteľstva z ústavného 

zákona č. 357/2004 o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcii verejných funkcionárov, zákon o obecnom zriadení, 

zákona o ochrane osobných údajov,  zákona o slobodnom prístupe k informáciám a zákona o obecnom zriadení  

- prípravu nového rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva Spišská Belá  

- informáciu primátora mesta o členstve mesta v dobrovoľných organizáciách a organizáciách s majetkovou účasťou mesta      

zvolilo Jozefa Kunu za zástupcu primátora mesta Spišská Belá a určilo okruh úkonov a činností, ktoré je oprávnený 

vykonávať zástupca primátora  

zriadilo svoje stále komisie   

- Komisia pre hospodárenie s majetkom mesta   

- Komisia výstavby, investícií a regionálneho rozvoja 

- Komisia lesného hospodárstva  

- Komisia sociálnoprávnej ochrany a kvality života  

- Komisia na ochranu verejného záujmu  

zvolilo za členov dozornej rady Mestského podniku Spišská Belá s.r.o. - poslancov mestského zastupiteľstva :  

- Ing. Veroniku Kováčikovú, Ing. Františka Čarnogurského a Petra Milaňáka,    

delegovalo  za členov do Rady školy:  

- Základná škola  Moskovská  - MUDr. Andrej Novák, Ing. František Čarnogurský 

- Základná škola Štefánikova – Ján Halčin, Mgr. Peter Pavličko  
 

- Základná umelecká škola – Ing. Veronika Kováčiková, Mgr. Anna Olekšáková 

- Centrum voľného času  - Jozef Kuna, Bc. Peter Novajovský, Pavol Bekeš  

- Materská škola na Mierovej ulici v Spišskej Belej - Gabriel Gemzu a Peter Milaňák  

urč i lo  poslancom mestského  zastupiteľstva odmenu vo výške 600 Sk za každú účasť na zasadaní mestského zastupiteľstva 

- o odmene zástupcovi primátora bude rozhodovať mestské zastupiteľstvo raz ročne (na konci kalendárneho roka) na základe 

návrhu predloženého primátorom mesta  

urč i lo  primátorovi mesta plat pre celé funkčné obdobie vo výške základného platu zvýšeného o 35% v zmysle zákona č. 

253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov mies)  

vymenovalo v zmysle zákona č. 314/2001  Z. z. o ochrane pred požiarmi Jozefa Lorenčíka, bytom Spišská Belá, Letná 7 za 

preventivára požiarnej ochrany  mesta Spišská Belá  

delegovalo do funkcie prísediacich sudcov Okresného súdu v Kežmarku pre roky 2007 -2010 (obyvateľov nášho mesta) - 

Jaroslava Líneka st., Jána Urbana, Mgr. Annu Olekšákovú, Margitu Labisovú. 

 

Daň za psa  
 

Mesto Spišská Belá upozorňuje vlastníkov alebo držiteľov psov, že podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach 

a VZN mesta č. 10/2004  o miestnych daniach boli vlastníci alebo držitelia psov povinní sami zaplatiť daň za psa vo výške 

ako minulý rok do 31. januára 2007  bez vyzvania (platobný výmer sa nedoručuje). Tí, ktorí tak doposiaľ nerobili, nech 

bezodkladne uhradia túto daň.  

Noví vlastníci alebo držitelia psov (ktorí sa nezaevidovali na mestskom úrade) sú povinní sa zaevidovať na mestskom úrade 

v Spišskej Belej do 30 dní od kedy sa stali vlastníkmi alebo držiteľmi psa  a v tejto lehote zaplatiť  túto daň, resp. jej pomernú 

časť (podľa počtu mesiacov v danom kalendárnom roku).  

Len na spresnenie : predmetom dane je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou na 

území mesta. Sadzbu dane za jedného psa a kalendárny rok 2007 sa nezmenila (je rovnaká ako v roku 2006) a  

a) je 400,-Sk za psa chovaného v byte bytového domu  

b) je 250,-Sk v ostatných prípadoch. 

 

Daň sa neplatí za tieto psy : 

a) poľovnícke psy používané na poľovnícke účely, 

b) služobné psy ozbrojených zložiek a ozbrojených síl Slovenskej republiky, 

c) psy so špeciálnym výcvikom, ktoré vlastnia alebo používajú občania s ťažkým zdravotným postihnutím, 

d) psy chované na vedecké účely a výskumné účely, 

e) psy umiestnené v útulku zvierat. 

