
 

 
 

 

 

Zo zasadnutie mestského zastupiteľstva zo dňa  2.2.2006 

Dňa 2. februára 2006 sa uskutočnilo zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré sa zaoberalo výlučne témou mestských 

lesov. Viac informácii v najbliţšom spravodaji. 

 

Zo zasadnutie mestského zastupiteľstva zo dňa  2.3.2006 

   Na svojom poslednom zasadnutí dňa 2. marca 2006 mestské zastupiteľstvo prerokovalo 22 bodov a okrem iného :  

- schválilo majetkoprávne vyrovnanie medzi Mestom Spišská Belá a rod. Čarnogurský a spol.  za pozemky a dom na základe 

rozhodnutia  Okresného súdu v Keţmarku zo dňa 14.12.2005 

- schválilo návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 1/2006, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta č. 5/2003 

o opatrovateľskej sluţbe    

- schválilo mimoriadnu dotáciu z rozpočtu mesta pre Rímskokatolícku cirkev v Sp. Belej na obnovu kultúrnej pamiatky - 

Renesančnej zvonice v Spišskej Belej – Stráţkach  vo výške 100 tis. Sk  

- schválilo ţiadosť Mestského podniku Spišská Belá s.r.o. na nákup osobného (terénneho) vozidla pre potreby mestských 

lesov z finančných prostriedkov Mestského podniku s. r. o. 

- schválilo odkúpenie pozemku v rámci majetkoprávneho vysporiadania pozemku pod rozšíreným cintorínom v Spišskej 

Belej na Druţstevnej ulici (pod bývalým ihriskom) 

- schválilo predaj 2 stavebných pozemkov v lokalite Stráţky nad kaštieľom  
- schválilo zámenu pozemkov medzi  Evanjelickou cirkvou a.v. Sp. Belá a Mestom Spišská Belá v rámci vysporiadania 

pozemkov pod skládkou odpadov, prístupovou cestou k mestskému podniku a novým futbalovým ihriskom 

- schválilo mimoriadnu dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2006 pre Spišskú katolícku charitu - ADS Charitas v Keţmarku vo 

výške  30.000,– Sk na výkon opatrovateľskej sluţby aj pre obyvateľov mesta Spišská Belá 

 

Ak chcete aktuálnejšie informácie – sledujete www.spisskabela.sk  

- schválilo odkúpenie ďalších pozemkov v rámci majetkoprávneho vysporiadania pozemku pod novým rozšíreným 

cintorínom v Spišskej Belej 

- schválilo aj ďalšie predaje pozemkov v rámci majetkoprávneho  vysporiadania pozemkov   

- nevyhovelo ţiadosť p. M. Mešára zo Spišskej Belej o kúpu priestorov bývalej „VND“ na Továrenskej ulici  

- prejednalo ďalšie ţiadosti týkajúce sa prenájmu, resp. kúpy pozemkov (poľnohospodárskej pôdy) 

 

Ţiadosť o financie na kamerový systém 

Jednou z nových plánovaných aktivít nášho mesta je vybudovanie kamerového systému v centre nášho mesta v záujme 

zvýšenia bezpečnosti obyvateľov, návštevníkov mesta ako aj ochrany majetku mesta i súkromného majetku. Mesto pripravilo 

projektovú ţiadosť na získanie finančných prostriedkov na tento systém vo výške 450.000,-Sk z rozpočtu Ministerstva vnútra 

SR (Rada vlády pre prevenciu kriminality). V prípade úspešnosti bude v rámci tohto projektu monitorovacia kamera 

umiestnená v centre mesta (na hlavnej kriţovatke) a bude snímať všetky štyri smery do vzdialenosti cca 200 m.     

