
 

 
 

 
 

 

 

 

Prideľovanie nových nájomných bytov  
 

Do 15. septembra 2006 by malo byť mestu odovzdaných 40 nových nájomných bytov na Moskovskej ulici. Dňa 14.8.2006 

zasadala osobitná komisia (určená mestským zastupiteľs-tvom) pre posúdenie žiadostí na pridelenie týchto bytov. Táto 

komisia len posúdila všetky žiadosti s vrátenými dotazníkmi, pričom posudzovala splnenie formálnych podmienok 

žiadateľov (trvalý pobyt, max. výška príjmu, súčasné bytové pomery a pod.) a doporučila poslancom mestského 

zastupiteľstva určitých žiadateľov vybrať, resp. iných vyradiť. Dotazníky vrátilo 111 záujemcov, z nich táto komisia 

doporučila (nerozhodla !!!) na ďalšie posúdenie 55 žiadateľov. Medzi nimi sú takí, ktorí  majú jednoznačné dôvody na 

pridelenie bytu,  je veľká pravdepodobnosť, že sa im byt pridelí (avšak o pridelení rozhodne až mestské zastupiteľstvo), ale 

sú aj takí, u ktorých je to ešte otázne a prípadne treba ešte niečo došetriť. Z nich by následne mali poslanci mestského 

zastupiteľstva vybrať budúcich nájomcov bytov. Zasadnutie mestského zastupiteľstva sa koná 31.8.2006.  Po učení nájomcov 

sa do 2 týždňov uskutoční vylosovanie jednotlivých bytov za účasti nových nájomcov.   

 
 

Úprava okolia obchodného domu  

    V septembri sa uskutoční úprava okolia obchod- ného domu v našom meste (v 2 etapách – 1. etapa úprava chodníkov pred 

obchodným domom, 2. etapa – úprava parkoviska). Na  úradnej tabuli mesta ako aj na internete sú zverejnené 2 návrhy 

(urbanistické štúdie) tejto úpravy. Tieto návrhy budú predmetom rokovania mestského zastupi-teľstva 31.8.2006. Tieto 

stavebné úpravy nie sú súčasťou projektu rekonštrukcie centra mesta (financovaného aj z EÚ) a financované budú z rozpočtu 

mesta - aj preto sa neuskutočnili spolu s úpravou chodníka pred zastávkou pri obchodnom dome. V rámci tejto úpravy 

sa osadí aj nový prístrešok pre cestujúcich autobusom. 

 
 

Príprava nových nariadení mesta   

Mesto Spišská Belá pripravuje prijatie štyroch všeobecne záväzných nariadení: 

1. o určení názvu ulice v lokalite Pávie lúky (nová výstavba za ul. SNP v smere na Belianske kúpele) 

2. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov 

3. o podmienkach používania zábavnej pyrotech-niky na území mesta  

Cieľom prijatia týchto nariadení je zakázať alebo aspoň obmedziť v určitom čase a na určitom mieste doposiaľ neobmedzené 

používanie zábav-nej pyrotechniky, resp. požívania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach v našom meste. 

Textové znenia nariadení sú zverejnené na úradnej tabuli mesta, resp. na webovej stránke mesta. Tieto nariadenia máte 

možnosť pripomien- kovať do 15.09.2006. 

4. o schválení prevádzkového poriadku cintorínov v našom meste.  

 

Z rokovania mestského zastupiteľstva    

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Belej na svojom zasadnutí dňa 4. mája prerokovalo 12 bodov a dňa 6. júla prerokovalo 26 

bodov a okrem iných prijalo aj tieto uznesenia:  

- schválilo prenájom objektu  „VND“ na Továrenskej  ulici v Spišskej Belej p. Marekovi Mešárovi zo Spišskej Belej za 

ročné nájomné 173 910 Sk (v zmysle nariadenia mesta) na dobu 30 rokov na účely skladových a prevádzkových priestorov, 

pričom povinnosťou nájomcu je zrekonštruovať tieto priestory do prevádzky schopného stavu a s predkupným právom 

nájomcu.  

