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Miestne dane a poplatok
za odpady v eurách
Od 1. januára zavedením eura došlo k úprave aj miestnych
daní a miestneho poplatku vyberaných mestom. Výška týchto
daní (napr. dane z nehnuteľnosti)
ako aj poplatku za komunálny
odpad sa však nezmenila. Len
bola táto výška prepočítaná na
eura a v prípade občana (platite-

ľa) zaokrúhlená smerom nadol
(v prospech občana) a v prípade
podnikateľov zaokrúhlená matematicky. Mesto bude postupne
v najbližších mesiacoch doručovať do vašich domácností platobné výmery na daň z nehnuteľnosti
ako aj na poplatok za komunálny
odpad.

Projekty na opravu kostola
Rímskokatolícka cirkev v našom meste v spolupráci s mestom
(oddelením regionálneho rozvoja
mestského úradu) pripravila
a podala 2 projekty týkajúce sa
rímskokatolíckeho kostola sv.
Antona, ktoré adresovala Ministerstvu kultúry SR. Prvý projekt
sa týka zreštaurovania hnuteľnej
kultúrnej pamiatky - gotickej

Kalvárie (súsošia) umiestnenej
vo vnútri v strede kostola. Druhý
projekt sa týka opravy strechy
- výmena strešnej krytiny na
oboch vežiach kostola a náter
ostatnej strechy a kompletnej
opravy vonkajšej fasády kostola.
O úspešnosti, či neúspešnosti
oboch projektov budeme vedieť
do konca júna 2009.

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Belej
Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Belej na svojom zasadnutí
dňa 11. decembra 2008 okrem
iného:
- schválilo návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta
Spišská Belá na rok 2009 pre
verejnoprospešné organizácie na
verejnoprospešné účely (zoznam
poskytnutých dotácií tvorí prílohu
tohto uznesenia);
- vzalo na vedomie žiadosť
obyvateľov Partizánskej ulice
o výstavbu kanalizácie na Partizánskej ulici v Spišskej Belej
(v časti za železničnou traťou)
a schválilo zaradenie výstavby
tejto kanalizácie do plánu investičných aktivít mesta Spišská Belá
na rok 2009;
- vzalo na vedomie žiadosť
obyvateľov Hviezdoslavovej ulice
v Spišskej Belej o úpravu prístupovej cesty k zadným častiam ich
pozemkov za touto ulicou (vedľa
materskej školy);
- prerokovalo návrh programového rozpočtu mesta Spišská
Belá na roky 2009 - 2011 (návrh
rozpočtu tvorí prílohu tohto
uznesenia) a schválilo s pripo-

mienkami návrh programového
rozpočtu mesta Spišská Belá na
rok 2009 s prebytkom hospodárenia vo výške 11 288 000 Sk
(374 962,96 €);
- prerokovalo žiadosť ZŠ J. M.
Petzvala v Spišskej Belej o riešenie havarijného stavu budovy školy na Moskovskej ulici a schválilo
finančnú rezervu pre rok 2009 vo
výške 3 mil. Sk (99 581,76 €)
na modernizáciu budovy tejto
ZŠ v prípade nezískania iných
finančných zdrojov z fondov EÚ
na tento účel;
- schválilo akčný plán stavebných a obdobných investičných
aktivít mesta Spišská Belá pre
rok 2009 (akčný plán tvorí prílohu
tohto uznesenia);
- vzalo na vedomie informáciu
primátora mesta o prerokovaní
návrhu nového územného plánu
mesta Spišská Belá a o vznesených pripomienkach k návrhu
tohto územného plánu mesta;
- schválilo odkúpenie pozemku
parc. č. KN „E” 7782/2, druh pozemku - orná pôda o výmere 562
m2 v k. ú. Spišská Belá zapísaného
v LV č. 3262 pod chatkami vo vlast-

Nová kniha Samuel Weber
Po diele Milana Chomu s názvom Jozef Maximiliám Petzval bola
koncom minulého roka vydaná ďalšia podobná publikácia o ďalšom
významnom beľanovi - Samuelovi Weberovi pri príležitosti 100. výročia od jeho úmrtia v náklade 2000 kusov. Táto zaujímavá kniha je
v predaji v turistickom informačnom centre za cenu 4 EUR. Príďte si
ju kúpiť - stojí to za to.
níctve mesta v areáli Belanských
kúpeľov za kúpnu cenu 650 Sk/m2
od Ing. Jána Kovalčíka, bytom Dr.
Fischera 854/10, Kežmarok;
- neschválilo Rastislavovi
Nálepkovi, bytom Kežmarok
predĺženie otváracích hodín
v prevádzke HERŇA v objekte
Obchodného domu Jednota, SNP
1 v Spišskej Belej denne do 24.00
h a v piatok a sobotu do 2.00 h
(prevádzka môže byť otvorená
len do 22.00 h);
- vzalo na vedomie návrh
zoznamu kultúrnych, športových
a spoločenských podujatí mesta
Spišská Belá pre rok 2009 (navrhovaný zoznam podujatí tvorí
prílohu tohto uznesenia);
- schválilo fyzickej osobe podnikateľovi Eduardovi Griglákovi zo Spišskej Belej predlženie
prevádzkovej doby v prípadoch
konania spoločenských akcii
v prevádzke Belanská vináreň na
Petzvalovej ulici na dobu 31. 12.
2009;
- schválilo smernicu o spôsobe
konania a použitia verejnej zbierky na pomoc rodinám žijúcim
v meste Spišská Belá (zbierka
tvorí prílohu tohto uznesenia);
- vzalo na vedomie nariadenie

primátora Mesta Spišská Belá
č. 8/2008 o zriadení spoločných
občianskych hliadok Mestskej
polície v Spišskej Belej;
- schválilo
a) 55 800 Sk (1 852,22 €)
súhrne na poskytnutie odmien
pre poslancov mestského zastupiteľstva za účasť na diskusných
fórach a za ďalšiu prácu mimo
zasadnutí mestského zastupiteľstva v roku 2008 (uvedená suma
sa prerozdelí medzi poslancov
podľa ich účasti na diskusných
fórach a na ďalších stretnutiach
mimo zasadnutí MsZ),
b) ročnú odmenu primátorovi
mesta JUDr. Štefanovi Bieľakovi
za jeho činnosť v uvedenej funkcii počas roka 2008 vo výške
70 000 Sk (2 323,57 €),
c) ročnú odmenu zástupcovi
primátora mesta Jozefovi Kunovi
za jeho činnosť v uvedenej funkcii pri zastupovaní mesta počas
roka 2008 vo výške 20 000 Sk
(663,88 €),
d) ročnú odmenu Hlavnému
kontrolórovi mesta Ing. Ladislavovi Fudalymu za jeho činnosť
v uvedenej funkcii za obdobie
január - máj 2008 vo výške
15 000 Sk (497,91 €).
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Nový územný plán mesta
Dňa 29. 12. 2008 poslanci mestského zastupiteľstva
v Spišskej Belej schválili veľmi
významný dokument pre ďalší
rozvoj mesta - nový územný
plán mesta. Tento územný plán
dlhodobo záväzne definuje účel
využitia konkrétnych plôch (území, pozemkov) v meste, t. j. čo
a kde sa bude stavať.
Z hľadiska dopravy nový
územný plán plánuje dopravný
obchvat celého mesta vrátane
Strážok. Prioritný je tzv. západný
variant - od Pradiarne ešte pred
vstupom do Strážok - ponad
Strážky - poza bývalý školský
majetok - poza poľnohospodárske
družstvo v Spišskej Belej - križovatka cesty Sp. Belá - T. Kotlina
- ponad Beliansky rybník - križovatka cesty Sp. Belá - Slovenská
Ves - popod rašeliniská - križovatka cesty Spišská Belá - Bušovce.
Ako alternatíva (menej reálna)
sa v územnom pláne nachádza
aj tzv. východný variant - popri
železničnej trati (od Strážok - až
po Sp. Belú).
Upozorňujeme, že realizácia
obchvatu mesta nie je časovo
určená (v záväzných štátnych
dokumentoch sa uvádza, že má ísť
o investíciu po roku 2025, avšak
pôjde o investíciu štátu vrámci
budúcej štvorpruhovej komunikácie (Poprad - Stará Ľubovňa).
Mesto však bolo povinné vytvoriť
miesto (koridor) pre takýto budúci
obchvat, aby sa dané územie inak
nezastavalo.
Nové parkoviská sú plánované:
1. pri novom futbalovom štadióne,
2. pred rozšíreným cintorínom
(pred bývalým futb. ihriskom),
3. pod rybníkom (ako viacúčelová plocha - aj pre automotoristov),
4. oproti bývalej kolkárni (na
Tatranskej ulici),
5. pri plánovanom novom cintoríne (Za Baliarňami obchodu),
6. v Strážkach - pri rozšírenom
cintoríne za zvonicou - prístup
po ceste od novej IBV.
Z hľadiska priemyslu a výroby sa navrhuje rozšírenie priemyselnej zóny v 3 miestach:
1. lokalita - nad Mestským
podnikom a Pebekom - určená
najmä pre nové prevádzky pre
malých a stredných miestnych
a regionálnych podnikateľov;