 

Stretnutie k cyklotrasám a turistickým chodníkom  

Vo februári a v marci sa v Sanatóriu v Tatranskej Kotline konali pracovné stretnutie k príprave podkladov pre vypracovanie 

PD pre vybodovanie cyklochodníka zo Sp. Belej do Tatranskej Kotliny - Ţdiaru –Tatranskej Javoriny aţ na poľskú hranicu  

a z T. Kotliny do Tatranských Matliarov.  Rovnako sa hovorilo aj o dobudovaní a obnove turistických chodníkov 

v Belianskych Tatrách. Stretnutie sa zúčastnili zást. mesta Vysoké Tatry a Keţmarku, obce Ţdiar, Lendak, Tatranská 

Javorina, ŠL TANAP-u, Sanatória n.o. T. Kotlina 

 

Rokovanie s pamiatkarmi  

Dňa 28.2.2006 sa v Spišskej Belej uskutočnilo uţ niekoľkonásobné pracovné rokovanie mesta s Krajským pamiatkovým 

úradom v Prešove, k návrhu rekonštrukcie centra nášho mesta, ktorý spracoval architekt Ing. Rudolf Kruliac. Po takmer 5 

hodinovom  rokovaní sa obe strany dohodli uţ aj na detailoch rekonštrukcie centra mesta (Ul. Hviezdoslavova, Zimná, SNP, 

Štefánikova, okolie múzea Petzvala) vo forme urbanistickej štúdie. Následne bude mestom vyhotovená projektová  

dokumentácia na rekonštrukciu uvedených lokalít. 

 
 

Výmena radiátorov v základnej škole 

     V Základnej škole na Moskovskej ulici sa v decembri 2005 a v januári 2006 uskutočnila postupná výmena radiátorov 

v celej škole. Uvedená výmena skvalitní vykurovanie celej školy a zároveň ušetrí nemalé finančné prostriedky z rozpočtu 

školy.  Uvedená výmena bola financovaná z rozpočtu školy.  

 
 

Kniţnica v Stráţkach presťahovaná  

Mesto Spišská Belá, ktoré je prevádzkovateľom pobočky mestskej kniţnice v mestskej časti Stráţky, presťahovalo túto 

kniţnicu z doterajších priestorov (poţiarnej zbrojnice) do priestorov  bývalej Materskej školy v Stráţkach, a to z dôvodu 

rekonštrukcie uvedených doterajších priestorov pre potreby futbalových šatní. Uvedená kniţnica v Stráţkach je verejnosti 

prístupná v pondelok od 16.00 do 18.00 hod.   
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 Bezkáblová televízia v našom meste ? 

Zdá sa, ţe po dlhšom čase sa veci pohnú aj v oblasti výstavby „káblovej“ televízie v našom meste. Avšak uţ nepôjde 

o klasický káblový rozvod, ktorý je náročný na realizáciu ako aj na financie, a dnes je uţ technicky prekonaný. Vedenie 

mesta uţ takmer 3 roky uvaţuje o zavedení tzv. vzdušného, bezkáblového televízneho systému, ktorý bude fungovať na báze 

príjmu signálu príslušnou anténou z vybudovaného vysielača. Tento systém, inak známy pod skratkou MMDS, umoţní 

digitálne vysielanie tak programov beţne dostupných v káblovke, ako aj mestského informačného kanála (napr. vo forme 

mestskej televízie, resp. mestského teletextu, a pod.). Problém, prečo aţ teraz sa majú veci pohnúť, spočíva v tom, ţe 

vysielanie uvedeným spôsobom vyţaduje  

  pridelenie určitej frekvencie (frekvenčného  pásma) Telekomunikačným úradom SR. Problém spočíval v tom, ţe tento úrad 

odmietal túto frekvenciu prideliť z rôznych dôvodov (ten najväčší dôvod – asi konkurencia pre väčšie spoločnosti, napr. 

UPC, ktorá uţ tieţ vysiela aj týmto systémom). Po rokovaniach primátora mesta s telekomunikačným úradom (naposledy 

minulý týţdeň) je zrejmé, ţe pre lokalitu nášho mesta a okolia bude táto frekvencia pridelená. Avšak celý tento proces 

prípravy potrvá niekoľko mesiacov (od prípravy projektovej dokumentácie, pridelenia frekvencie aţ po právoplatné stavebné 

povolenie) a následne výstavba tohto systému. V tomto smere mesto spolupracuje s externou spoločnosťou, ktorá by mala 

zabezpečiť túto prípravu, výstavbu a následne aj budúcu prevádzku tohto televízneho systému.     

