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Odovzdaných 40 nových nájomných bytov
v našom meste
Do 5.októbra 2006 bolo mestu odovzdaných 40 nových nájomných bytov na Ul. 1. mája. Na zasadnutí mestského
zastupiteľstva dňa 31.8.2006 boli vybraní prví nájomcovia týchto bytov (ich zoznam je zverejnený na úradnej tabuli mesta
a tieţ na www.spisskabela.sk). Podmienky pridelenia bytu boli určené nasledovne:
a) mesačný príjem nájomcu a osôb s ním bývajúcich, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne podľa osobitného predpisu
(zákon č. 125/1998 Z.z. o ţivotnom minime) neprevyšuje trojnásobok ţivotného minima,
b) trvalý pobyt ţiadateľa v našom meste
c) uprednostnenie rodín s maloletými deťmi
d) súčasné pomery bývania ţiadateľa
e) súčasné majetkové a sociálne pomery ţiadateľa a osôb s ním bývajúcich
f) ţiadateľ a osoby, ktoré budú s ním v byte bývať, majú uhradené všetky splatné záväzky voči mestu
g) iné dôvody hodné osobitného zreteľa (v prípade zhodnosti predchádzajúcich kritérií a-g).
Podmienky nájmu bytu boli určené nasledovne:
a) nájomná zmluva s nájomcom sa uzatvára na dobu určitú, a to na 3 roky; ak nájomca je občan so zdravotným postihnutím
určeným Výnosom MVaRR SR a je mu pridelený bezbariérový byt, doba nájmu je 10 rokov
b) nájomca má po uplynutí doby nájmu právo na opakované uzavretie nájmu bytu za predpokladu dodrţania podmienok
uvedených v nájomnej zmluve a v osobitnom predpise (§ 811 Občianskeho zákonníka)
c) pre zabezpečenie úhrady nájomného a úhrad za prípadné poškodenie bytu je nájomca povinný zloţiť v prospech mesta na
jeho účet finančnú zábezpeku pri podpise nájomnej zmluvy, a to vo výške 5 mesačného nájomného.
d) výpovedná lehota v prípade výpovede z nájmu bytu je 2 kalendárne mesiace bez nároku na náhradné bývanie,
e) nájomné pre jednotlivé byty sa určuje vo výške 3,1 % celkových oprávnených nákladov na obstaranie uvedených bytov,
a to nasledovne:
- 1-izbový byt (39,15 m2) – 2.158,- Sk
- 3-izbový byt (64,85 m2) – 3.575,-Sk.
Úprava okolia obchodného domu
Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 31.8.2006 rozhodlo o schválení úpravy okolia obchodného domu, pričom
bol schválený variant, ktorý je zverejnený na úradnej tabuli pred mestským úradom a na www.spisskabela.sk. Minulý týţdeň
mesto začalo stavebnú úpravu tohto okolia (priestranstva) pred obchodným domom. Tento rok sa uskutoční len 1. etapa –
úprava plochy priamo pred vstupom do obchodného domu, budúci rok sa zrealizuje 2. etapa - úprava parkoviska a jeho
okolia. V rámci týchto prác sa ešte v tomto roku osadí aj prístrešok pre cestujúcich autobusom, lavičky a odpadkové koše.