- schválilo návrh projektovej štúdie pre výstavbu nových rodinných domov na ulici Osloboditeľov za ulicou Slnečnou 

v Spišskej Belej v dvoch etapách 

- schválilo žiadosť Rímskokatolíckej cirkvi v Spišskej Belej čiastočnú náhradu nákladov v sume 100 tis. Sk na opravu 

poškodeného obvodového múru budovy fary v Spišskej Belej 

(poškodenie bolo spôsobené asanáciou susedného domu zo strany mesta)  

- schválilo na základe verejnej ponuky prenájom chatovej osady Šarpanec  p. Pavlovi Kačmarčíkovi zo Spišskej Belej na 

dobu neurčitú na účely agroturistiky za ročné nájomné: 40.000,– Sk. s právom kedykoľvek bez uvedenia dôvodov vypovedať 

(ukončiť) tento nájom  

- schválilo nový pracovný poriadok zamestnancov mesta Spišská Belá 

- schválilo bezplatné poskytnutie drevnej hmoty v množstve 30 m3 z mestských lesov mesta pre Gréckokatolícku cirkev na 

dostavbu gréckokatolíckeho kostola v Spišskej Belej   

- schválilo niekoľko žiadostí o majetkoprávne vysporiadanie užívaných pozemkov  

- predbežne schválilo kúpu bývalého objektu školy (SOUP Kežmarok) v Strážkach vedľa kostola pri štátnej cesty (oproti 

kaštieľu) – ide o majetok VÚC Prešov. 

 

Vytvorenie loga zemiakarského jarmoku    

      Primátor mesta pri príležitosti organizovania  4. ročníka Spišského zemiakarského jarmoku v Spišskej Belej 

vyhlasuje 

výtvarnú súťaž pre širokú verejnosť 

„LOGO Spišského zemiakarského jarmoku“. 

     Cieľom tejto súťaže je vybrať najlepšie výtvarné vyhotovenie loga Spišského zemiakarského jarmoku, ktorý sa 

každoročne organizuje  v našom meste. 

Tejto súťaže sa môže zúčastniť každý bez rozdielu veku ako aj bydliska. Návrh loga treba spracovať vo formáte   veľkosti  

A4  ľubovoľnou technikou. 
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     Svoje návrhy  môžete  zasielať v lehote do 21. septembra do 1400 hod.   (osobne, poštou alebo emailom) na adresu - 

Mestský úrad v Spišskej Belej, sekretariát primátora, alebo  Regionálne turistické informačné centrum v Spišskej Belej v 

úradných hodinách.  

     Všetky návrhy posúdi komisia  zložená zo zástupcov organizátorov jarmoku. Komisia vyberie len 1 najlepší návrh loga 

jarmoku. Výsledky súťaže budú zverejnené v rámci konania  4. Spišského zemiakarského jarmoku  - 23.9.2006.  

Autor najlepšieho loga bude ocenený finančnou  odmenou vo výške 1.000,– Sk.  
 
 

Súťaž o najzaujímavejšiu fotografiu  

      Primátor mesta pri príležitosti organizovania  4. ročníka Spišského zemiakarského jarmoku vyhlasuje súťaž  

„O najzaujímavejšiu fotografiu s tematikou poľnohospodárstva“. 

          Tejto súťaže sa môže zúčastniť každý bez rozdielu veku ako aj bydliska. 

Svoje fotografie môžete doručiť v lehote do 21. septembra do 1400 hod.   (osobne, poštou alebo emailom) na adresu: Mestský 

úrad v Spišskej Belej, sekretariát  primátora mesta, Petzvalova 18, 059 01  Spišská Belá. Všetky návrhy posúdi komisia  

zložená zo zástupcov organizátorov jarmoku. Výsledky súťaže budú zverejnené v rámci konania  4. Spišského  

zemiakárskeho jarmoku  - 23.9.2006.  

Tri najzaujímavejšie fotografie budú ocenené finančnými cenami (1.000,– Sk, 700,– Sk,  500,– Sk ). Najzaujímavejšie 

fotografie budú vystavené počas konania jarmoku. 