 
 

Daň z nehnuteľnosti na rok 2006  
 

Mesto Spišská Belá oznamuje daňovníkom dane z nehnuteľnosti, že nie sú povinní podávať nové daňové priznanie pre túto 

daň, ak v roku 2006 nenastala u nich zmena týkajúca sa toho, čo doposiaľ vlastnili (zväčšenie alebo zmenšenie nehnuteľného 

majetku) – napr. nadobudnutie novej nehnuteľnosti – kúpou, dedením, a pod. Táto daň bude daňovníkovi vyrubená 

platobným výmerom mesta, ktorý bude doručený daňovníkovi najneskôr do konca mája 2007. Výška sadzby dane sa oproti 

roku 2006 nezmenila. 
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Návšteva u prezidenta SR  

  Dňa 15. januára 2007 primátor nášho mesta spolu s ďalšími kolegami (starostami a primátormi) sa zúčastnil prijatia 

u prezidenta Slovenskej republiky Ivana Gašparoviča v Bratislave. Po príhovore p. prezidenta SR a následne predsedu 

ZMOS-u – Michala Sýkoru v rámci diskusie a osobných rozhovorov primátor nášho mesta pozval p. prezidenta SR na 

osobnú návštevu nášho mesta i regiónu.   
 
 

Oprava vežových hodín  

        Mesto už koncom minulého roka rozhodlo o oprave mestských vežových hodín, ktoré sú umiestnené na veži 

rímskokatolíckeho kostola. Tieto hodiny už dlhší čas ukazovali nesprávny čas, resp. boli často nefunkčné z dôvodu 

opotrebenia určitých častí – špecifických komponentov týchto hodín. Po ich obhliadke odborníkom boli poškodené 

a opotrebené zadané do výroby (v Liptovskom Mikuláši) a priebehu dvoch mesiacov by mali vežové hodiny ukazovať 

správny čas. Táto oprava si vyžiada z rozpočtu mesta cca 75.000 Sk.       
   
 

Spoločná kontrolná akcia  

      Dňa 6. januára 2007 (v sobotu) v neskorých večerných hodinách sa v našom meste uskutočnila spoločná preventívno-

kontrolná akcia zameraná na dodržiavanie zákazu požívania alkoholických nápojov osobami mladšími ako 18 rokov.  

Uvedené kontrola bola vykonaná v zariadeniach, kde sa podávajú a konzumujú alkoholické nápoje. Kontrolu vykonávali 

zástupcovia Úradu práce, soc. vecí a rodiny z Kežmarku (oddelenie sociálnej kurately), príslušníci štátnej polície a mestskej 

polície v Spišskej Belej. Kontrolná skupina zistila niekoľko prípadov požívania alkoholu mladistvými osobami, pričom 

niektoré z nich boli riešené na mieste, ostatné sú v ďalšom konaní. 

 
 

VÝZVA -  KOMISIE  MsZ  
 

Komisie sú poradným, odborným, iniciatívnym a kontrolným orgánom mestského zastupiteľstva.  

Členov komisie volí mestské zastupiteľstvo a členmi komisie môže byť podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

poslanci mestského zastupiteľstva a ďalšie osoby (nemusia byť obyvateľmi mesta). Komisie zasadajú podľa potreby, 

spravidla 1-krát za mesiac. 

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Belej na svojom zasadnutí dňa 11.1.2007 zriadilo tieto komisie MsZ: 
 

1. Komisia pre hospodárenie s majetkom mesta   

Predmet činnosti :  posudzovanie žiadosti a návrhov na predaj, kúpu, zámenu, prenájom a iné podobné nakladanie 

s majetkom mesta (tak hnuteľných vecí ako aj nehnuteľností  - pozemky, nebytové priestory, byty - netýka sa to samotného 

prideľovania bytov – na to sa doposiaľ zriaďovala osobitná komisia pre tento účel - ad hoc); ako aj zásadné finančné operácie 

(napr. obchodovanie s cennými papiermi, či inými majetkovými právami mesta (majetkové účasti mesta v iných 

organizáciách). 
 

2.  Komisia výstavby, investícií a regionálneho rozvoja 

Predmet činnosti: posudzovanie návrhov na stavebné  

úpravy mesta, návrhov na  investičné (stavebné) zámery mesta, resp. investičné zámery iných subjektov na území mesta, 

príp. na majetku mesta,  návrhov na realizáciu významných stavieb na území mesta, ako aj otázky územného plánovania 

a ďalšie súvisiace otázky rozvoja mesta.  
 

Komisia lesného hospodárstva 

Predmet činnosti :  kontrola hospodárenia v mestských lesoch, posudzovanie zásadných otázok týkajúcich mestských lesov 

a hospodárenia v nich.   
 

Komisia sociálnoprávnej ochrany a kvality života  

Predmet činnosti :  posudzovanie otázok sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately, otázky bytovej politiky mesta, 

otázky sociálnej odkázanosti a pomoci, otázky nezamestnanosti, problematika negatívnych protispoločenských 

(patogénnych) javov (alkoholizmus, drogová závislosť a pod.), voľnočasové aktivity obyvateľov mesta – najmä mladých 

ľudí, verejný poriadok a jeho dodržiavanie,  ďalšie súvisiace otázky.      
 