Odvolanie riaditeľky ZUŠ
Primátor mesta na základe rozhodnutia Rady školy pri Základnej umeleckej škole odvolal dňom 27.09.2006 p. Danu
Grešovú z funkcie riaditeľky základnej umeleckej školy v Spišskej Belej. Vedením školy bola poverená p. Alena Rančáková
(doterajšia zástupkyňa riaditeľky) do času zvolenia nového riaditeľa školy. Rada školy uţ pripravila vyhlásenie výberového
konania na nového riaditeľa a následne rada školy uskutoční voľbu nového riaditeľa školy.
Odvolaniu doterajšej riaditeľky predchádzalo zasadnutie Rady školy dňa 5.9.2006, ktorá vyslovila nedôveru riaditeľke za
opakujúce sa problémy v riadení školy a napätú atmosféru medzi ňou a niektorými pedagógmi školy. Na základe tohto
rozhodnutia Rady školy primátor mesta poţiadal o opätovné zvolanie rady školy za prítomnosti aj riaditeľky školy,
pedagógov školy a primátora mesta. Toto mimoriadne zasadnutie
rady školy sa uskutočnilo dňa 27.9.2006. Po dvojhodinovom spoločnom rokovaní a objasňovaní dôvodov pre odvolanie
riaditeľky školy – nakoniec Rada školy potvrdila svoje predchádzajúce rozhodnutie odvolať riaditeľku školy. Na základe
uvedeného rozhodnutia Rady školy primátor mesta rešpektujúc uvedené rozhodnutie odvolal riaditeľku školy. Len na
upresnenie: Rada školy je tvorená zo zástupcov pedagógov a zamestnancov školy, rodičov ţiakov a zástupcov mesta. Na
záver zasadnutia primátor mesta verejne poďakoval riaditeľke školy za jej doterajšiu prácu a vynaloţenú energiu. Riaditeľka
školy zostala pôsobiť na škole v pozícii pedagóga na vysunutom pracovisku v Slovenskej Vsi.
Výberové konanie
Mesto Spišská Belá v zastúpení v y h l a s u j e výberové konanie na obsadenie miesta
riaditeľka Základnej umeleckej školy
v Spišskej Belej
Uchádzač musí spĺňať tieto kvalifikačné predpoklady:
- vzdelanie určené pre uvedený typ školy podľa vyhlášky MŠ SR č. 41/1996 Z.z.
- minimálne päť rokov praxe
- riadiace a organizačné schopnosti, komunikatívnosť
- občianska bezúhonnosť
Požadované doklady:
-doklady o vzdelaní
-stručný osobný a profesijný ţivotopis
-odpis registra trestov nie starší ako tri mesiace
-písomný návrh koncepcie rozvoja ZUŠ
-čestné vyhlásenie o pravdivosti údajov

-súhlas uchádzača na pouţitie osobných údajov
Ţiadosti s uvedenými dokladmi zasielajte na adresu : Mestský úrad v Spišskej Belej, Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá.
Uzávierka prihlášok je 10.11. 2006
Komunálne voľby 2006
Voľby primátora mesta a poslancov mestského zastupiteľstva nášho mesta pre obdobie 2006-2010 sa uskutočnia dňa 2.
decembra 2006. Do 8. októbra bolo moţné podávať kandidátne listiny na kandidátov za poslancov a primátora mesta. Na post
primátora nášho mesta kandidujú 2 kandidáti:
1. súčasný primátor mesta – JUDr. Štefan Bieľak (nezávislý kandidát) a 2. Dušan Roth, (predchádzajúci primátor mesta) za
Komunistickú stranu.
Na poslancov kandiduje 35 kandidátov, z toho je
6 nezávislých kandidátov. Poslanci mestského zastupiteľstva na svojom zasadnutí dňa 31.8.2006 rozhodli, ţe v budúcom
volebnom období bude zastupiteľstvo tvoriť opäť 11 poslancov (10 za obvod Spišská Belá a 1 za obvod Stráţky). Zoznam
kandidátov je zverejnený na úradnej tabuli pred mestským úradom a na www.spisskabela.sk.
Výsledky súťaží
Výsledky súťaţí – 4. Spišský zemiakarský jarmok – 23.9.2006 – Spišská Belá :
-MISS ODRODA –z viac ako 100 odrôd zemiakov vyhrala odroda PIKASO, VELOX, ALMERA (v ankete sa zúčastnilo
okolo 300 hlasujúcich) – odrodu šľachtí HOS UKSUP-u Spišská Belá
- Súťaž v šúpaní zemiakov – vyhrala p. Iveta Ţmijovská zo Spišskej Belej
-Súťaž v jedení zemiakov - vyhral p. František Legat z Popradu
- Súťaž o Najväčší zemiak – vyhral UKSUP Spišská Belá – najväčší zemiak váţil 1,384 kg
Súťaž o najzaujímavejšiu fotografiu s tematikou poľnohospodárstva
1. miesto - Ján Ištócy, Hviezdoslavova 8, Sp. Belá
2. miesto – R. Tremba, Moskovská ulica, Sp. Belá
3. miesto – Ján Neupauer, Krátka ulica, Spišská Belá
Súťaž o vytvorenie loga zemiakárskeho jarmoku
najlepší návrh – Melánia Jandurová (učiteľ ZUŠ Spišská Belá).
„Najkrajšia predzáhradka v Spišskej Belej 2006“
Ing. František
Hrobák
Juraj Jezerčák

Nová 9

Viera Šterbáková

gen. L.
Svobodu 2

Zimná 64

1. miesto
4.000,–Sk
2. miesto
2.500,– Sk
3. miesto
1.500,– Sk

Do súťaţe sa prihlásilo 13 osôb.
„Najkrajší kvetinový balkón v Spišskej Belej 2006
Neudelené
Magdaléna
Jezerčáková
Mária Ramsová