 

Dni mesta Spišská Belá 2-4. jún 2006  

Vedenie mesta pripravuje v rámci plánovaných kultúrnych podujatí pri príleţitosti 735. výročia udelenia mestských práv 

nášmu mestu mestské oslavy- tzv. Dni mesta Spišská Belá, ktoré sa uskutočnia v dňoch 2.-4. júna 2006. O podrobnostiach 

Vás budeme informovať neskôr. 

 
 

Projekt na podporu kniţnice 

         Mesto Spišská Belá podalo na Ministerstve kultúry SR projekt na získanie finančných prostriedkov na nákup nových 

kníh pre mestskú kniţnicu v Spišskej Belej pod názvom : Akvizícia kniţničného fondu – zlepšenie kniţnično-informačných 

sluţieb v Mestskej kniţnici v Spišskej Belej. Celkový rozpočet je vo výške 130.000,-Sk, z toho ministerstvo by malo 

poskytnúť 91.000,-Sk a z rozpočtu mesta je na tento účel určených 39.000,-Sk (30 % celkových nákladov).  

V súčasnosti mestská kniţnica spravuje kniţničný fond v rozsahu 26 298 kniţničných jednotiek.  

Štatistický prehľad o mestskej kniţnici v Sp. Belej: 

 

 

 2003 2004 2005 

Kniţničné 

jednotky spolu 

 

26 272 

 

26 270 

 

26 298 

Ročný prírastok 

kníh 

 

200 

 

252 

 

178 

Ročné výdavky 

na nákup kníh z 

rozpočtu mesta 

 

39 750 

Sk  

 

40 382 

Sk 

 

38 809  

Sk 

Registrovaní 

pouţívatelia 

 

799 

 

714 

 

648 

Výpoţičky spolu 25 217 19 053 21 535 

 

 

Projekt na opravu dvoch meštianskych domov  
 

Mesto Spišská Belá podalo v rámci programu „Obnovme si svoj dom“ projekt na opravu dvoch meštianskych domov na 

Štefánikovej ulici č. 8 a 18, ktoré sú národnými kultúrnymi pamiatkami a sú vo vlastníctve mesta.  Cieľom tohto projektu je 

získať grant (finančné prostriedky) z Ministerstva kultúry SR na opravu vonkajšej fasády domov vrátane strechy, ktorý je 

národnou kultúrnou pamiatkou.  Celkový rozpočet projektu predstavuje sumu takmer 960 tis. Sk, z toho poţadovaná výška 

grantu je 865 tis. Sk a spoluúčasť mesta 95 tis. Sk.  V prípade získanie týchto finančných prostriedkov by sa rekonštrukcia 

uskutočnila ešte v tomto roku.  

    
 

Podaný projekt na opravu fasády  evanjelického kostola a.v. 

      Evanjelická cirkev a.v. v Spišskej Belej v spolupráci s Mestom Spišská Belá spoločne pripravila v rámci programu 

„Obnovme si svoj dom“ projekt na opravu evanjelického kostola pod názvom : Tolerančný Evanjelický a.v. kostol 

v Spišskej Belej. Cieľom tohto projektu je získať grant (finančné prostriedky) z Ministerstva kultúry SR na obnovu 

vonkajšieho vzhľadu (rekonštrukcia vonkajšej fasády) kostola, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou.  Celkový rozpočet 

projektu predstavuje sumu 2.283.903,-Sk, z toho poţadovaná výška grantu je 2.055.513,-Sk a spoluúčasť cirkvi 178.390,-Sk 

a mesta 50.000,-Sk. V prípade získanie týchto finančných prostriedkov by sa rekonštrukcia uskutočnila ešte v tomto roku.  

 
   

Upozornenie pre podnikateľov a právnické osoby: Dodrţiavate zákon o ochrane ovzdušia ???  

Poplatok za znečisťovanie ovzdušia sa určuje kaţdoročne všetkým právnickým osobám ako aj fyzickým osobám oprávneným 

podnikať na základe ich oznámenia doručenému orgánu ochrany ovzdušia vţdy do 15. februára v danom roku. Táto 

povinnosť ako aj ďalšie povinnosti vyplývajú z § 20 zákona č. 478/2002 Z. z.  o ochrane ovzdušia v znení nesk. predpisov. 

Pod „oznámením“ rozumieme povinnosť oznámiť mestu (mestskému úradu) počet a druh tzv. malých zdrojov 

znečisťovania ovzdušia, pouţité palivo a jeho mnoţstvo a v zmysle tohto zákona aj prepočet úletu znečisťujúcich látok. 