 
 

Názov novej ulice  

        Mesto pripravuje určenie názvu novej ulice (plánovaná výstavba rodinných domov) v našom meste v lokalite Pávie lúky 

za ul. SNP v smere k Belianskych kúpeľom. Zatiaľ sú tri návrhy, avšak môžu sa navrhnúť aj iné názvy :  

1. Weberova ulica / Ulica Samuela Webera – jedna z najvýznamnejších osobností v histórii nášho mesta – údaje zo života 

tejto osoby sme uverejnili  v spravodaji č. 7/2006  

2. Greisigerova ulica / Ulica Dr. Greisigera - jedna z najvýznamnejších osobností v histórii nášho mesta– je mu venované 

aj múzeum v našom meste  

3. Ulica Pávie lúky – je to historický katastrálny názov danej lokality mesta. 

Vaše názory k uvedeným návrhom, resp. iné návrhy názvu ulice nám zašlite do 15.09.2006. 

 
 

Bezplatná inzercia nehnuteľností  
 

Mesto Spišská Belá ponúka všetkým fyzickým a právnickým osobám novú bezplatnú službu – inzerciu o predaji, prenájme 

alebo kúpe bytu, domu, garáže, pozemku (t.j. len nehnuteľnosti).   

Podmienkou je, že uvedená nehnuteľnosť sa musí nachádzať v k.ú. Spišská Belá alebo k.ú. Strážky.  

Cieľom tejto služby je uľahčiť trh s nehnuteľnosťami a dať obyvateľom mesta prehľad o ponuke trhu s nehnuteľnosťami (zo 

strany mesta poskytnúť Vám často žiadané informácie o predaji, prenájme alebo kúpe nehnuteľnosti na území mesta).  

Váš inzerát máte možnosť : 

1./ podať osobne na mestskom úrade - na oddelení bytov (u p. Olekšákovej) alebo v podateľni (na sekretariáte primátora)  

2./ doručiť v písomnej forme do podateľne na mestský úrad  

3./ poslať e-mailom na adresu –  jneupauerova@spisskabela.sk.  

  Minimálny obsah inzerátu : 

- špecifikácia nehnuteľnosti  

- kontakt na kontaktnú osobu – telefón alebo adresa kontaktnej osoby 
- osoba podávajúca inzerát  (tento údaj sa zverejní len na žiadosť tejto osoby)   

- mesto nebude zodpovedať sa obsah inzerátu a správnosť v ňom uvedených údajov – v prípade nevyhnutnosti je oprávnené 

inzerát (alebo jeho určité časti) nezverejniť po oznámení tejto skutočnosti.      

Inzerát bude zverejnený na internetovej stránke mesta  – na www.spisskabela.sk, na úradnej tabuli pred  mestským úradom 

a na oddelení bytov a nebytových priestorov (u p. Olekšákovej – tel. 4680 519). 

     Uvedené inzeráty budú zverejnené uvedeným spôsobom po dobu 2 mesiacov. Po uplynutí tejto doby je potrebné požiadať 

o opätovné zverejnenie tohto inzerátu na ďalšie dva mesiace.  

Osoba, ktorá podala inzerát, má právo kedykoľvek požiadať o zmenu údajov uvedených v inzeráte, resp. o jeho stiahnutie. 

V prípade potreby kontaktujte: 

- p. Olekšákovú  - tel. 4680 519   

- p. Neupauerovú  - tel. 4680 511 

 
 

Pýtate sa ....  
 

1. Bude sa opravovať „park“  vedľa evanjelického kostola na Štefánikovej ulici ?   

Mesto plánuje v rámci obnovy historického centra mesta aj opravu uvedeného parku. Nebude to však tento rok, ale navrhne 

sa do stavebných aktivít mesta v roku 2007. Avšak zatiaľ ešte nie je spracovaná štúdia riešenia úpravy tohto parku 

(pripravuje sa jej zadanie). Popri tejto úprave je však potrebné vyriešiť problém zdržiavania sa určitých našich 

„spoluobčanov“, ktorí v parku najmä požívajú alkoholické nápoje. A to bude dosť problematické.     
 

2. Kedy bude opravovať cesta na Továrenskej ulici od bufetu Srdiečko po križovatku s Ulicou Novomeského ?  

Je nám známy súčasný stav cesty na tejto ulici, avšak tento rok sa neplánuje kompletná oprava tejto cesty – t.j. položenie 

nového asfaltu.  