2. lokalita - za výrobným družstvom JAVORINA;
3. lokalita - za bývalým Agrochemickým podnikom a Vojenskými lesmi (dnes DREPAL);
4. lokalita - rozšírenie areálu
spoločnosti CIMA (bývalej tabačky) smerom k bývalej ubytovni
družstva;
5. lokalita - plocha pri poľnohospodárskom družstve.
Z hľadiska bývania sa plánuje niekoľko lokalít určených
na výstavbu rodinných domov
aj bytových domov (bytov), aj
keď táto výstavba bude realizovaná postupne (po jednotlivých
lokalitách):
Výstavba rodinných domov:
- Ul. Samuela Webera - 2. etapa;
- Ul. Športová - 2. etapa;
- Nad kaštieľom v Strážkach - 2.
etapa;
- Nad kaštieľom v Strážkach - 3.
etapa;
- územie medzi Belou a Strážkami - nad Belianskymi kúpeľmi
(prepojenie mesta s mestskou
časťou);
- za ul. SNP (za párnymi číslami)
- za ul. Tatranskou;
- za ul. Osloboditeľov;
- za ul. Slnečnou;
- v Strážkach pri bývalom školskom majetku.
Výstavba bytov v bytových
domoch je plánovaná v lokalite
medzi Belou a Strážkami - nad
Belianskymi kúpeľmi (na niekoľkých hektároch)
Výstavba garáží je plánovaná
v lokalite pri družstevníckej bytovke (Družstevná ulica č. 31)
a pred budúcim futbalovým štadiónom (za Kúpeľnou ulicou ale až
po výstavbe parkoviska z južnej
strany budúceho ihriska)
Z hľadiska služieb a občianskej vybavenosti je popri štátnej
ceste medzi Belou a Strážkami
(v smere na Belianske kúpele)
možná výstavba polyfunkčných objektov. V lokalite nad
Belianskymi kúpeľmi je možná
výstavba aj zariadení sociálnych
služieb. V Strážkach je pripravené
rozšírenie súčasného zariadenia
opatrovateľskej služby.
Plocha pre nový cintorín
v Spišskej Belej sa nachádza za
Baliarňami obchodu (za Zimnou
ulicou) smerom k poľnohospodárskemu družstvu (po zaplnení
súčasného rozšíreného cintorína). V Strážkach je naplánované

rozšírenie súčasného cintorína
(s miestom aj pre možný budúci
dom smútku).
Z hľadiska podpory športu a oddychových aktivít sú
územnom pláne riešené 2 veľké
lesoparky (na rekreáciu a oddych)
s ďalšími možnými voľnočasovými aktivitami (jeden medzi Belianskym rybníkom a rozšíreným
areálom C.I.M.A, druhý lesopark
v lokalite nad Belianskymi kúpeľmi smerom k Strážkam)
Plánované sú cyklochodníky:
1. medzi Spišskou Belou a Tatranskou Kotlinou;
2. medzi Belianskym rybníkom
a Strážkami (nový chodník
od Strážok popri súčasnom
panelovom chodníku - poza
ul. SNP - poza podnik EBA
a AGRARIA - poza Baliarne
obchodu - cez štátnu cestu
k podniku CIMA (napojenie
na súčasný cyklochodník
k rybníku);
3. medzi kaštieľom Strážky
a Kežmarkom (Pradiarňou) navrhnuté sú 3 varianty (vedľa
štátnej cesty, vedľa železnice
alebo popod železničný most
pri futbalovom ihrisku).
Výstavba, dobudovanie a rekonštrukcia športových ihrísk
a areálov sa plánuje nasledovne:
1. nový futbalový štadión a športová hala;
2. športový areál na Tatranskej
ulici (pri bývalej kolkárni);
3. športový areál pri ZŠ na Moskovskej ulici.
V novom územnom pláne je
schválená aj zóna cestovného
ruchu Šarpanec (v zmenšenom
rozsahu ako pôvodne navrhnutá). Využitie tohto územia na
konkrétny účel - investičný zámer bude podliehať spracovaniu
samostatnej urbanistickej štúdie
a posúdeniu vplyvov na životné
prostredie (EIA).
Nový územný plán rieši aj reguláciu oboch potokov, rozšírenie
vodovodu, vodojemu, rozšírenie
spláškovej a dažďovej kanalizácie a modernizáciu ostatných
inžinierskych sietí. Samozrejme,
že územný plán rieši aj ďalšie územia a definuje dôležité funkcie,
a preto je vhodnejšie si pozrieť
jeho grafickú ako aj textovú časť.
Nový územný plán je zverejnený
na www.spisskabela.sk. Aktuálnosť územného plánu sa povinne
prehodnocuje každé 4 roky. Nový
územný plán nadobudne účinnosť
1. 2. 2009.
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Historický
kalendár mesta
1. 1. 1923 - V Spišskej Belej

zriadený obecný úrad, obecné
zastupiteľstvo, obecná rada
a starosta po zrušení mestského magistrátu Zákonom
č. 275/1922.

1. 1. 1972 - Právoplat-

nosť zlúčenia Spišskej Belej
a Strážok po dohode na
spoločnom pléne Mestského
národného výboru Spišskej
Belej a Miestneho národného
výboru Strážok v auguste 1971
a po schválení Okresným národným výborom v Poprade.

4. 1. 1607 - Poľský kráľ

Žigmund III. udelil Spišskej
Belej privilégium konania
dvoch dvojdňových výročných trhov (jarmokov) - na sv.
Antona (17. 1.) a na sv. Matúša
(21. 9.).

6. 1. 1807 - V Spišskej
Belej sa narodil Jozef Maximilián Petzval - fyzik, matematik, vynálezca a univerzitný
profesor.

15. 1. 1597 - V Strážkach

zomrel Gregor Horvát-Stančič (Stansith), cirkevný
spisovateľ, župný hodnostár
a zakladateľ gymnázia pre
mladých šľachticov v Strážkach (1585-1711), ktoré bolo
známe v celom Uhorsku.

17. 1. Sviatok sv. Antona,

patróna rímskokatolíckeho
kostola a mesta Spišská Belá.

18. 1. 1994 - Vrátenie

belianskych mestských pozemkov na lendackej Pálenici
Vojenskými lesmi a majetkami
v Kežmarku (555 ha).

22. 1. 1786 - Vysviacka novopostaveného evanjelického
kostola v Spišskej Belej.

27. 1. 1945 - Oslobodenie
Spišskej Belej a Strážok Sovietskou armádou.

27. 1. 1965 - Obnovenie

štatútu mesta Spišská Belá
a zriadenie Mestského národného výboru, získanie titulu
„Mesto 20. výročia oslobodenia Sovietskou armádou”.
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Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Belej
Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Belej na svojom zasadnutí
dňa 29. decembra 2008 okrem
iného:
- schválilo návrh Všeobecného
záväzného nariadenia mesta č. 6/
2008 o podmienkach prideľovania bytov určených na nájom
v bytových domoch postavených
s podporou štátu v meste Spišská
Belá (návrh nariadenia tvorí prílohu tohto uznesenia);
- schválilo návrh Všeobecného záväzného nariadenia mesta
č. 7/2008 o poskytovaní dotácií
z rozpočtu mesta Spišská Belá
(návrh nariadenia tvorí prílohu
tohto uznesenia);
- schválilo návrh Všeobecného záväzného nariadenia mesta
č. 8/2008, ktorým sa určuje čas
a miesto konania zápisu do základných škôl v Spišskej Belej
(návrh nariadenia tvorí prílohu
tohto uznesenia);
- vzalo na vedomie:
a) predložený návrh nového
územného plánu mesta Spišská
Belá;
b) stanovisko Krajského stavebného úradu v Prešove k návrhu nového územného plánu
mesta Spišská Belá (stanovisko
tvorí prílohu tohto uznesenia);
- schválilo návrh Všeobecného
záväzného nariadenia mesta č. 9/
2008, ktorým sa schvaľuje záväzná časť územného plánu mesta
Spišská Belá (návrh nariadenia
tvorí prílohu tohto uznesenia);
- schválilo:
a) zriadenie bezplatného
vecného bremena pre účely výstavby (umiestnenia) NN siete
a následnej údržby (prístupu)
k tejto NN sieti pre IBV ulica
Samuela Webera v Spišskej Belej na pozemkoch mesta Spišská
Belá (k. ú. Spišská Belá) tvoriace
verejné komunikácie v prospech
Východoslovenská distribučná,
a. s., Košice. Špecifikácia týchto
pozemkov bude určená na základe
spracovaného GP;
b) predaj časti pozemku parc.
č. KN „E” 6752, k. ú. Spišská
Belá (vo vlastníctve mesta Spišská
Belá) na výstavbu (umiestnenie)
novej kioskovej trafostanice pre
výstavbu NN siete pre IBV ulica
Samuela Webera za cenu 200 Sk/
m2 pre kupujúceho Východoslovenská distribučná, a. s., Košice.
Presná výmera pozemku bude
určená na základe spracovaného
GP;

- vzalo na vedomie prípravu
stavby - Prístavba a nadstavba
zdravotného strediska v Spišskej
Belej - 20 b. j. - výstavby nájomných bytov bežného štandardu:
1) s celkovými obstarávacími
nákladmi:
- celkové náklady na 20 b. j.:
25 260 788 Sk (838 504,5 €),
- technická vybavenosť k 20 b. j.
(miest. komun.): 2 379 403,9 Sk
(78 981,74 €),
2) s termínom výstavby v rokoch 2009 - 2010;
- schválilo:
1) podanie žiadosti na ŠFRB
o poskytnutie úveru na prístavbu
a nadstavbu zdravotného strediska
v Spišskej Belej - 20 b. j. - výstavby nájomných bytov bežného
štandardu vo výške 70 % celkových oprávnených nákladov;
2) podanie žiadosti na MVaRR
SR o poskytnutie dotácie na prístavbu a nadstavbu zdravotného
strediska v Spišskej Belej - 20
b. j. - výstavby nájomných bytov bežného štandardu vo výške
30 % celkových oprávnených
nákladov;
3) podanie žiadosti na MVaRR
SR o poskytnutie dotácie na výstavbu technickej vybavenosti
k stavbe - prístavba a nadstavba
zdravotného strediska v Spišskej
Belej - 20 b. j. - výstavby nájomných bytov bežného štandardu
vo výške 654 tis. Sk (21 708 €)
a ostatné náklady na výstavbu
technickej vybavenosti uhradí
mesto zo svojho rozpočtu;
4) záväzok mesta vyčleňovať v budúcich rokoch finančné
prostriedky z rozpočtu mesta na
splácanie vyššie uvedeného poskytnutého úveru zo ŠFRB počas
celej doby jeho splatnosti;
5) prijatie bankovej záruky
od DEXIA BANKA SLOVESKO, a. s., zabezpečenej vlastnou
zmenkou mesta na zabezpečenie
úveru na prístavbu a nadstavbu
zdravotného strediska v Spišskej
Belej - 20 b. j. - výstavby nájomných bytov bežného štandardu (na
dobu počas tejto výstavby);
- vzalo na vedomie prípravu
stavby - výstavbu nájomných bytov nižšieho štandardu - 11 b. j. prestavba a nadstavba nebytových
priestorov v Spišskej Belej:
1) s celkovými obstarávacími
nákladmi:
- celkové náklady na obstaranie
11 b. j.: 4 612 850 Sk (153 118,
57€),

