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Rekonštrukcia verejného osvetlenia v celom meste – rozšírenie
chýbajúceho osvetlenia a výmena starého osvetlenia
Premiestnenie autobusovej zastávky v Stráţkach v smere na Sp.
Belú pred budovu hasičskej zbrojnice s umiestnením nového
autobusového prístrešku a úprava parku pri poţiarnej zbrojnici s
vytvorením malého detského ihriska
Dokončenie trhoviska za obchodným domom – vydláţdenie,
oplotenie, prívod vody
Rekonštrukcia námestia – 1. etapa - ulica Hviezdoslavova od 1po 26 – oprava chodníka, nové osvetlenie, úprava zelene
Oprava fasády a výmena okien a výkladov mestského domu na
Hviezdoslavovej č. 1 a úprava zadnej časti dvora domu
Rekonštrukcia Materskej školy na Mierovej ulici – prestavba
suterénu na jedáleň a vytvorenie dvoch oddelení (učebňa, spálňa,
sociálne zariadenia)
Vybudovanie viacúčelového športového ihriska na Tatranskej
ulici – pokračovanie (investor – Hokejový klub Sp. Belá)
Odvodnenie Popradskej ulice v Stráţkach (v hornej časti) –
prevedenie povrchových vôd
Úprava komunikácie pri garáţach na Druţstevnej ulici pri
futbalovom ihrisku
Vybudovanie chodníka na Druţstevnej ul. – od futbalového
ihriska po pravej strane aţ po Zimnú ul. 34 + rozšírenie siete
verejného osvetlenia v tejto časti
Rekonštrukcia chodníka - ulica SNP od kriţovatky (Lahôdky) po
verejné WC
Rekonštrukcia chodníka na ulici 1. mája od č. 1 po 25 – uloţenie
dlaţby + obrubníkov a výsadba zelene
Výstavba chodníka a parkoviska pred cintorínom v Sp. Belej
Úprava detského ihriska na sídlisku Mierová
Úprava komunikácie v Stráţkach – za mostom od podchodu ku
futbalovému ihrisku s opravou verejného osvetlenia a úpravou
zelene
Uloţenie obrubníkov okolo cesty – Záhradná ulica
Uloţenie obrubníkov okolo cesty – pred Základnou školou
Moskovská od ul. 1. mája po ul. Kúpeľnú
Dokončenie chodníka od SINTRY – na Kúpeľnú ulicu –
poloţenie dlaţby a obrubníkov
Uloţenie obrubníkov okolo cesty – na kriţovatke ulíc Nová –
Krátka
Rekonštrukcia cesty na ul. Hviezdoslavova od č. 60 – z dôvodu
výstavby kanalizácie k novej čistiarni odpadových vôd
Oprava fasády mestského domu Zimná č. 8 v Sp. Belej
Rekonštrukcia chodníka – Zimná ulica od č. 1 – po č. 34 - nový
povrch –dlaţba, nové osvetlenie a úprava zelene
Rekonštrukcia komunikácie na Kúpeľnej ulici za traťou poloţenie obrubníkov a nového asfaltového povrchu
Chodník – ulica kpt. Nálepku od č. 12 – po č. 50 - nový povrch –
realizácia však závisí od úspešnosti podaného projektu EÚ
Čiastočná úprava futbalového ihriska v Stráţkach – jeho okolia
a šatní v budove bývalej poţiarnej zbrojnice
Oprava komunikácie na Partizánskej ulici – uloţenie obrubníkov
a navozenie makadamu (štrku)
Výmena plechovej strechy a oprava fasády na mestskom dome č.
11 na Štefánikovej ulici
Vybudovanie parkoviska pri novom bytovom dome (16-bytovka)
na Druţstevnej ulici
Vybudovanie parkoviska a dobudovanie prístupovej cesty k
novým bytovým domom na Petzvalovej ulici (20 b.j.)