Takáto oprava by mala byť v pláne stavebných aktivít mesta v roku 2007, avšak ešte predtým je potrebné zrealizovať 

plánovanú výstavbu dažďovej kanalizácie v tejto ceste (aspoň jej nevyhnutnú časť). Takže aj to bol dôvod prečo sa táto cesta 

neopravovala, nakoľko ide o starú panelovú cestu, ktorú je potrebné najprv rozobrať, následne položiť novú dažďovú 

kanalizáciu a potom urobiť novú asfaltovú cestu.   
 

3. Bude sa opravovať aj Družstevná ulica ?  

Súčasný stav tejto cesty na tejto ulici je alarmujúci, avšak tento rok sa neplánuje kompletná oprava tejto cesty – t.j. položenie 

nového asfaltu. Takáto oprava tejto cesty je možná najskôr v roku 2007, avšak ani to nie je isté, nakoľko to závisí od 

pripravovanej (plánovanej) výstavby dažďovej kanalizácie v našom meste. Tá sa v súčasnosti síce len projektuje, avšak ak by 

sa realizácia výstavby tejto kanalizácie mala uskutočniť v roku 2008, resp. 2009 (čo je celkom reálny termín), tak je 
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nezmyselné túto cestu v roku 2007 opraviť a následne túto cestu rozkopať kvôli tejto kanalizácii. Takže budúci rok bude 

potrebné rozhodnúť, aký postup sa zvolí.       

  

Plynofikácia Centra voľného času  

     Mesto Spišská Belá pripravuje plánovanú plynofikáciu budovy Centra voľného času  v našom meste. Táto aktivita  zahŕňa 

novú plynovú prípojku, novú kotolňu a ústredné kúre-nie s výmenou radiátorov. Doposiaľ sa v tejto budove vykurovalo 

koksom (uhlím). Náklady túto akciu budú hradené z rozpočtu mesta. Práce by sa mali uskutočniť do konca septembra 2006.  

 
 

Nová telefónna sieť na Zimnej ulici 

a na Ulici kpt. Nálepku  

V súčasnosti v našom meste prebiehajú výkopové práce aj na Zimnej ulici (od č. 34 po č. 56) a budú prebiehať aj na 

protiľahlej Ulici – kpt. Nálepku. Tieto práce realizuje spoločnosť T-COM a.s. (bývalé Slovenské telekomunikácie) s cieľom 

vy-budovania novej telefónnej siete a nových prípo-jok (už ukladaných do zeme), čím dôjde k odstrá-neniu vzdušného 

vedenia a drevených stĺpov. Táto stavebná akcia nebola pôvodne plánovaná, avšak na základe požiadavky primátora mesta 

a jeho osobného rokovania so zástupcami T-COM-u našla táto spoločnosť finančné zdroje aj na túto časť mesta (aj vzhľadom 

na plánovanú opravu chodníka na Ul. kpt. Nálepku). 

 

Skládka odpadov – aj sobotu a bezplatne  

Mestský podnik Spišská Belá s.r.o. Vám oznamuje, že riadená skládka odpadov v našom meste:   

1./ je otvorená aj každú druhú (tzv. párnu) sobotu v čase od 8.00 do 12.00 hod. (inak skládka je otvorená PO-PIA od 7- do 15 

hod.),  

2./ obyvatelia mesta - fyzické osoby majú mož-nosť uložiť komunálny odpad na tejto skládke do hmotnosti 500 kg bezplatne 

(po predložení občianskeho preukazu – dôkaz o trvalom pobyte v meste). 

 

Mestská futbalová liga 

Aj v našom meste sa od polovice augusta hrá mestská futbalová liga. Prihlásených je 8 tímov z nášho mesta a každý zápas 

trvá 2 x 30 minút. Zápasy sa odohrávajú na ihrisku s umelou trávou na Moskovskej ulici v utorok a štvrtok. 

 

Belianska jaskyňa – 125 rokov  
 

     Začiatkom augusta si Belianska jaskyňa v Tatranskej Kotline pripomenula 125. výročie svojho objavenia. Aspoň niekoľko 

slov z histórie: Vstupné časti jaskyne poznali zlatokopi už v prvej polovici 18. storočia, o čom svedčia nápisy ich mien na 

skalných stenách. Vstupný otvor opätovne našli L. Gulden a zlatokop Fabry v roku 1826, avšak neprenikli hlbšie do jaskyne. 