- technická vybavenosť k 11
b. j.: 486 295,70 Sk (16 142,06
€),
2) s termínom výstavby v rokoch 2009 - 2010;
- schválilo:
1) podanie žiadosti na ŠFRB
o poskytnutie úveru na výstavbu nájomných bytov nižšieho
štandardu - 11 b. j. - prestavba
a nadstavba nebytových priestorov v Spišskej Belej vo výške
20 % celkových oprávnených
nákladov;
2) podanie žiadosti na MVaRR
SR o poskytnutie dotácie na výstavbu nájomných bytov nižšieho
štandardu - 11 b. j. - prestavba
a nadstavba nebytových priestorov v Spišskej Belej vo výške
80 % celkových oprávnených
nákladov;
3) záväzok mesta vyčleňovať v budúcich rokoch finančné
prostriedky z rozpočtu mesta na
splácanie vyššie uvedeného poskytnutého úveru zo ŠFRB počas
celej doby jeho splatnosti;
4) prijatie bankovej záruky
od DEXIA BANKA SLOVESKO, a. s., zabezpečenej vlastnou
zmenkou mesta na zabezpečenie
úveru na výstavbu nájomných bytov nižšieho štandardu - 11 b. j. prestavba a nadstavba nebytových
priestorov v Spišskej Belej (na
dobu počas tejto výstavby);
5) výstavbu technickej vybavenosti k 11 b. j. vo výške
486 295 Sk (16 142 €), ktorú
uhradí mesto v plnej výške zo
svojho rozpočtu;
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- schválilo:
a) návrh zmeny rozpočtu
mesta Spišská Belá na rok 2008
(návrh na zmenu rozpočtu mesta
Spišská Belá tvorí prílohu tohto
uznesenia);
b) použitie finančných
prostriedkov z rezervného fondu
mesta vo výške 2 mil. Sk (66 387
€) z dôvodu nenaplnenie príjmov
v rozpočte mesta v roku 2008
z nájomného za lesné pozemky
v roku 2008 na investičnú výstavbu podľa schváleného rozpočtu mesta;
- schválilo predĺženie prevádzkovej doby počas víkendov (piatok - nedeľa) v prípade konania
spoločenských akcií v prevádzke
BISTRO „M” na Záhradnej ulici
na dobu do 31. 12. 2009 žiadateľovi - Márii Kundľovej zo Spišskej
Belej. V prípade konania spoločenských akcií v tejto prevádzke
v iný deň ako počas víkendov je
žiadateľ povinný to vopred oznámiť na Mestskej polícii v Spišskej
Belej;
- schválilo prevádzkovú dobu
v prevádzke Hysteri klub na
Tatranskej ulici č. 31 na dobu do
31. 12. 2009 žiadateľovi - spoločnosti INTERMEDEA, s. r. o.,
Tatranská Kotlina nasledovne:
a) PO-ŠTV, NE: 16.00 - 24.00 h
b) PIA - SO: 16.00 - 3.00 h;
- odročilo žiadosť o predĺženie prevádzkovej doby v prevádzke Herňa v priestoroch OD
Jednota v Spišskej Belej žiadateľovi - Rastislavovi Nálepkovi
z Kežmarku.

Výzva - neparkovať na Partizánskej ulici
Mesto Spišská Belá vyzýva
obyvateľov mesta, aby neparkovali
na Partizánskej ulici od č. 1 po č.
9, t. j. po železničné priecestie.
Ide o „štátnu“ cestu 3. triedy, dnes
v správe Prešovského samosprávneho kraja. Státie vozidiel je na
tejto ceste nebezpečné, keďže na
tejto ulici nie je chodník (z priesto-

rových dôvodov ho tam nie je
možné vybudovať), je uvedené
státie nebezpečné pre samotných
chodcov, ale ja pre vodičov vozidiel prechádzajúcich po tejto ceste.
Naviac uvedené státie vozidiel je
v rozpore so zákonom a aj preto je
lepšia tam neparkovať, ak sa chcete
vyhnúť plateniu pokút.

Harmonogram zberu
separovaného odpadu
FEBRUÁR
4.2.2009 - kovy, textil
5.2.2009 - plasty
6.2.2009 - papier, sklo
9.2.2009 - bioodpad
19.2.2009 - plasty
20.2.2009 - papier, sklo
23.2.2009 - bioodpad

MAREC
4.3.2009 - kovy, textil
5.3.2009 - plasty
6.3.2009 - papier, sklo
9.3.2009 - bioodpad
19.3.2009 - plasty
20.3.2009 - papier, sklo
23.3.2009 - bioodpad
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Zápis do prvého ročníka
Mesto Spišská Belá ako zriaďovateľ základných škôl oznamuje
rodičom, že na základe VZN mesta Spišská Belá č. 8/2008 sa zápis do
1. ročníka základnej školy na povinnú školskú dochádzku pre školský
rok 2009/2010 uskutoční:
a) v Základnej škole J. M. Petzvala, Moskovská 20, Spišská Belá dňa
3. a 4. februára 2009 v čase od 14.30 h do 17.30 h,
b) v Základnej škole Štefánikova 19, Spišská Belá dňa 3. a 4. februára
2009 v čase od 14.30 h do 17.30 h.
Rodičia budúci prvákov sú povinní rešpektovať tzv. povinné školské
obvody podľa trvalého pobytu dieťaťa (dieťaťa prihlásiť do základnej
školy vo svojom školskom obvode):

Školský obvod - Základná škola Jozefa Maximiliána Petzvala,
Moskovská č. 20, Spišská Belá tvoria tieto ulice v meste, tieto zariadenia v meste a tieto obce:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

na ďalšie šetrenie v priestupkovom konaní. Po skončení týchto
kontrol v jedna hliadka mestskej
polície (aj 2 civilistami - pomocníkmi) pokračovala v pešej kontrole mesta a 2 mestskí policajti
spolu so 4 štátnymi policajtmi
vykonávali kontrolu vozidiel
prevažne na ulici SNP a naviac
ďalšia hliadka OO PZ jazdila po
meste, kde kontrolovali vozidla.
Ukončenie kontrolnej akcie bolo
o 3.45 h. Zároveň sa v meste počas tejto noci objavili aj 2 hliadky dopravnej polície z Popradu,
ktoré jazdili po meste cca do
3.00 h, pričom kontrolovali vozidlá pri Srdiečku, Bel. kúpeľoch
a nad ránom boli v okolí bývalej
kolkárne.
Na záver treba doplniť, že
okrem takejto väčšej kontroly,
sa v našom meste v posledných
mesiacoch priebežne vykonávajú
aj menšie spoločné i samostatné
kontrolné akcie rovnakého zamerania. Takže odkaz pre všetkých:
vôbec sa neoplatí riskovať.

Krátka ulica
Ulica 1. mája
Kúpeľná ulica
Nová ulica
Ulica SNP
Záhradná ulica

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Mierová ulica
Hviezdoslavova ulica
Moskovská ulica
Ulica L. Medňanského
Popradská ulica
Krížová Ves - len pre 7. až 9. ročník
Detský domov Spišská Belá

Školský obvod - Základná škola, Štefánikova č. 19, Spišská Belá
tvoria tieto ulice v meste a tieto obce:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Preventívna kontrolná akcia
V sobotu 17. januára 2009 sa
v Spišskej Belej uskutočnila bezpečnostno-preventívna kontrolná
akcia príslušníkov Obvodného
oddelenia PZ v Spišskej Belej
a Mestskej polícia v Spišskej
Belej. Išlo o vopred pripravenú
akciu iniciovanú vedením nášho
mesta v rámci prevencie kriminality v Spišskej Belej.
Kontrola začala o 23.45 h.
Akciu riadil osobne riaditeľ
OOPZ za prítomnosti 3 štátnych
policajtov a 3 mestských policajtov vrátane 2 pomocníkov MsP.
V Klube 501 (v bývalej kolkárni) bolo kontrolovaných 26
osôb, z toho 16 mladších ako 18
rokov (6-krát bol použitý dräger
- bez požitia alkoholu). O 24.00
hodine bola kontrolovaná prevádzka diskotéky v Belianskych
kúpeľoch. Kontrolovaných bolo
10 osôb, z toho 3 mladší ako 18
rokov. U dvoch osôb mladších
ako 18 rokov bolo zistené požitie alkoholu. Tieto osoby boli
predvedené na OO PZ v Sp. Belej
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Zimná ulica
Ulica L. Novomeského
Štefánikova ulica
Ulica Osloboditeľov
Ulica kpt. Nálepku
Partizánska ulica
Družstevná ulica
Továrenská ulica

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Pýtate sa...
• Medializovaný spor medzi
Mestom Vysoké Tatry a obcou
Štrba o Štrbské pleso vyvolal
u niektorých z vás otázku, či aj
Mesto Spišská Belá si nemôže nárokovať vrátanie svojho
pôvodného chotára - územia
Tatranskej Kotliny, ktorá dnes
administratívne patrí pod Mesto
Vysoké Tatry.
- Právny stav je v prípade
nášho mesta nasledovný: Naše
mesto (tak ako obec Štrba)
si mohlo uplatniť na základe
reštitučného zákona svoj nárok
na vrátenie svojho pôvodného
územia Tatranskej Kotliny (tak
ako je to v prípade Štrby územie

Účasť poslancov Mestského zastupiteľstva v Sp. Belej
na rokovaniach v roku 2008
Meno

Priezvisko

Petzvalova ulica
Slnečná ulica
Tatranská ulica
Ulica gen. L. Svobodu
Továrenská ulica
Letná ulica
Bušovce
Podhorany - len pre 5. až 9. roč.
Šarpanec

31.
01.

14. 13.
02. 03.

10.
04.

24.
04.

21.
05.

26. 11. 25.
06. 09. 09.

23.
10.

20. 11. 29.
11. 12. 12.

Celkom
v%

Pavol

Bekeš

N

Ú

Ú

Ú

Ú

Ú

Ú

Ú

N

Ú

Ú

Ú

Ú

84

František

Čarnogurský, Ing.

Ú

Ú

Ú

Ú

Ú

Ú

Ú

Ú

Ú

Ú

Ú

N

Ú

92

Gabriel

Gemza

Ú

Ú

Ú

Ú

Ú

N

N

N

Ú

N

Ú

Ú

Ú

69

Ján

Halčin

Ú

Ú

Ú

Ú

Ú

Ú

Ú

Ú

Ú

Ú

Ú

Ú

Ú

100

Veronika

Kovačiková, Ing.

Ú

Ú

Ú

Ú

Ú

Ú

Ú

Ú

Ú

Ú

Ú

Ú

Ú

100

Jozef

Kuna

Ú

Ú

Ú

Ú

Ú

Ú

N

Ú

Ú

Ú

Ú

Ú

Ú

92

Peter

Milaňák

Ú

Ú

Ú

Ú

Ú

Ú

N

Ú

Ú

Ú

Ú

Ú

Ú

92

Peter

Novajovský, Bc.

N

N

Ú

Ú

N

Ú

Ú

Ú

Ú

N

N

N

Ú

61

Andrej

Novák, MUDr.