Chodník na Tatranskej ulici – nový povrch
Rozšírenie a dobudovanie cintorína v Sp. Belej
Stavebné úpravy v Dome smútku v Sp. Belej- zasklenie vstupu
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plastovými oknami
Vypracovanie projektovej dokumentácie – na rozšírenie
Plánované v 2005 – 2006
vodovodu, rekonštrukciu vodojemu a odkanalizovanie
Belianskeho potoka a kanalizáciu v Stráţkach
34 Rekonštrukcia školského športového ihriska pri ZŠ Moskovská –
Plánované v 2005
v prípade úspešnosti podaného projektu
35 Rekonštrukcia mestského rozhlasu – Vybudovanie nového
Plánované v 2005
bezdrôtového rozhlasu v Spišskej Belej
36 Výstavba 2x20 bytov v 2 bytových domov na ul. 1. mája pri
plánované v 2005- 2006
Sintre v Sp. Belej
- Nie všetky vyššie uvedené aktivity sú zatiaľ finančné kryté v rozpočte mesta, ich realizácia bude závisieť na jednej strane
od napĺňania príjmovej časti rozpočtu mesta a od získania iných finančných zdrojov na niektoré akcie, u ktorých sa to
predpokladá.
- v prípade potreby a akútnosti sa tento zoznam priebeţne doplní o ďalšie poţadované investície
- v tomto zoznam pre rok 2005 nie sú uvedené investičné aktivity v školách a školských zariadeniach v Sp. Belej z dôvodu,
ţe tieto investície budú najprv zohľadnené v zmenách rozpočtov škôl, z ktorých budú tieto aktivity hradené.
33

Zasadnutie mestského zastupiteľstva
Dňa 17.3.2005 zasadalo mestské zastupiteľstvo v Spišskej Belej, ktoré okrem iného :
- sa zaoberalo otázkou prenájmu a prevádzkovania chatovej osady Šarpanec, ktorá patrí mestu a ktorú má prenajatú p.
Mariana Pješčáková zo Spišskej Belej
- schválilo stavebné úpravy na Dome smútku v Spišskej Belej – presklenie vestibulu s celkovými nákladmi
- zaoberalo sa ţiadosťou Emila Horniačeka o odpustenie časti nájomného vzniknutého v roku 1992 z titulu prenájmu
bývalého pneuservisu v Spišskej Belej
- Schválilo účasť mesta Spišská Belá v projekte na získanie finančných prostriedkov z fondov EÚ pripravovanom
Podtatranskou vodárenskou spoločnosťou a.s., Hraničná 17, Poprad za podmienky, ţe mesto uhradí z vlastných finančných
prostriedkov náklady potrebné na vyhotovenie projektovej dokumentácie pre územné konanie a stavebné povolenie na
vybudovanie rozšírenia vodovodu a zvýšenie kapacity vodojemu v Spišskej Belej, vybudovania kanalizácie v Stráţkach s
napojením na ČOV v Spišskej Belej a odkanalizovanie Belianskeho potoka, ktoré budú zaradené do stavieb financovaných
z EÚ fondov
- schválilo rokovací poriadok komisie mestského zastupiteľstva na ochranu verejného záujmu, ktorý tvorí prílohu tohto
uznesenia
- prerokovalo ţiadosť p. Jozef Pajera zo Spišskej Belej o finančné vyrovnanie za predaj objektu VND na Továrenskej ulici
(bývalý objekt S.I.T.)
- prerokovalo a vzalo na vedomie informáciu o nemoţnosti poskytovania daňových úľav týkajúcich sa miestnych daní
(zákonná nemoţnosť odpustenia alebo zníţenia výšky dane z nehnuteľností, ako aj nemoţnosť meniť výšku sadzby dane a
priznať nové oslobodenie od dane počas kalendárneho roka – tieto zmeny je moţné vykonať len k 1. 1. nového kalendárneho
roka)
- schválilo pridelenie mestských bytov
a) dvojizbový byt č. 3, 1. kategórie na prvom poschodí, v dome na Hviezdoslavovej ulici č. 1 v Spišskej Belej nájomcovi:
Petrovi Mišekovi , bytom Zimná 46, Spišská Belá
b) jednoizbový byt č. 1, 2. kategórie na prízemí v dome na Štefánikovej ulici č. 8 v Spišskej Belej nájomcovi: Dane
Hlatkej, bytom Spišská Belá, Mierová 11 (ako náhradné ubytovanie)
Kto o čom v meste rozhoduje ?