V roku 1881 otvor do podzemia náhodne našli J. Husz a J. Britz zo Spišskej Belej. Na ďalších objavoch až do Dómu trosiek 

sa v rokoch 1881 – 1882 podieľali A. Kaltstein, I. Verbovszky a J. Britz. Za finančnej podpory mesta Spišská Belá jaskyňu 

zásluhou A. Kaltsteina sprístupnili pôvodným vchodom už v roku 1882 v úseku po Palmovú sieň, koncom roku prerazili 

dnešný vchod. V roku 1884 ju sprístupnili až do Dómu trosiek, odkiaľ prerazením tunela do bočnej chodby z Rázcestia v 

roku 1885 sa prehliadková trasa zokruhovala. Elektricky osvetlená je od roku 1896. Viac informácii nájdete aj na www. 

spisskabela.sk. 
 

Stretnutia s primátorom mesta 

Ak máte záujem o osobné stretnutie s primátorom : tak ako to bolo doposiaľ - v stredu (13.00 – 16.00 hod.) a v piatok (od 

13.00 – 15.00 hod.), prípadne aj iný termín (v popoludňajších, resp. v podvečerných hodinách) – stretnutie však treba 

dohodnúť na tel. 4680 511 (sekretariát).  Ak chcete hovoriť s primátorom mesta cez internet, využite mailovú adresu: 

primator@spisskabela.sk.  

 

Dotácia na opravu mestského úradu   

Mesto na základe vypracovaného projektu získalo z Ministerstva kultúry SR dotáciu na opravu fasády mestského úradu vo 

výške 300.000 Sk (budova úradu je vyhlásená za pamätihodnosť), pritom mesto musí prispieť zo svojho rozpočtu sumou 

100.000 Sk. Za tieto financie sa však opraví len časť budovy úradu (bez budovy kina). Práce by sa mali uskutočniť 

v priebehu septembra, prípadne aj októbra tohto roku. 
 

 

4. Spišský zemiakarský jarmok 

Dňa 23. septembra sa na námestí v našom meste uskutoční už 4. ročník Spišského zemiakarského jarmoku.  Okrem tradičnej 

prezentácie zemiakarstva, sú pripravené zaujímavé súťaže, tradičná tombola s netradičnými cenami, vyhodnotenie súťaže 

o najkrajší balkón a predzáhradku a zaujímavý kultúrny program (aj so skupinou Ščamba a večer so skupinou Smola 

a hrušky). Bližšie o tom nabudúce.   

 

Otvorenie začiatku školského roka 

Riaditelia oboch základných škôl oznamujú, že otvorenie začiatku školského roka 2006-2007 je: 

- na ZŠ Moskovská – 4. 9.2006 o 8.00 hod. 

- na ZŠ Štefánikova – 4. 9.2006 o 8.45 hod.   

 

Viete, že ….. 

- v priebehu augusta mesto dobudovalo verejné osvetlenie až po koniec Strážok – popri štátnej ceste po posledný dom 

a rovnako sa osvetlila prístupová cesta k rodinným domom na Slnečnej ulici (zozadu v smere k záhradkám) a cesta za 

panelákmi na Družstevnej ulici 

- boli vyčistené dažďové vpuste na mestských komunikáciách (ich väčšiu časť)  - na zvyšnej časti bude potrebné najprv tieto 

vpuste opraviť a potom ich aj vyčistiť 

- dňa 27. augusta sa uskutočnil každoročný priateľský futbalový zápas medzi katolíckymi kňazmi spišskej diecézy a starými 

pánmi zo Spišskej Belej  na futbalovom ihrisku v Strážkach s  výsledkom  6:4 v prospech domácich 

- dňa 27. augusta sa uskutočnila súťaž detí „Dlhý beh krátkou ulicou“ , ktorý organizovala Katolícka jednota Slovenska 

v našom meste  



- dňa 27. augusta sa uskutočnil koncert barokovej hudby v kaštieli v Strážkach v podaní pedagógov základnej umeleckej 

školy v našom meste 
 
 

 
 