Ú

Ú

Ú

Ú

Ú

Ú

Ú

Ú

Ú

Ú

Ú

Ú

Ú

100

Anna

Olekšáková, Mgr.

N

Ú

Ú

Ú

N

N

N

Ú

Ú

Ú

Ú

N

Ú

61

Peter

Pavličko, Mgr.

N

Ú

Ú

Ú

Ú

Ú

Ú

Ú

Ú

N

Ú

Ú

Ú

84

N - ospravedlnená neúčasť poslanca na rokovaní MsZ • NU - neospravedlnená neúčasť poslanca na rokovaní
MsZ
Spracovala: Jana Neupauerová

Štrbského plesa). Mesto Spišská
Belá si však v zákonom určenej
lehote do roku 1997 neuplatnilo
svoje právo na reštitúciu tohto
pôvodne svojho územia. Preto si
naše mesto nemôže v súčasnosti
uplatňovať nárok na správu územia Tatranskej Kotliny, keďže tak
neurobilo v zákonom stanovenej
lehote určeným spôsobom (podľa
súčasnej legislatívy to už nie je
možné). Nášmu mestu sa v roku
2005 a 2006 podarilo však získať
späť do vlastníctva mesta pozemky v intraviláne Tatranskej Kotliny v rozsahu takmer 10 hektárov
(t. j. 100 000 m2 - súčasná úradná
cena pozemkov pre Tatranskú
Kotlinu je 1 600 Sk/m2, čo je 53
€). Takže aj keď nie sme správcom územia Tatranskej Kotliny
(územie nespravuje naše mesto,
ale Mesto Vysoké Tatry ako jednu
z 15 tatranských osád), sme však
vlastníkmi rozsiahlych pozemkov
v tomto území.

Platba kartou na
mestskom úrade
Mesto Spišská Belá Vám
oznamuje, že v pokladni mestského úradu (na prízemí) bol nainštalovaný a daný do prevádzky
platobný terminál na vykonávanie
platieb platobnou kartou. A tak
daň, či poplatok alebo akúkoľvek inú úhradu môžete uhrádzať
kartou, čo vám uľahčí platenie
najmä po zavedení eura od 1. 1.
2009 (nebudete potrebovať hotovosť).
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Verejná zbierka „Pomôžme si navzájom”
Mesto Spišská Belá sa rozhodlo na podnet niektorých obyvateľov nášho mesta vyhlásiť
verejnú finančnú zbierku na pomoc rodinám žijúcim v Spišskej
Belej, ktoré sa ocitli v hmotnej
alebo inej núdzi. Rozhodlo
o tom mestské zastupiteľstvo na
svojom zasadnutí dňa 20. 11.
2008. Táto zbierka bola registrovaná na príslušnom štátnom
orgáne. Cieľom tejto zbierky je
pomôcť najmä rodinám (výnimočne možno aj jednotlivcom),
ktorí sa ocitli v hmotnej alebo
inej núdzi a potrebujú pomoc od
iných ľudí. Aj keď väčšina týchto rodín je poberateľom nejakých
sociálnych dávok, často žijú tieto

rodiny (najmä tie početnejšie)
pod hranicou životného minima
a mnohokrát nemajú ani na základné životné potreby.
Aj keď ide o finančnú zbierku,
táto pomoc konkrétnym rodinám
sa bude poskytovať v materiálnej
forme - nákup konkrétnych tovarov alebo vo forme poukážok na
nákup tovarov (napr. potravín
a pod.) v určených obchodoch
v meste. Na túto pomoc nebude
mať nikto z možných príjemcov
pomoci právny nárok. O poskytnutí pomoci z tejto zbierky
bude rozhodovať komisia sociálnoprávnej ochrany a kvality života pri mestskom zastupiteľstve.
O poskytnutí prvej pomoci z tejto

Mestská knižnica
Z dôvodu zriadenia tzv. chráneného pracoviska v mestskej knižnici
v Spišskej Belej (vytvorením 1 pracovného miesta na polovičný úväzok
pre zdravotne postihnutého občana) sa mení prevádzková doba mestskej
knižnice od 1. 2. 2009 nasledovne:
pondelok, utorok, štvrtok, piatok: 9.00 h - 17.00 h
streda: zatvorené
Okrem knižničných služieb Vám mestská knižnica bezplatne poskytujeme verejný internet (8 počítačov). V roku 2008 navštívilo tento
internet 3 321 osôb.

Divadelné predstavenia - deti a dospelí
Mesto Spišská Belá a Spišské divadlo zo Spišskej Novej Vsi
Vás pozývajú
na detské divadelné predstavenie
„Vrabec Brbolec“
v nedeľu 1. februára o 14.30 h
v kinosále nášho mesta. Vstup zdarma.
•
Mesto Spišská Belá a Spišské divadlo zo Spišskej Novej Vsi
Vás pozývajú
na divadelné predstavenie
„Na mescickym tarhu“
v nedeľu 1. februára o 19.00 h
v kinosále nášho mesta. Vstupné: 2 EUR.
Inscenácia o tradíciách, zvyklostiach mestských trhov na Spiši
s pripomenutím spišského nárečia.
Réžia: Mgr. Art. Monika Gerbócová

Spoločenská kronika - september 2008

Narodili sa:
Matúš Rezniček, Timea Tetemonteová, Diana Badžová, Igor Polhoš
Životného jubilea sa dožívajú:
Katarína Pitoňaková 100 rokov, Margita Špireková 92 rokov, Helmi
Krempaská 90 rokov, Anna Oravcová 80 rokov, Ernest Oravec 80
rokov, Augustína Pjatková 75 rokov, Ferdinand Regec 75 rokov,
Elena Oksošová 75 rokov, Katarína Lorenčíková 75 rokov, František
Kňazovický 70 rokov, Rudolf Badžo 70 rokov
Navždy nás opustili:
František Zadžora vo veku 67 rokov, Anna Birošíková vo veku
66 rokov

zbierky sa bude rozhodovať cca
v polovici decembra (ešte pred
Vianocami). Táto zbierka je
dobrovoľnou verejnou zbierkou,
na ktorú môže prispieť ktokoľvek
(fyzické i právnické osoby, podnikatelia i obyvatelia), kto chce
pomôcť rodinám v núdzi žijúcim
v našom meste. Rovnako aj výška
finančného daru (príspevku) môže
byť akákoľvek (ľubovoľná).
O použití finančných prostriedkov z výnosu verejnej zbierky poskytnutím pomoci pre konkrétne
fyzické osoby rozhodne primátor
mesta na základe návrhu komisie sociálnej ochrany a kvality
života.
Komisia sociálnej ochrany
a kvality života pri MsZ navrhne
primátorovi mesta komu a v akej
výške sa poskytnú finančné
prostriedky z tejto zbierky. Pomoc
sa môže poskytnúť:
a) dôchodcom v hmotnej núdzi,
ktorí hmotnú núdzu preukážu
rozhodnutím UPSVaR;
b) maloletým deťom, ktoré nie
sú dostatočne zaopatrené vo
vlastnej rodine a potrebujú
takúto pomoc;
c) imobilných invalidným občanom, ktorí potrebujú takúto
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pomoc;
d) fyzickej osobe, ktorá sa ocitne
v náhlej núdzi bez vlastného
zavinenia a potrebuje takúto
pomoc.
Pomoc z výnosu verejnej
zbierky sa môže poskytnúť na
základe žiadosti občana alebo
z iniciatívy komisie sociálnej
ochrany a kvality života, a to
formou poukazu na nákup konkrétneho druhu tovaru v hodnote
od 500 do 10 000 Sk alebo peňažnou formou vo výške od 500 do
10 000 Sk (v hotovosti alebo na
účet občana, zaplatením faktúry
a pod.).
Na poskytnutie pomoci
z výnosu verejnej zbierky nie je
právny nárok.
O posúdení prípadov pre poskytnutie pomoci a o poskytnutí
pomoci z výnosu verejnej zbierky sa vyhotoví písomný záznam
(zo zasadnutia komisie sociálnej
ochrany a kvality života) s náležitým zdôvodnením každého
prípadu.
Svoje finančné príspevky
v prípade vášho záujmu môžete
zasielať na číslo účtu verejnej
zbierky „Pomôžme si navzájom“
- číslo účtu: 2534398059/0200.

Koncerty Základnej umeleckej školy
Spišská Belá,

ktoré sa budú konať v kinosále MsÚ Spišská Belá v roku 2009
• Triedny koncert LDO M. Fečunda
• Žiacky koncert
• Koncert pri príležitosti 50. výročia školy
• Koncert absolventov

16. 1. 2009
18. 2. 2009
20. 5. 2009
17. 6. 2009

16.00 h
17.00 h
17.00 h
17.00 h

Rybka plní želania
Zlatá rybka je názov občianskeho združenia, ktoré vzniklo
v minulom roku pri Špeciálnej
základnej škole v Spišskej Belej.
Jeho cieľom je „plniť želania“
teda pomáhať deťom s mentálnym a kombinovaným postihnutím, deťom z minoritnej rómskej
populácie a sociálne slabým
a odkázaním.
Medzi prvé aktivity OZ
Zlatá rybka patrila zbierka členov združenia a verejná zbierka
v meste Spišská Belá a obci
Ľubica. V dňoch 15. 12. 2008
- 21. 12. 2008 mohli obyvatelia
počuť príjemné tóny vianočných
kolied a prispieť dobrovoľným
príspevkom za rôzne drobné
veselé výrobky žiakov špeciálnej
základnej školy priamo pri budove školy, alebo v uliciach.

Účelom zbierky bolo získanie
peňažných prostriedkov na zakúpenie špeciálnych pomôcok pre
ťažko postihnuté deti.
Zásluhou dobrých ľudí, ktorým osud týchto detí nie je ľahostajný sa získalo 5 000 Sk.
V mene žiakov a pedagogických pracovníkov ŠZŠ v Spišskej Belej chceme touto cestou
vysloviť všetkým týmto ľuďom
veľké „ĎAKUJEM”.
OZ Zlatá rybka
pri ŠZŠ Spišská Belá
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Stredná umelecká škola, Slavkovská 19, 060 01 Kežmarok
Tel./fax: 052/452 52 82
e-mail:thomayova@mail.t-com.sk • www.zsuskk.edu.sk

Škola zabezpečuje teoretické vyučovanie, odborný výcvik a prax v umeleckoremeselných a študijných odboroch v špecializovaných
učebniach, ateliéroch a dielňach. V škole sa vyučuje anglický a nemecký jazyk.