Komisia na ochranu verejného záujmu (jej povinné zriadenie vyplýva z ústavného zákona č. č. 357/2004 Z. z. o ochrane 

verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov (členmi komisie môžu byť len 

poslanci). 

Predmet činnosti: Posudzovanie možného konfliktu osobných záujmov s verejným záujmom u primátora mesta a poslancov 

mestského zastupiteľstva na základe povinných ročných oznámení ako aj na základe iných podnetov (v prípadoch určených 

ústavným zákonom č. 357/2004 Z. z.). 

Každá komisia má svojho predsedu, ktorý musí byť z radov  poslancov MsZ  + podpredsedu, resp. tajomníka, ktorým je 

niekto zo zamestnancov mestského úradu (vedie agendu komisie a pripravuje podklady pre rokovanie komisie)  a ostatných 

členov komisie, ktorých počet nie je určený (doporučuje sa počet medzi 5 až 7 členov) – pritom členmi komisie môžu byť tak 

obyvatelia mesta, ako aj iné osoby (mimo mesta).    

          Vzhľadom na doterajší nezáujem primátor nášho mesta   v y z ý v a všetkých obyvateľov mesta (starších ako 18 

rokov), ktorý majú záujem pracovať v niektorej z týchto komisií, aby svoj záujem oznámili v termíne do 10.2.2007 

(predĺženie pôvodného termínu)  osobne alebo  telefonicky (p. Neupauerovej na tel. 45680 511), 

alebo e-mailom na jneupauerova@spisskabela.sk.     
 

 

Medzinárodný veľtrh cestovného ruchu  

      Naše mesto v rámci Regionálneho združenia tatranských a podtatranských obcí  sa opätovne zúčastnilo na 

Medzinárodnom veľtrhu cestovného ruchu – ITF SLOVAKIA TOUR 2007 v Bratislave v dňoch 18.-21. januára 2007 

(inak na tomto veľtrhu sa zúčastnilo spolu 871 vystavovateľov z 32 krajín sveta).  Naše mesto zabezpečovalo organizačne 

a personálne účasť celého nášho regiónu Vysokých Tatier na tomto veľtrhu (išlo o spoločnú prezentáciu tatransko –

podtatranského regiónu).  
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Modernizácia priestorov CVČ  

      Mesto začalo s postupnou rekonštrukciou budovy Centra voľného času v našom meste. Po osadení novej kotolne, výmene 

vstupných dvier v súčasnosti prebieha výstavba nových sociálnych zariadení a pripravuje sa aj výberové konanie na výmenu 

všetkých okien za plastové, ktorá by sa mala uskutočniť v priebehu marca a apríla tohto roka. V letných mesiacoch sa 

odizolujú základy celej budovy. Postupná modernizácia budovy bude pokračovať aj v budúcom roku.        

 
 

Pripravujeme ....  

        Mesto Spišská Belá v súčasnosti pripravuje plánovanú výmenu okien a vstupných dverí v budove Materskej školy na 

Mierovej ulici a výmenu okien v budove Centra voľného času v našom meste. Rovnako v súčasnosti prebieha na Základnej 

škole na Štefánikovej ulici výber dodávateľa na výmenu okien v zadnej budove tejto školy na Štefánikovej ulici.    

 
 

A N K E T A  

Mestská polícia:  Áno, či nie ?  

        Vedenie mesta pripravuje v najbližšej dobe určité organizačné zmeny vo svojej činnosti. Tieto zmeny sa majú týkať aj 

činnosti Mestskej polície v našom meste. Na internetovej stránke mesta už dlhší čas „beží“ anketa s otázkou: Je potrebná 

mestská polícia v našom meste ? A k dispozícii sú tri možnosti odpovedí :  

a) áno 

b) áno, ale potrebuje určité zmeny  

c) nie 

Vyjadrite sa aj vy. Reagujte na túto anketu – napr. písomne (listom), telefonicky alebo ústne, a to v lehote do 10.2.2007.   

 

Mestská knižnica v číslach v roku 2006  

      K 31.12.2006 mestská knižnica v našom meste eviduje 26 496 knižničných jednotiek (kníh) , pritom 405 kníh bolo 

zakúpených a 207 kníh bolo vyradených ako trvalo poškodených a nepoužiteľných. K uvedenému dátumu mestská knižnica 

evidovala 669 čitateľov ( z toho 125 čitateľov vo veku do 15 rokov). V roku 2006 knižnica zaevidovala 20.537 výpožičiek. 

Takže v minulom roku síce pribudli nové knihy, avšak oproti roku 2005 mierne poklesol počet čitateľov, počet výpožičiek 

v roku 2006 bol porovnateľný s rokom 2005. 