V súlade s týmto zákonom má mesto prijaté nariadenie č.  

/2004 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia, v zmysle ktorého stačí, ak sa mestu nahlási v stanovenom termíne počet 

„malých zdrojov znečisťovania“ uţívaných v predošlom roku, palivo a výkon jednotlivých zdrojov. Pod pojmom malý zdroj 

znečisťovania ovzdušia rozumieme zdroj tepla, ktorý priamo súvisí s podnikateľskou činnosťou daného subjektu, resp. 

ktorým sa vykurujú priestory určené na výkon podnik. činnosti – priestory prevádzky. V prípade inštalácie nového zdroja 

znečisťovania ovzdušia resp. zmeny zdroja, vzniká povinnosť poţiadať o súhlas na jeho umiestnenie najprv orgán ochrany 

ovzdušia – t.j. mesto a následne stavebný úrad – t.j. mesto. Nesplnenie uvedených povinností je porušením zákona o ochrane 



ovzdušia, za čo je moţné uloţiť sankcie. Takţe povinnosťou právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov je podať 

písomné oznámenie na mestský úrad, na základe ktorého rozhodnutím bude vyrubený poplatok, ktorý je uvedené osoba 

povinná zaplatiť v určenej lehote.  

 
 

Ukončili sme projekt  „SPOLU a LEPŠIE“ 

Koncom januára tohto roka Mesto Spišská Belá ukončilo spoločný projekt s poľským mestom Szczawnica, ktorý bol 

spolufinancovaný Karpatskou nadáciou (grantom vo výške 10 165 amerických dolárov). Myšlienka vytvorenia takéhoto 

projektového partnerstva miestnych samospráv na oboch stranách Slovensko – poľskej hranice vyplynula  z  moţností  

prehĺbenia vzájomnej viac ako 25 – ročnej spolupráce týchto miest. Hlavný zámer tohto projektu – podporiť cezhraničnú 

spoluprácu miest Spišská Belá a Szczawnica bol naplnený realizáciou nasledovných aktivít:  

1. Zaloţením Slovensko – poľského zdruţenia cestovného ruchu Spišská Belá – Szczawnica.  

2. Zostavením stálej expozície o poľskom mesta Szczawnica a jeho okolitom regióne  v priestoroch Regionálneho 

turistického informačného centra v Spišskej Belej. 

3. Prípravou a vydaním spoločnej farebnej obrazovej publikácie o mestách Spišská Belá a Szczawnica (v rozsahu 32 strán, 

ktorá prezentuje prírodné, kultúrne a historické vzácnosti oboch miest so samostatnou geografickou mapou formátu A2 so 

zobrazením regiónu medzi oboma mestami).   

4. Prípravou spoločnej Stratégie rozvoja cest.  ruchu miest Spišská Belá a Szczawnica .  

Významným výstupom  realizácie tohto projektu a dôleţitým predpokladom rozvoja ďalšieho rozvoja cestovného ruchu 

v našom území je  najmä  zaloţenie Slovensko – poľského zdruţenia cestovného ruchu Spišská Belá – Szczawnica, ktoré 

bude zabezpečovať najmä výmenu informácií, skúseností, know-how, zastreší organizovanie spoločných prezentácií, výstav 

a ďalších aktivít a spracovanie spoločného strednodobého programového dokumentu – Stratégie rozvoja cestovného ruchu 

miest Spišská Belá a Sczawnica. 

 
 

Čo pripravujeme .... 

- pripravujeme návrh nariadenia mesta na vyhlásenie pamätihodností mesta  

- finišujeme práce na konečnom znení textov monografie mesta 

- pripravujeme dokončenie viacúčelového športového ihriska s umelou trávou pri ZŠ Moskovská  

- pripravujeme výmenu okien na budove zdravotného strediska v našom meste 

- nový asfaltový povrch na Hviezdoslavovej ulici (dolná časť), Kúpeľnej ulici za traťou a troch kriţovatiek (dokončenie 

minuloročných akcií)   

 

Návrh nového územného plánu mesta Vysoké Tatry  

       Dňa 23.2.2006 sa uskutočnilo verejné prerokovanie návrhu nového územného plánu mesta Vysoké Tatry, ktorého sa 

zúčastnil aj primátor nášho mesta. Tento územný plán sa dotýka aj územia Tatranskej Kotliny, v ktorej je naše mesto 

vlastníkom niektorých pozemkov. V prípade záujmu pozrite www.vysoketatry.sk. 