V š k o l s k o m ro k u 2 0 0 9 / 2 0 1 0 o t v á r a m e :
u 4-ročné študijné odbory ukončené maturitou:
3446 400
grafik tlačových médií (bez talentových skúšok)
8238 600
ručné výtvarné spracúvanie textílií
8260 600
propagačné výtvarníctvo
8264 603
konzervátorské a reštaurátorské práce (drevo)
8270 600
scénická kostýmová tvorba
8297 600
fotografický dizajn

u 5-ročné dvojstupňové štúdium ukončené maturitou:
1. stupeň (3 roky štúdia ukončené výučným listom)
6451 200
aranžér
8551 200
umelecký rezbár
8557 200
umelecký stolár
8582 200
umelecký krajčír
2. stupeň (2 roky štúdia pre absolventov 1. stupňa ukončené
maturitou)
8501 400
umeleckoremeselné práce
6411 402
prevádzka obchodu - propagácia

- Zákonný zástupca uchádzača žiaka základnej školy podáva prihlášku na 4-ročné štúdium a 1. stupeň 5-ročného štúdia riaditeľovi ZŠ do 20. februára 2009.
- Žiaci ZŠ sú prijímaní na základe talentových skúšok, ktoré pre prijímanie na školský rok 2009/2010 sú 25. marca 2009
v priestoroch školy a pozostávajú:
zo skúšky priestorového a farebného cítenia, zo skúšky manuálnych a tvorivých predpokladov.
- Na prijatie uchádzača o štúdium študijného odboru grafik tlačových médií sa talentové skúšky nevyžadujú, preto kritéria na
prijatie budú zverejnené do konca marca.

Profil absolventa SUŠ v Kežmarku

Grafik tlačových médií
Absolvent sa uplatní v tlačiarňach, reklamných agentúrach, reprodukčných štúdiách, vydavateľstvách a redakciách periodík.
Ručné výtvarné spracúvanie textílií
Absolvent sa naučí robiť vlastné výtvarné návrhy a podľa nich aj realizovať výšivky, čipky, tkané výrobky a šiť základné druhy odevov.
Propagačné výtvarníctvo
Pripraví absolventa na samostatnú tvorivú činnosť v oblasti propagácie, reklamy a výstavníctva aj prostredníctvom počítačovej grafiky.
Konzervátorské a reštaurátorské práce (drevo)
Absolvent je schopný obnovovať a doplňovať chýbajúce časti historického nábytku a drevorezieb.
Scénická kostýmová tvorba
Štúdium odboru je zamerané na prípravu stredných výtvarných pracovníkov pre oblasť navrhovania a realizácie scénických kostýmov
rôznych druhov (dobové, fantazijné, tanečné, ľudové kroje), projektovania scénických kostýmov pre divadlo, film, televíziu, pre vedenie
scénickej realizácie v krajčírskych dielňach a tvorbu súčasného odevného dizajnu pre módne agentúry a odevné salóny.
Fotografický dizajn
Po ukončení prípravy absolvent ovláda fotografickú a osvetľovaciu techniku, spracovanie čierno-bielych a farebných fotografií. Pozná prácu
s videokamerou, spracovanie a úpravu videozáznamu. Absolventi sú oboznámení so strojovým a automatickým spracovaním fotografií.
Aranžér
Učebný odbor zameraný na reklamu a propagáciu všetkých odvetví. Súčasťou profesie je estetika životného prostredia, aranžovanie
výstav, interiérov a exteriérov pre spoločenské podujatia. Absolvent zvláda prácu s rôznym materiálom od jeho ručného spracovania až
po prácu na počítači v oblasti grafických programov.
Umelecký rezbár
Absolvent je schopný zhotoviť reliéf, ornamentálnu a figurálnu plastiku, zhotoviť reprodukciu umeleckého predmetu.
Umelecký stolár
Absolvent sa uplatní v dielňach zameraných na výrobu stolového nábytku, náročných obkladov stien a stropov, ktoré si vie vyzdobiť
intarziami a ornamentmi.
Umelecký krajčír
Absolvent dokáže ušiť umelecký odev, historický kostým aj náročné moderné oblečenie s použitím zdobiacich textilných techník.
Nadstavbové štúdium
Pre absolventov 3-ročných učebných odborov je určený 2. stupeň štúdia: 2-ročné denné nadstavbové štúdium ukončené maturitnou
skúškou .

Prihlášky na nadstavbové štúdium sa podávajú do konca mája 2009.
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Zoznam plánovaných investičných akcií mesta Spišská Belá v roku 2009
Názov akcie / projektu

Modernizácia cintorína
Spišská Belá

Dažďová kanalizácia
- IBV Športová
Hviezdoslavova č. 52 -56
- rekonštrukcia oporného múra
IBV Strážky nad kaštieľom (1. etapa) - výstavba miestnej komunikácie,
chodníkov a verejného osvetlenia

Orientačné
náklady
v SKK

Orientačné
náklady
v EUR

Termín
realizácie

Poznámka

2 750 tis.

91 283,28

1. rekonštrukcia chodníka na starej časti cintorína (900 tis. Sk)
2. vybudovanie verejného osvetlenia na starom cintoríne (900 tis. Sk)
3. vybudovanie stojiska pre kontajnery (na novej časti (350 tis. Sk)
Máj - október 2009
4. oprava časti múra z vnútornej strany + múra okolo štátnej cesty
z vonkajšej strany (500 tis. Sk)
5. oprava portálov - náhrobkov (100 tis. Sk)

4 000 tis.

132 775,68

- výstavba dažď. kanalizácie v celkovej dĺžke 680 m - ide aj o protiFebruár - apríl 2009 povodňové opatrenie - ide o kanál od ul. SNP (od želez. trate okolo
Palenčárne - poza ňu až po nových uliciach IBV Športová)

700 tis.

23 235,74

Júl - august 2009

Spracovanie technického riešenia + čiastočná demontáž a nový oporný
múr so zábradlím

6 500 tis.

215 760,47

Máj - jún 2009

Výstavba miestnej komunikácie s chodníkmi podľa PD - 6,2 mil. Sk
Výstavba verej. osvetlenia - 0,3 mil. Sk
- nová spevnená plocha - kamenná
- nový ohradový múr okolo kostola
- nasvetlenie kostola a zvonice
- nové oplotenie od susedného pozemku

Stavebné úpravy okolo kostola
a zvonice v Strážkach
- dokončenie

2 000 tis.

66 387,84

Apríl - máj 2009

Asfaltácia cesty na Družstevnej ulici
(od č. 24 po býv. vojenské lesy)

2 000 tis.

66 387,84

Jún 2009

- asfaltácia cesty - pred RD od č. 24 až po koniec ulice vrátane bočných
uličiek - cca 4500 m2 plochy - položenie 1 vrstvy o hrúbke 5 cm

September 2009

- vybudovanie chýbajúcej dažďovej kanalizácie s prípojkami k domom pred rekonštrukciou chodníka, povrchová voda bude zvedená
povrchovým rigolom (tak ako na Štefánikovej ulici) - realizácia bude
z vlastných zdrojov v prípade neúspešnosti projektu EÚ

Výstavba dažďovej kanalizácie
- Slnečná ulica (od č. 1 po č. 42)

1 000 tis.

33 193,92

Položenie novej dlažby, obrubníkov, kamenného rigola na dažďovú
Od septembra 2009 vodu s úpravou zelene - realizácie bude z vlastných zdrojov v prípade
neúspešnosti projektu EÚ

Rekonštrukcia chodníka
na Slnečnej ulici od č. 1 po č. 58
IBV Samuela Webera
- výstavba vodovodu

7 200 tis.

238 996,22

Júl - august 2009

Výstavba vodovodu (HDPE -110 mm) pre 72 RD o celkovej dĺžke
1045 m vrátane prípojok a vodom. šácht

IBV Samuela Webera - výstavba
trafostanice a NN-rozvodov

300 tis.

9 958,18

Júl 2009

Povinný pripojovací poplatok mesta na výstavbu novej trafostanice

IBV Samuela Webera - výstavba
miestnej komunikácie (1. etapa)

2 500 tis.

82 984,80

Júl - august 2009

Základné práce na výstavbe budúcej komunikácie - stiahnutie ornice
a navezenie štrku

Stavebná úprava parkoviska
pri zdravotnom stredisku

1 000 tis.

33 193,92

Máj - Jún 2009

Odstránenie panelov, zväčšenie parkovacej plochy (22 miest) a vydlaždenie dlažbou + výstavba spojovacích chodníkov

Rekonštrukcia parkových plôch
okolo evanj. kostola - 1. etapa

1 000 tis.

33 193,92

Výstavba kanalizácie
Partizánska za traťou

500 tis.

16 596,96

Máj- jún 2009

Rekonštrukcia a rozšírenie verejného osvetlenia - od ulice SNP za cintorínom okolo ŽSR k stavebninám

570 tis.

18 920,53

September 2009

VO - nasvetlenie priechodov
pre chodcov

300 tis.

9 958,18

Marec - apríl 2009

Výstavba detského ihriska
v areáli CVČ

600 tis.

19 916,35

Apríl - máj 2009

Výstavba nového detského ihriska pre širokú verejnosť v záhrade
v Centre voľného času na Zimnej ulici č. 47

Výstavba detského ihriska v športovom
areáli pri ZŠ na Moskovskej ulici

500 tis. Sk

16 596,96

Apríl - máj 2009

Výstavba nového detského ihriska pre širokú verejnosť v športovom
areáli pri ZŠ, ktoré bude prístupné od Záhradne ulice

Výstavba futbalového štadióna
- výstavba šatní a položenie umelého trávnika

900 tis.
+ zatiaľ
neurčená
suma

29 874,53

Od marca 2009

Dokončenie prípravy podložia (900 tis. Sk), odvodnenie hracej plochy,
finálna úprava plochy, položenie umelého trávnika
Výstavba budovy šatní s tribúnou pre divákov a spevnenej plochy
okolo budovy a dočasného parkoviska

500 tis.

16 596,96

Apríl 2009

12 500 tis.

414 923,99

Fontána pri OD Jednota
Projekt Dobudovanie separácia
odpadu v meste Spišská Belá

- park pred evanj. kostolom, areál kostola, park vedľa štátnej cesty
September - október
1/77 - predtým Immaculata - v súčasnosti sa vypracúva projektová
2009
dokumentácia na rekonštrukciu uvedených parkovacích plôch

- od ulice SNP okolo ŽSR k DREPAL-u - výstavba nového osvetlenia
(570 tis. Sk)
- realizácie z vlastných zdrojov v prípade neúspešnosti projektu EÚ
- 2 priechody pre chodcov - v centre mesta

Výstavba fontány pri obchodnom dome
- technologická a stavebná časť
Úspešný projekt financovaný EÚ

Spišskobeliansky spravodaj
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1. rekonštrukcia chodníka - betónová dlažby
2. rekonštrukcia verejného osvetlenia
3. výstavba dažďovej kanalizácie
4. rekonštrukcia verejnej zelene
- realizácie v prípade neúspešnosti projektu EÚ „Regenerácia sídla”

Rekonštrukcia Slnečnej ulice
(č. d. 1 - 58)
MŠ Mierová - stavebné úpravy
spevnených plôch - prístupový
chodník v areáli

300 tis.