Na verejnosti dosť často zaznievajú názory o tom, kto rozhoduje o prijatí niekoho do zamestnania, resp. o prepustení zo
zamestnania, kto určuje platy zamestnancom a pod.. Takmer pravidlom je názor, ţe o všetkom rozhoduje primátor mesta –
avšak nie je tomu tak a ani tomu tak nemôţe byť (v zmysle platnej právnej úpravy).
V prípade Mestského úradu, Centra voľného času, Zariadenia opatrovateľskej služby a Mestskej knižnice rozhoduje
o ich základnej organizačnej štruktúre mestské zastupiteľstvo na návrh primátora mesta. O prijatí konkrétneho zamestnanca
do zamestnania rozhoduje primátor mesta. Rovnako je to v prípade ukončenia pracovného pomeru s konkrétnym
zamestnancom. V prípade ukončenia pracovného pomeru z dôvodu organizačných zmien – o organizačnej zmene rozhoduje
mestské zastupiteľstvo, avšak ktorého zamestnanca sa to bude týkať, o tom rozhodne primátor mesta. Celkový objem
mzdových prostriedkov na daný kalendárny rok pre zamestnancov určuje mestské zastupiteľstvo na návrh primátora mesta.
O výške mzdy kaţdého zamestnanca uvedeného zariadenia rozhoduje primátor mesta.
V prípade Mestského podniku Spišská Belá s.r.o. (ďalej len mestský podnik) rozhoduje o jeho základnej organizačnej
štruktúre dozorná rada, ktorá je zloţená z poslancov mestského zastupiteľstva a zo zamestnancov mesta (mestského úradu).
O prijatí konkrétneho zamest-nanca do zamestnania rozhoduje riaditeľ mests-kého podniku (nie primátor mesta). Rovnako je
to v prípade ukončenia pracovného pomeru s konkrétnym zamestnancom, o ktorom rozhoduje riaditeľ podniku. V prípade
ukončenia pracov-ného pomeru z dôvodu organizačných zmien – o organizačnej zmene rozhoduje dozorná rada, avšak
ktorého zamestnanca sa to bude týkať, o tom rozhoduje riaditeľ. Celkovým objem mzdových prostriedkov na daný
kalendárny rok pre zamestnancov mestského podniku schvaľuje dozorná rada na návrh riaditeľa mestského podniku.
O výške mzdy kaţdého zamestnanca mestského podniku rozhoduje riaditeľ mestského podniku (nie primátor mesta).
V prípade základných škôl, základnej umeleckej školy a materskej školy v našom meste rozhoduje o ich základnej
organizačnej štruktúre mestské zastupiteľstvo. O prijatí konkrétneho zamestnanca do zamestnania rozhoduje riaditeľ školy.
Rovnako je to v prípade ukončenia pracovného pomeru s konkrétnym zamestnancom, o ktorom rozhoduje riaditeľ školy (nie
primátor mesta). V prípade ukončenia pracovného pomeru z dôvodu organizačných zmien (napr. zrušenie, zlúčenie školy, či
jej pracoviska) – o organizačnej zmene rozhoduje mestské zastupiteľstvo (ako zriaďovateľ týchto škôl), avšak ktorého
zamestnanca sa to bude týkať, o tom rozhodne riaditeľ školy. Celkový objem mzdových prostriedkov na daný kalendárny rok
pre zamestnancov tej-ktorej školy schvaľuje mestské zastupiteľstvo v rámci rozpočtu mesta, pretoţe rozpočty škôl sú
súčasťou rozpočtu mesta. O výške mzdy kaţdého zamestnanca školy rozhoduje riaditeľ školy.

Len na doplnenie, o predaji pozemkov alebo prenájme pozemkov vo vlastníctve mesta, predaji budov a prenájme
nebytových priestorov a o prideľovaní mestských bytov rozhoduje mestské zastupiteľstvo (nie primátor mesta).