 
  

Zápis detí do materskej školy  

Riaditeľka Materskej školy na Mierovej ulici1v Spišskej Belej oznamuje rodičom, že zápis detí do materskej školy pre 

školský rok 2007/2008 sa uskutoční v období od 1. - 28. februára 2007. Prihlášky si rodičia môžu vyzdvihnúť v riaditeľni MŠ 

alebo priamo v  jednotlivých triedach u učiteliek.  

 
 

1. slovenská volejbalová liga  

Výsledky zápasov belianskych volejbalistov  v 1. slovenskej volejbalovej lige:  

20.1.2007      Spišská Belá – Detva  :  2:3:,  3:1 

27.1.2007      Revúca -  Spišská Belá :  3:1, 0:3  
 

Do skončenia základnej časti naši volejbalisti odohrajú ešte ďalšie 2 zápasy:  

3.2.   Dubová -  Spišská Belá 

10.2.  Spišská Belá – Bardejov 
 

V prípade, že naši volejbalisti skončia v skupine „Východ“ do 4. miesta, tak budú pokračovať ďalej v ďalšej fáze súťaže – 1. 

ligy - v spoločnej skupine (východ – západ), v opačnom prípade sa pre nich súťaž v tomto ročníku 1. ligy skončí. 

 
 

Vianočný futbalový turnaj o Pohár primátora   

Dňa  26.12.2006 sa v telocvični ZŠ Moskovská uskutočnil Vianočný futbalový turnaj  amatérskych družstiev mužov o Pohár 

primátora mesta Spišská Belá.  Turnaja vysokej úrovne sa zúčastnilo 12 družstiev (spolu takmer 100 hráčov).  Rozhodcom 

turnaja bol medzinárodný rozhodca Mariám Ruzbašský. Konečné poradie :  1. miesto – družstvo „Šariš team“ zo Spišskej 

Belej, 2. miesto – družstvo „CPO Mexico“ zo Spišskej Belej, 3. miesto – družstvo „JOVACAR“ zo 
Spišskej Belej.  Najlepší strelec turnaja – Marek Milaňák (Pinďo)  a  Najlepší hráč turnaja – Vlado Tomas (obaja zo Sp. 

Belej). Ďakujeme všetkým zúčastneným družstvám za ich účasť a predvedený výkon na tomto turnaji. 

 
 

27. január 1945  – Deň oslobodenia  

Dňa 27. januára – si naše mesto pripomenulo položením vencov k pamätníku padlých 62. výročie oslobodenia nášho mesta 

sovietskou armádou počas 2. svetovej vojny. 

 

Výstava výtvarných prác  

      Výstava výtvarných prác žiakov Základnej umeleckej školy sa uskutoční od 7. do 16. februára 2007 v priestoroch 

múzea Dr. Greisigera (budova mestskej knižnice na prízemí).    

 

Detské divadelné predstavenie  

      Mesto Spišská Belá srdečne pozýva všetky deti, ktoré majú radi rozprávky, na divadelné predstavenie v podaní divadla ex 

TEATRO z Ľubice pod názvom: „Zahrajme sa na rozprávku“,  ktoré sa uskutoční dňa 3. februára 2007 (sobota) o 15.00 

hodine v kinosále mesta.  Je to príbeh s pesničkami o zvieratkách, ktoré si chcú postaviť na zimu domček. Vstup  zdarma. 

 



Divadelné predstavenie  

      Mesto Spišská Belá srdečne pozýva dospelých a mládež na divadelné predstavenie v podaní divadla COMMEDIA z 

Popradu  pod názvom: „Kováči“,  ktoré sa uskutoční dňa 11. februára 2007 (nedeľa) o 17.00 hodine v kinosále mesta. 

Predpredaj lístkov v informačnom centre od 5.2.2007. Vstupné 30,–- Sk 

 

Viete, že ….. 

- mestský mládežnícky parlament a Centrum voľného času v Spišskej Belej usporiadali dňa 27.1.2007 zaujímavú súťaž 

v známej spoločenskej hre Človeče, nehnevaj sa, v tomto prípade pod názvom „Belančan, nehnevaj sa“.  

- 1. kolo nového ročníka v Jazde zručnosti o Pohár primátora mesta (pod vedením Automotoklubu Spišská Belá) sa 

uskutočnil v nedeľu 28.1. 2007 na parkovisku pred Belanskými kúpeľmi  

- dňa 14.1.2007 sa uskutočnil v spoločenskej sále v Strážkach ŽOLÍKOVÝ TURNAJ. Poradie: 1. Lucia Udzielová, 2. Jozef 

Smolen, 3. Margita Bukovská. Za organizáciu turnaja ďakujeme p. Rasťovi Lechovi.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