9 958,18

Júl - august 2009

Úprava spevnených plôch - položenie novej betónovej dlažby

Modernizácia budova ZŠ Štefánikova školskej jedálne na Štefán. 38

600 tis.

19 916,35

Jún - august 2009

- výmena okien a oprava a náter strechy
na budove školy na Štef. č. 38

Ďalšie predpokladané investičné akcie 2009 - realizované len v prípade získania finančných prostriedkov
- výmena okien a časti elektroinštalácie na budove školy
- realizácie z rozpočtovej rezervy mesta v prípade neúspešnosti
projektu EÚ

Modernizácia Základnej školy
J. M. Petzvala

3 000 tis.

99 581,76

Výstavba nového malého viacúčelového ihriska s umelou trávou
(na Tatranskej ulici pri kolkárni)

1 800 tis.

59 749,05

Realizácia len v prípade úspešnosti projektu - podaný na Úrad vlády
August - september
SR - požadovaná dotácia 1200 tis. Sk
2009
- vlastné zdroje 600 tis. Sk

14 000 tis.

464 714,86

Od septembra 2009 - spolufinancovanie z rozpočtu mesta - cca 2, 6 mil. Sk
- sept. 2010
- realizácie len v prípade úspešnosti projektu EÚ

Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice

August 2008

Výstavba dopravného ihriska na Tatranskej ul. vedľa hokejového štadióna - realizácie len v prípade získania externých finančných zdrojov

Výstavba dopravného ihriska
Rekultivácia starej skládky
odpadov

- celkové náklady 28 mil. Sk
- realizácie len v prípade úspešnosti projektu EÚ

28 mil.

929 429,73

Výstavba 20 nájomných bytov
nadstavbou nad budovou
zdravotného strediska

27 000 tis.

896 235,81

Výstavba 11 nájomných bytov
nižšieho štandardu rekonštrukciou
budovy bývalej sodovkárne

5 000 tis.

165 969,59

Júl 2009 - október
2010

Projekt Rekonštrukcie a rozšírenia
verejného osvetlenia - veľký projekt
(pozri poznámku pod tabuľkou)

7 000 tis.

232 357,43

August - september
realizácia len v prípade úspešnosti projektu EÚ
2009

Projekt „Regenerácia sídla” - rekonštrukcia chodníkov, ciest a verejných priestranstiev v Sp. Belej
(pozri poznámku pod tabuľkou)

31 000 tis.

1 029 011,49

Október 2009 november 2010

realizácia len v prípade úspešnosti projektu EÚ

Projekt „Belianske Tatry - spolu
a lepšie” - v rámci neho aj výstavba
cyklotrasy Spišská Belá - Tatranská
Kotlina

54 000 tis.

1 792 471,62

2009 - 2010

realizácia len v prípade úspešnosti projektu EÚ

Júl 2009 - október
2010

Realizácia len v prípade úspešnosti projektu na ŠFRB a MVRR SR
- 70 % úver zo ŠFRB
- 30 % dotácia z MVaRR
- cca 1,5 mil. Sk na výťah - v roku 2010
Realizácia len v prípade úspešnosti projektu na ŠFRB a na MVaRR SR
- 80 % dotácia z MVaRR
- 20 % úver zo ŠFRB

Príprava výstavby bytov do osobného vlastníctva - lokalita nad Bel. Kúpeľmi
Príprava IBV Strážky - Nad kaštieľom - 2. etapa
Príprava územia pre priemyselnú zónu (malé a stredné podnikateľské prevádzky) nad Mestským podnikom a nad Pebekom
Príprava výstavby garáží na Družstevnej ulici pri bytovke č. 31
Podanie projektu - Regulácia potoku v Strážkach (asi apríl 2009)
Podanie projektu - Doregulácia Belianskeho potoku (asi apríl 2009)
Podanie projektu - Výstavba vodovodu od vodojemu k Belianskym Kúpeľom (asi apríl 2009)
Podanie projektu - Výstavba delenej kanalizácia v celých Strážkach (asi apríl 2009)
Podanie projektu - Dobudovanie spláškovej kanalizácia v Sp. Belej (asi apríl 2009)
Podanie projektu - Rekonštrukcia a rozšírenie Zariadenia opatrovateľskej služby (asi júl 2009)

Poznámky k plánovaným projektom:
1. Projekt Rekonštrukcie a rozšírenia verejného osvetlenia
- sa týka výstavby nového verejného osvetlenia - nové zemné vedenie, nové stĺpy, a kde je to potrebné aj nové svietidlá na týchto uliciach:
Nová, Krátka, Záhradná, Kúpeľná, Moskovská, Za cintorínom od ul. SNP k stavebninám, SNP - časť ulice č. 5 - 21, Zimná od križovatky na
Slovenskú Ves po Zimnú č. 68, Rovnako sa uskutoční kompletná rekonštrukcia rozvádzačov v celom meste
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2. Projekt „Regenerácia sídla” - rekonštrukcia chodníkov, ciest a verejných priestranstiev,
verejného osvetlenia a verejnej zelene v Sp. Belej
Aktivita č. 1 - rekonštrukcia chodníkov
1.1. Slnečná ulica (č. 1 - 58)
1.2. Hviezdoslavova ulica (č. 29 - 58)
1.3. Petzvalova ulica (1 - 9)
1.4. Okolie mestského úradu (zostávajúca časť)
1.5. Ulica 1. mája (od Sintry dole)
1.6. Nová ulica (párne čísla)
1.7. Záhradná ulica - po oboch stranách

1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
1.12.
1.13.
1.14.

Kúpeľná (od garáži po koniec ulice - nepárne čísla)
Družstevná pred panelákmi (od č. 2 - 20)
Družstevná od 29 po Zimnú 34 - nový chodník
Družstevná pred cintorínom
SNP (od č. 5 po koniec po oboch stranách až po koniec mesta)
Zimná (od č. 34 po 68)
Medňanského ulica (párne čísla)

Aktivita č. 2 - Miestne komunikácie (cesty) + parkoviská
2.1. Družstevná ulica - od štátnej cesty 1/67 (od cintorína) až po Zimnú 34
2.2. Novomeského ulica
Aktivita č. 3 - Rekonštrukcia verejného osvetlenia
3.1. Slnečná ulica (1 - 71)
3.2. Hviezdoslavova ulica (29 - 58)
3.3. Petzvalova ulica (1 - 9)

3.4.
3.5.
3.6.

Štefánikova ulica
Petzvalova - pod lekárňou k evanj. kostolu
Okolo úradu - popod kostol k múzeu

Aktivita č. 4 - Verejná zeleň - rekonštrukcia a výsadba novej zelene
4.1. Slnečná ulica (1 - 58)
4.3.
Petzvalova ulica (1 - 9)
4.2. Hviezdoslavova ulica (29 - 60)
4.4.
Zimná od č. 35 po 67
Aktivita č. 5 - Dažďová kanalizácia
5.1. Slnečná ulica
5.2. Hviezdoslavova ulica (29 - 58) + Mierová (za bytovkami)

Schválené riadne dotácie z rozpočtu mesta pre neziskové organizácie pre rok 2009
Por.
Názov organizácie
číslo
1. ZO Slov. zväzu zdrav. postihnutých
2. ZO Slov. zväzu protifaš. bojovníkov
3. Dobrovoľný hasičský zbor Spišská Belá
4. Občianske združenie CEDIMA pri CVČ Sp. Belá
5. Sp. katolícka charita - ADS Kežmarok - opatrovateľská služba
6. Sp. katolícka charita - hospic sv. Alžbety Ľubica
7. Katolícka jednota Slovenska
8. SSS-Jaskyniarska skupina Sp. Belá
9. Automobilový klub Spišská Belá
10. Hokejový klub HC 02 Spišská Belá
11. Hokejbalový klub FIGHTERS Sp. Belá
12. Slovenský rybársky zväz Spišská Belá
13. Futbalový klub Strážky
14. Mestský poľovnícky spolok POĽANA Sp. Belá
15. TJ Slavoj Spišská Belá - FK Slavoj Sp. Belá
16. Mestský basketbalový klub Spišská Belá
17. Občianske združenie dukátik MŠ Mierová 1
18. Občianske združenie Okoloidúci
19. Slovenský zväz chovateľov
20. Občianske združenie COOP Jednota
Celkom

Žiadaná riadna
dotácia pre 2009
6 000,00
3 500,00
20 000,00
10 000,00
160 000,00
50 000,00
55 500,00
50 000,00
71 000,00
6 000,00
20 000,00
50 000,00
170 000,00
40 000,00
340 000,00
166 733,00
20 000,00
20 000,00
45 000,00
10 000,00

Poskytnutá
riadna dotácia
v r. 2008 v SKK

Schválená riadna
dotácia pre rok
2009 v SKK

Schválená riadna
dotácia pre rok
2009 v EUR

6 000,00
3 000,00
13 000,00
6 000,00
70 000,00
50 000,00
55 000,00
25 000,00
25 000,00
5 000,00
15 000,00
15 000,00
134 000,00
20 000,00
242 000,00
60 000,00
2 000,00
10 000,00
10 000,00
766 000,00

6 000,00
3 000,00
13 000,00
6 000,00
75 000,00
50 000,00
55 000,00
25 000,00
25 000,00
0,00
15 000,00
21 000,00
150 000,00
20 000,00
250 000,00
100 000,00
5 000,00
0,00
5 000,00
0,00
824 000,00

199,16
99,58
431,52
199,16
2 489,54
1 659,70
1 825,67
829,85
829,85
0,00
497,91
697,07
4 979,09
663,88
8 298,48
3 319,39
165,97
0,00
165,97
0,00
27 351,79