Ochrana pred požiarmi
Podľa zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poţiarmi sú podnikatelia, ale aj fyzické a právnické osoby povinné plniť
povinnosti vyplývajúce z toho zákona. Okrem iného sú povinné umoţniť vykonanie protipoţiarnej kontroly, ktorú vykonáva
mesto (obec) alebo hasičský záchranný zbor (okresné riaditeľstvo). Cieľom týchto kontrol je predchádzať vzniku prípadným
poţiarom. V prípade neumoţnenia vykonať túto kontrolu môţe byť takémuto subjektu uloţená pokuta aţ do výšky 3.000,-Sk
pre fyzické osoby, do 250.000,-Sk pre podnikateľov a ostatné právnické osoby. Zároveň mesto ako kompetentný orgán môţe
v prípade potreby uloţiť kontrolova-nému subjektu vykonať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov.
Jarné upratovanie
Veľkoobjemové kontajnery pre jarné upratovanie budú pristavené v piatok 8.4.2005 na týchto určených miestach v meste:
1. pri Vojenských lesoch, ulica Druţstevná
2. pri kolkárni – „Klub 501“
3. pri Belanských Kúpeľoch
4. ulica SNP (za liehovarom)
5. ulica Mierová (za materskou školou)
6. ulica Letná (pod budovou Národného úradu práce)
7. ulica Letná (Reštaurácia pod Gaštanom)
8. ulica Krátka pri kriţovatke s ulicou Novou
9. ulica Slnečná (cesta k záhradkám)
10. Stráţky (poţiarna zbrojnica)
11. Stráţky (pri trafostanici)
Ţiadame obyvateľov, aby do týchto kontajnerov ukladali len odpad z jarného upratovania, a teda neukladali do týchto
kontajnerov beţný domový odpad ! Odpad z orezávania stromov ukladajte vedľa kontajnerov (tento odpad bude odváţaný
osobitne) .
Stretnutie s ministrom zdravotníctva
Dňa 22.3.2005 okres Keţmarok navštívil minister zdravotníctva MUDr. Rudolf Zajac na pozvanie Hospodárskeho klubu
Keţmarok. Tohto stretnutia sa zúčastnil aj primátor nášho mesta. Predmetom tohto stretnutia boli aktuálne otázky reformy
zdravotníctva, regionálneho zdravotníctva a tieţ otázky týkajúce sa keţmarskej nemocnice.
Výsledky 1. volejbalovej ligy
Výsledky zápasov 1. slovenskej volejbalovej ligy Volejbalového oddielu TJ Slavoj Spišská Belá (dosiahnuté v roku 2005) :
Lovinobaňa-Spišská Belá : 3:0, 3:1, Spišská Belá – Hriňová: 3:2, 1:3, Svidník – Spišská Belá : 3:0, 3:0, Spišská Belá –
Revúca : 2:3, 1:3, Prievidza - Spišská Belá : 1:3, 1:3, Spišská Belá – Martin : 3:1, 3:0
Konečné poradie muţstiev po skončení 1. slovens-kej volejbalovej ligy v ročníku 2004-2005:
por
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Podpora bývania pre občanov mesta ......
Dňa 3.2.2005 mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí schválilo zásady poskytovania drevnej hmoty (guľatiny) pre
občanov mesta Spišská Belá na účely podpory rozvoja ich bývania za týchto podmienok:
1. kúpna cena (so zľavou): polovica predajnej ceny daného sortimentu drevnej hmoty v čase jej prevzatia ( cena podľa
aktuálneho cenníka v čase prevzatia drevnej hmoty)
2. maximálne mnoţstvo : 15 m3 drevnej hmoty za cenu so zľavou
3. predloţenie právoplatného stavebného povolenia na výstavbu resp. prestavbu (prístavbu) rodinného domu za účelom
vytvorenia novej bytovej jednotky
4. ţiadateľ, ktorý je zároveň stavebníkom, musí mať
a) trvalý pobyt v Spišskej Belej, alebo (stavba môţe byť umiestnená aj mimo katastra mesta Sp. Belá) alebo
b) prechodný pobyt v Sp. Belej najmenej 10 rokov a zároveň stavba je umiestnená v k.ú. Spišská Belá alebo k.ú. Stráţky
5. drevnú hmotu poskytne Mestský podnik Spišská Belá s.r.o. priamo „z lesného skladu“
Pripravil a spracoval : JUDr. Štefan Bieľak, primátor mesta a zamestnanci MsÚ