 

1. slovenská volejbalová liga  

Výsledky zápasov  volejbalistov Spišskej Belej v 1. slovenskej volejbalovej lige : 

18.2.2006 : Nové mesto n/V – Sp. Belá : 1:3, 0:3   

25.2.2006 : Spišská Belá – Hriňová :  2:3, 3:2 

4.3.2006 : Spišská Belá – Sp. Nová Ves:  3:2, 3:0 

11.3.2006 : Svidník - Spišská Belá : 1:3, 3:1 

Konečné poradie:  

1.  Lovinobaňa  .................. 65 bodov 

2.  Spišská Belá ................. 64 bodov 

3.  Revúca ......................... 64 bodov 

4.  Hriňová......................... 61 bodov 

5.  Svidník ......................... 56 bodov 

6.  Dubová ........................ 48 bodov 

7.  Trenčín ........................ 47 bodov 

8.  Spišská Nová Ves ......  46 bodov 

9.  Nové mesto n/V „B“...  45 bodov 

10.  Martin ....................... 44 bodov 

 
 

Lyţiarske preteky pre ţiakov ZŠ 
 

Z iniciatívy primátora nášho mesta sa aj obe naše základné školy zapojili do X. ročníka populárnych lyţiarskych 

pretekov o Pohár Vysokých Tatier. Prvé kolo sa uskutočnilo na lyţiarskom stredisku v Hornom Smokovci dňa 9.2.2006, 

druhé kolo dňa 23.2.2006 v Ţdiari a tretie kolo dňa 16. marca 2006 na Štrbskom Plese. V priemere sa týchto pretekov 

zúčastnilo 69  ţiakov z 5 základných škôl z Vysokých Tatier, Ţdiaru a z nášho mesta. Všetci súťaţili v klasickom slalome, 

pričom rozdelení boli do 4 vekových kategórií. Podľa medzinárodných pravidiel FIS odjazdili 2 súťaţné kolá s výsledným 

zrátaním oboch časov. Naše mesto reprezentovali obe základné školy: základnú škola Moskovskú reprezentovalo 16 detí 

a ZŠ Štefánikovu 6 ţiakov.  

 

Fašiangové posedenie dôchodcov  
 

Dňa 26.2.2006 sa konalo fašiangové posedenie dôchodcov zo  Zariadenia opatrovateľskej sluţby v Stráţkach, dôchodcov 

Stráţok  a Spišskej  Belej.  Hlavnou myšlienkou tohto posedenia bolo, ako v príhovore povedala vedúca ZOS p. Charitunová 

– odstránenie bariér medzi obyvateľmi ţijúcimi v zariadení opatrovateľskej sluţby a obyvateľmi ţijúcimi v rodinách v našom 

meste. Táto vydarená akcia bola podporená prítomnosťou primátora mesta a tieţ niektorých zamestnancov mesta. 

Obyvateľky ZOS vystúpili so svojím hudobno-zábavným programom, v ktorom chceli poukázať, ţe sú plné elánu a vedia sa 

tešiť zo ţivota v zariadení. Program obohatili aj ţiačky K. Konkoľová a J. Fudalyová hrou na akordeón a flautu, ďalej skauti 

zo ZŠ na Štefánikovej ulici  a ľudová hudba Goral zo Ţdiaru.  

 

http://www.vysoketatry.sk/


Viete, ţe . . . . . 

- v sobotu 11.3.2006 v CVČ konal turnaj v šachový turnaj , ktorého sa zúčastnilo 27 hráčov 

- v stredu 15.3.2006 sa v CVČ v spolupráci s mestskou kniţnicou uskutočnila beseda so spisovateľom Antonom Rakayom.  

- detský folklórny súbor Belanček sa v Štrbe 5.3.2006 zúčastnil 3. ročníka festivalu folklórnych súborov pod názvom 

Z Tatranského prameňa   

 

  
   

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