Komentár k uvedenému zoznamu schválených dotácií:
1. V rozpočte mesta pre rok 2009 je k dispozícii celkom na riadne a mimoriadne dotácie suma 1 146 000 Sk. Na základe vyššie uvedeného zoznamu boli zatiaľ
poskytnuté dotácie vo výške 824 000 Sk.
2. Občianske združenie Okoloidúci zo Spišskej Belej a Občianske združenie COOP Jednota zo Spišskej Belej požiadali o dotáciu na aktivitu, ktorú osobitná
komisia a následne aj mestské zastupiteľstvo vyhodnotilo ako aktivitu, na ktorú je možné poskytnúť tzv. mimoriadnu dotáciu a preto odporučilo uvedeným
subjektom , aby si požiadali o poskytnutie mimoriadnej dotácie z rozpočtu mesta počas roka 2009 (a preto neposkytlo riadnu dotáciu na celoročnú činnosť
daného subjektu - žiadateľa).
3. Niektorým žiadateľom bola schválená dotácia v nižšej ako požadovanej výške z dôvodu, že v uvedených žiadostiach nebolo dostatočne zdôvodnené poskytnutie
vyššej ako priznanej dotácie. Avšak ak počas roka 2009 vznikne u niektorých z týchto subjektov opodstatnená požiadavka na navýšenie uvedenej dotácie,
môžu o to mesto opätovne požiadať (formou žiadosti o navýšenie riadnej dotácie).
4. Naviac tým žiadateľom (neziskovým subjektom), ktorí počas roka organizujú rôzne podujatia (aktivity), na ktorých prípravu potrebujú finančné prostriedky,
majú možnosť požiadať mesto o ďalšiu, tzv. mimoriadnu dotáciu na túto konkrétnu aktivitu v súlade s VZN mesta .
5. Poskytnutie všetkých dotácii musí byť v súlade s VZN mesta č. 7/2008 o poskytované dotácii z rozpočtu mesta na verejnoprospešnú činnosť.
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Z denníka mestskej polície (december 2008)
• 1. december
Nepríjemnú skúsenosť z večernej prechádzky prežila pani
B. L. z mesta Spišská Belá. Na
ulici SNP k nej zozadu pristúpil
neznámy mládenec a vytrhol
jej z ruky kabelku s osobnými
vecami. Po vykonaní prvotných
úkonov bola vec odovzdaná
OOPZ Spišská Belá, keďže išlo
o podozrenie zo spáchania trestného činu krádeže.
• 2. december
Pánovi O. S. z mesta Spišská
Belá vo večerných hodinách na
križovatke ulíc Kúpeľnej a SNP
vypovedali službu jeho nohy.
Dôvod? Neúspešný boj s alkoholom. Nakoľko alkohol ho
tak premohol, že nebol schopný
chôdze bol hliadkou odvezený do
svojho bytu.
O 20.00 hodine upozornil
hliadku anonym na muža ležiaceho pred vchodovými dvermi
jedného z bytov na Mierovej ulici. Na mieste bolo zistené, že sa
jedná o toho „istého” pána, ktorý
bol iba pred pár hodinami nájdený
hliadkou. Teraz však ležal s poranenou hlavou pred svojím bytom.
Na mieste mu bola poskytnutá
prvá pomoc a privolaná RZP.
• 3. december
Jasnovidecké schopnosti so súčasnou „plynovou krízou” dokázal
naplno predvídať pán J. P. z ulice
Záhradnej. S príchodom chladných
dní už asi doma od zimy nemohol
vydržať. Zašiel preto do areálu
Belanských kúpeľov, kde zrúbal
stojaci strom a 2 kusy z neho si
naložil do vozíka a poďho domov.
Škoda len, že sa stretol s policajtmi
vykonávajúcimi kontrolu v danej
lokalite. Vec je v riešení.
Vo večerných hodinách sa za
budovou pošty stretla skupinka 5
kamarátov, ktorá sa rozhodla „spečatiť” svoje stretnutie konzumáciou alkoholu. Keďže konzumácia
alkoholu na verejnom priestranstve
je v meste Spišská Belá zakázaná,
boli všetci na mieste vyriešení
blokovými pokutami.
• 4. december
Budovu lekárne na ulici Petzvalovej si pomýlil z verejným
WC pán J. M. z mesta Spišská
Belá. Policajti menovanému
veľmi radi vysvetlili význam
schváleného VZN a za toto „školenie” mu predložili účet vo forme
pokutových blokov.
• 5. december
V priestore autobusovej za-

stávky pri obchodnom dome bol
spozorovaný muž konzumujúci
alkoholický nápoj. Hliadka na
mieste zistila, že sa jedná o pána
O. P. z Jurského. Muž na svoju obhajobu uviedol, že o zákaze vie,
ale aj tak si to chcel „skúsiť prakticky”. Bloková pokuta udelená
na mieste mu hádam jeho pokus
bude dostatočne pripomínať.
• 13. december
Od tohto večera bol v našom
meste „oficiálne” spustený pilotný projekt občianskych hliadok.
Mestskí policajti dostali nové
posily vo forme pomocníkov.
Títo pomáhajú policajtom pri
monitorovaní verejného poriadku
prevažne počas nočných služieb
a poobedňajších služieb.
• 15. december
Prístrešok SAD na ulici Zimnej sa vo večerných hodinách stal
miestom „pracovného” rokovania
4 mládencov. Toto stretnutie sa
však nepozdávalo hliadke MsP
a tak si na uvedenú skupinku
posvietila. Našla tam fľaše s alkoholickými nápojmi. Mládenci
za porušenie VZN o ochrane
pred zneužívaním alkoholických
nápojov boli na mieste vyriešený
blokovými pokutami.
• 17. december
Vo večerných hodinách sa
anonym posťažoval na pobehujúceho psíka v mestskej časti
Strážky. Hliadka vec preverila
a zistila, že voľne behajúci psík
je vlastne o niečo väčší rotwailer. Ten si svoj strážený priestor
rozšíril svojpomocne a to tak, že
sa odtrhol z reťaze a podliezol
oplotenie pozemku. Nakoniec
sa celá vec podarila vyriešiť na
mieste a pes bol uviazaný.
• 18. december
Túžbe po večernej nikotínovej
dávke neodolal počas čakania na
autobus pán J. B. z obce Lendak.
Keďže fajčenie je v prístrešku
autobusovej zástavky zakázané
a výhovorky menovaného „neboli” dostatočné, hliadka menovaného predviedla na oddelenie MsP
k objasňovaniu priestupku.
• 20. december
V skorých ranných hodinách
bola na ulici kpt. Nálepku spozorovaná skupinka mládencov
riešiaca svoje problémy „ručne”.
Po dostavení sa na miesto incidentu a pri jeho objasňovaní sa
jeden z aktérov nedokázal plne
kontrolovať. „Pravdepodobne” si
chcel svoje sily zmerať aj s hliad-

kou. Nakoniec však boli použité
donucovacie prostriedky a menovaný bol predvedený na oddelenie
MsP k ďalšiemu šetreniu.
• 22. december
V predvianočnom zhone sa
vodič z obce Lendak plne nesústredil na dopravnú situáciu
v meste. Svojho štvorkolesového
miláčika chcel mať čo najbližšie
k obchodu a tak ho zaparkoval na
ulici Petzvalovej v úseku zákazu
zastavenia. Vianočný nákup sa mu
tak nakoniec predražil o udelenú
blokovú pokutu.
• 23. december
S príchodom nového roku už
nedokázali vydržať dvaja maloletí
chlapci z ulice Zimnej. Na tento
deň sa začali pripravovať naozaj
profesionálne. S takým množstvom
petárd sa však mohli „beztrestne”
pripojiť k množstvu oslavujúcich
občanov mesta už o niekoľko dní,
a to: od 31.decembra od 18.00 h
do 1. januára do 6.00 h, kedy je to
na základe schváleného nariadenia
mesta dovolené.
• 29. december
Koniec popoludňajšej zmeny
sa stal o niečo rušnejším ako
iné bežné dni. O 22.30 hodine
pracovník osobnej železničnej
stanice oznámil, že rušňovodič

JANUÁR 2009
pri prechádzaní cez Strážky
spozoroval ležať nejakú osobu
v snehu vedľa koľajníc. Zo začiatku sa to podobalo na vydarený „kanadský žartík” veď vonku
bola treskúca zima a muža nikde.
Nakoniec sa štastie usmialo nielen
na „nás” a asi 300 m od železničnej zastávky smerom na Spišskú
Belú bol v snehu nájdený muž
v značne podchladenom stave
a početnými poraneniami hlavy.
V danej chvíli nebolo veľa času
na otázky. Menovanému bola poskytnutá prvá pomoc a privolaná
RZP zo Spišskej Belej. Touto cestou sa chcem poďakovať vodičovi
vlaku, ktorý si svojou pozornosťou menovaného všimol a celú
záchrannú akciu zorganizoval.
Taktiež naše poďakovanie patrí
aj ostatným zúčastneným osobám pomáhajúcim hliadke pri
záchrane ľudského života.
Spracoval: Ing. Ján Majerčák,
náčelník MsP

Inzercia
Vážení občania, máte možnosť
bezplatne inzerovať svoje vlastné
(tzv. občianske) inzeráty v tomto
spravodaji (v rámci riadkovej inzercie). Bližšie informácie v turistickom informačnom centre na tel.
4680 517.

Pýtate sa...
Na základe informácii, ktoré zazneli najmä v médiach sa mnohí
z Vás pýtajú, či a v akom rozsahu bude pokračovať separovaný
zber komunálneho odpadu v našom meste. Aj keď situácia na trhu
komodít, ktoré separovane zbierame (najmä papier a plasty), je dosť
problematická (nie je záujem o odber týchto komodít), mesto naďalej
v neobmedzenom rozsahu bude zabezpečovať tento separovaný zber
v určených termínoch.

Výstavba nového futbalového štadióna
V našom meste už v roku 2008
začala výstavba nového futbalového štadióna. Zrealizovali sa
zemné práce, územie hracej plochy sa stabilizovalo a navozili sa
základné vrstvy štrkov. Celý
futbalový areál sa oplotil. V roku
2009 sú naplánované kompletné
práce na dokončení hracej plochy
a tiež výstavba novej tribúny so
šatňami (v suteréne - pod hľadiskom). Pokiaľ ide o hraciu plochu,
plánuje sa položenie špeciálneho
umelého trávnika 3. generácie
určeného pre vrcholový futbal
(certifikovaný trávnik FIFA*
alebo FIFA **). V súčasnosti sa
uvažuje aký typ certifikovaného
trávnika sa použije a s akým dru-

hom granulátu. Montáž trávnika
by sa mala uskutočniť do augusta
2009.
Výstavba tribúny so šatňami
je plánovaná v čase od apríla
do konca septembra 2009. Táto
tribúna je projektovaná spolu
s plánovanou športovou halou
ako jej súčasť(a teda 1 komplex),
avšak v 1. etape bude zrealizovaná len tribúna a šatne. Projektová
štúdia v 3D-formáte je zverejnená
na www.spisskabela.sk. Samotné
náklady na túto výstavbu ešte nie
sú presne vyčíslené (rozpočty sa
spracúvajú). Aj spôsob financovania tejto akcie bude ešte
predmetom rokovania mestského
zastupiteľstva.
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SADZOBNÍK niektorých SPRÁVNYCH POPLATKOV
podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch
Na úvod: Výšku správnych poplatkov určuje štát zákonom (mesto
ich neurčuje, mesto ich len vyberá). Nižšie uvedené správne poplatky
sú nižšie ako správne poplatky vyberané v Sk do 31. 12. 2008.
Osvedčenie odpisu (fotokópie) listiny s originálom, za každú aj
začatú stranu
- v slovenskom jazyku...................................................... 1,50 EUR
- v cudzom jazyku ............................................................ 3,00 EUR
Osvedčenie
a) podpisu na listine alebo na jej rovnopise, za každý podpis
...................................... 0,50 EUR (do 31. 12. 2008 to bolo 30 Sk)
b) odtlačku úradnej pečiatky a úradného podpisu, za každý odtlačok
a za každý podpis ...........................................................3,00 EUR
Overenie správnosti údajov v žiadosti o výpis z registra trestov
a v žiadosti o odpis registra trestov
..................................... 1,50 EUR (do 31. 12. 2008 to bolo 50 Sk)
Vydanie rybárskeho lístka
a) týždenný..........................................................................1,50 EUR
b) mesačný ..........................................................................3,00 EUR
c) ročný ...............................................................................6,50 EUR
d) trojročný........................................................................16,50 EUR
Oslobodenie
1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiaci a študenti
stredných a vysokých škôl študijných odborov s výučbou rybárstva,
zamestnanci štátnej správy s ústredným riadením rybárstva, ktorí
majú v pracovnej zmluve aktívne vykonávanie rybárstva, odborní
zamestnanci na úseku rybárstva, ak majú vykonávanie rybárstva
vo svojej pracovnej zmluve, zamestnanci Slovenského rybárskeho
zväzu, rybárski hospodári a ich zástupcovia a osoby ustanovené ako
rybárska stráž po predložení potvrdenia o výkone pracovnej náplne
alebo povolania.
2. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení cudzinci, ktorí prídu
do Slovenskej republiky na pozvanie alebo so súhlasom prezidenta
Slovenskej republiky, Národnej rady Slovenskej republiky a vlády
Slovenskej republiky.
3. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby do pätnásť rokov.
Podanie žiadosti o vydanie, zmenu alebo zrušenie súhlasu na výrub
dreviny (napr. stromov) podľa osobitného zákona o ochrane prírody
a krajiny
1. fyzická osoba ..................................................................6,50 EUR
2. právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie,
ktorej predmet činnosti súvisí s podanou žiadosťou.....66,00 EUR
Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo rozhodnutia
o využití územia, alebo rozhodnutia o zmene územného rozhodnutia
alebo predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby
a) pre fyzické osoby ........................................................... 6,50 EUR
b) pre právnické osoby ..................................................... 16,50 EUR
Žiadosť o stavebné povolenie
a) na stavby na bývanie
1. na stavbu rodinného domu ............................................33,00 EUR
2. na stavbu bytových domov ...........................................66,00 EUR
b) na stavby na individuálnu rekreáciu (rekreačné chaty, rekreačné
domy, záhradkárske chaty),
1. ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 ........................23,00 EUR
2. ak zastavaná plocha presahuje 25 m2 ............................39,50 EUR
c) na zmeny dokončených stavieb na bývanie alebo individuálnu rekreáciu a na zmeny týchto stavieb pred dokončením ......... 23,00 EUR
d) na stavby, ktoré plnia doplnkovú funkciu rodinného domu, a na

stavby slúžiace na podnikateľskú činnosť na pozemkoch rodinných
domov, na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť...............
......................................................................................16,50 EUR
e) na stavbu garáže s jedným alebo dvoma miestami .......23,00 EUR
f) na zmeny dokončených stavieb podľa písmen d) a e) a na zmeny
týchto stavieb pred dokončením ...................................16,50 EUR
g) na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb
a zmeny stavieb pred dokončením pri predpokladanom rozpočtovom
náklade
do 1, 5 mil. Sk vrátane ..................................................33,00 EUR
nad 1, 5 mil. Sk do 3 mil. Sk vrátane............................49,50 EUR
nad 3 mil. Sk do 10 mil. Sk vrátane..............................66,00 EUR
nad 10 mil. Sk do 100 mil. Sk vrátane........................116,00 EUR
nad 100 mil. Sk ...........................................................199,00 EUR
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu s rozpočtovým nákladom
do 1, 5 mil. Sk vrátane ..................................................16,50 EUR
nad 1, 5 mil. Sk do 3 mil. Sk vrátane............................23,00 EUR
nad 3 mil. Sk do 10 mil. Sk vrátane..............................33,00 EUR
nad 10 mil. Sk do 100 mil. Sk vrátane..........................66,00 EUR
nad 100 mil. Sk .............................................................99,50 EUR

Hokejový turnaj mužov
„O pohár primátora mesta“
sa bude konať 28. februára 2009
v sobotu od 9.00 h

na zimnom štadióne v Kežmarku
(Bližšie informácie u Levika - M. Novoroľníka - tel.
0905 974 569)

Vianočný futbalový turnaj
Dňa 26. decembra 2008 sa
uskutočnil už tradičný vianočný
minifutbalový turnaj o Pohár primátora mesta Spišská Belá. V telocvični Základnej školy J. M.
Petzvala si svoje sily zmeralo
13 družstiev mužov a po veľmi
kvalitných výkonoch a po viac
ako 10-hodinovom futbalovom
„boji“ bolo nasledovné konečné
poradie:
1. Gunners Spišská Belá (dorastenci Sp. Belá)

2. Tatranská Kotlina
3. BALAMUTY Spišská Belá
4. Šariš Spišská Belá
Najlepší hráč turnaja: Ján Podolský (z Kežmarku)
Najlepší strelec turnaja: Fejerčák ml. (z Kežmarku)
Za organizáciu turnaja ďakujeme najmä Petrovi Tomasovi
(Tomsonovi), Marcelovi Novoroľníkovi (Levikovi) a Marekovi
Milaňákovi (Pinďovi) a ďalším
spoluorganizátorom.
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Jedenástka roka 2008

• V decembri minulého roku sa v hoteli Poprad konalo vyhlásenie výsledkov Podtatranského futbalového zväzu Jedenástka roka 2008. Je
potešujúce, že medzi vybranými bol aj hráč FK Slavoj Spišská Belá - kapitán futbalového mužstva dospelých Marek Milaňák. Za jeho výkony
v mužstve ďakujeme a gratulujeme k oceneniu.

Turnaj žiakov v minifutbale
„Memoriál Ľubomíra Mačugu“
sa bude konať 8. 2. 2009 (v nedeľu) od 9.00 h
v telocvični ZŠ na Moskovskej ulici.
(Bližšie informácie u Petra Tomasa)

Regionálna HENGSTLER
hokejbalová liga mládeže
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Surprise boys Kežmarok
Angels Huncovce
Fighters juniors Spišská Belá
Dragons Kežmarok
Gorali Spišská Stará Ves
Semtex Kežmarok
Kanibals Kežmarok
U-14 Kežmarok

8
7
8
10
8
8
3
6

63:20
34:14
45:23
50:40
41:28
40:48
25:13
6:118

19
18
17
14
12
6
4
0

Belianske bezpečné jazdy
Za príjemného slnečného, ale mrazivého počasia v nedeľu 18. januára 2009 sa súťaže zúčastnilo 16 dvojčlenných posádok zo Spišskej
Belej, Kežmarku, Popradu a Prievidze . Výsledky 3. ročníka záujmovej
automobilovej orientačnej súťaže „Novoročná bezpečná jazda”, ktorá
bola zároveň 1. kolom 2. ročníka seriálu „Belianske bezpečné jazdy”,
sú nasledovné:
Konečné
poradie

Jazdec

Spolujazdec

Mesto

Jazda
zručnosti TB

1.

Jozef Adamjak

Soňa Kuchtová

Sp. Belá

110

Kežmarská hokejbalová liga

2.

Miroslav Dubiel

Por.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

František Monka st.

4.

Michal Palušák

Ján Dubiel
Štrba
František Monka
Sp. Belá
ml.
Eva Kačmareková
Sp. Belá

112

3.
5.

Ján Štolc

Jana Štolcová

Poprad

114

6.

Jaroslav Línek ml.

Leo Línek

Sp. Belá

114

7.

Anton Štolc

Petra Kapsdorferová Sp. Belá

116

8.

Peter Tarko

Nikola Tarková

Poprad

116
118

Mužstvo
Záp Výh Vpp Prp Pre Kop Skóre Body
Matrix Kežmarok
9
8
1
0
0
0
61:24 26
Tornádo Kežmarok
9
6
0
1
2
0
62:55 19
Fighters Sp. Belá
9
5
1
1
2
0 45:23 18
Šatex Poprad
8
6
0
0
1
1
51:32 17
Leopoldov Poprad
8
4
1
0
3
0
42:26 14
The Reds Kežmarok
9
3
0
1
5
0
27:38 10
Bad Company Ľubica 9
3
0
0
5
1
43:60
8
Kubachy Sp. Bystré
8
2
0
1
5
0
37:50
7
Hoffmann Kežmarok 7
0
1
0
6
0
17:46
2
Snipers Kežmarok
8
1
0
0
6
1
19:50
2

Legenda: Por - Poradie, Mužstvo, Záp - Odohrané zápasy, Výh
- počet víťazstiev (3 body), Vpp - Víťazstvá po predĺž. (2 b.), Prp
- Prehry po predĺž. (1 b.), Pre - počet prehier, Kop - kontumačné
prehry (- 1 b.).

112
112

9.

Pavel Sovák ml.

Pavel Sovák st.

Poprad

10.

Jaroslav Línek

Lenka Líneková

Sp. Belá

118

11.

Stanislav Bekeš st.

Stanislav Bekeš ml.

Sp. Belá

120

12.

Juraj Orlík

Marta Melišková

Prievidza

122

13.

Michal Monka

Marek Monka

Sp. Belá

126

14.

Jaroslav Divoký

Paula Vodrážková

Poprad

154

15.

Michal Bukovský

Lenka Špesová

Sp. Belá

180

16.

Lukáš Griglák

Jozef Monka

Kežmarok

250
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