Druţstevná 56
Záhradná 1

1. miesto
2. miesto
1.500,- Sk
3. miesto
1.000,– Sk

Do súťaţe sa prihlásili 3 osoby.
Osobitné ocenenie primátora mesta získalo
Spoločenstvo vlastníkov
bytov OLFA

Továrenská 7, Sp. Belá
cena - 2.000,– Sk

za vzornú úpravu zelene pred bytovým domom na Továrenskej ulici č. 7 v Spišskej Belej
Primátor mesta vyjadruje poďakovanie všetkým tým, ktorí sa zapojili do uvedených súťaţí a gratuluje víťazom.
Oprava fasády mestského úradu
Mesto v súčasnosti realizuje opravu fasády budovy mestského úradu (bez budovy kina). Táto oprava sa uskutočňuje na
základe vypracovaného projektu, ktorým získalo z Ministerstva kultúry SR dotáciu vo výške 300.000 Sk (budova úradu je
vyhlásená za pamätihodnosť) a zo svojho rozpočtu mesto prispeje sumou 100.000 Sk.
Návštevnosť infocentra
Regionálne turistické informačné centrum na Petzvalovej ulici 18 v Spišskej Belej k 1. októbru funguje uţ rok. Za
obdobie od 1.10.2005 - 30.09.2006 ho navštívilo 1426 turistov (najviac bolo Slovákov, potom Poliakov, Čechov, ale aj
Indovia, Japonci, Brazílčania, Španieli, Fíni, a pod.). Presný štatistický prehľad je zverejnený na úradnej tabuli pred
mestským úradom a na www.spisskabela.sk.

Palivové drevo
Primátor mesta Spišská Belá v záujme uspokojenia poţiadaviek obyvateľov mesta na poskytnutie (zakúpenie)
palivového dreva z mestských lesov Spišská Belá a z dôvodu nedostatku tohto dreva nariadil dodrţiavať tento postup:
a) Mestský podnik Spišská Belá, s.r.o. bude viesť písomnú evidenciu všetkých ţiadateľov o palivové drevo
b) predávať palivové drevo sa bude prednostne obyvateľom mesta Spišská Belá (trvalý alebo prechodný pobyt ţiadateľa)
vzhľadom na nedostatok palivového dreva
c) palivové drevo sa predá len tým ţiadateľom, ktorí preukázateľne vykurujú svoje rodinné domy, resp. byty drevom (túto
skutočnosť si Mestský podnik Spišská Belá, s. r. o. preverí v spolupráci s mestským úradom). Podmienkou je, ţe musí ísť
o rodinné domy (byty) na území mesta Sp. Belá.
d) palivové drevo sa predáva za cenu podľa aktuálneho cenníka (pre obyvateľov mesta Spišská Belá v 2. cenovej triede)
e) ţiadateľovi sa v jednom kalendárnom roku môţe poskytnúť max. 20 bpm palivového dreva na 1 rodinný dom (prípadne
byt).
Nový chodník na Ulici kpt. Nálepku
Mesto ukončilo opravu chodníka na Ulici kpt. Nálepku od č. 12 po koniec tejto ulice (kriţovatka na Slovenskú Ves). Táto
rekonštrukcia spočívalav oprave povrchu chodníka – poloţením nových obrubníkov a dlaţby. V tejto etape neboli riešené
vjazdy od štátnej cesty k jednotlivým rodinným domom, nakoľko v mieste zelene a týchto vjazdov v budúcnosti mesto
plánuje vybudovať daţďovú kanalizáciu (na tú uţ je spracovaná projektová dokumentácia). Po jej vybudovaní sa plánuje
následná úprava trávnikov a týchto vjazdov.
Stretnutie klubov dôchodcov
Dňa 26.9.2006 sa v našom meste uskutočnilo stretnutie Zdruţenia klubov dôchodcov „Senióri regiónu Spiša“. Organizátorom
tohto stretnutia bol Klub dôchodcov v Spišskej Belej, ktorý vedie p. František Dúbravký. Stretnutie sa uskutočnilo
v priestoroch tohto klubu dôchodcov – (zadná časť budovy mestskej kniţnice) a tohto stretnutia sa zúčastnili zástupcovia 14
klubov dôchodcov zo Spiša. Zaujímavé stretnutie sa nieslo v duchu hodnotenia činnosti uvedeného zdruţenia za posledné
obdobie ako aj diskusie o zmysle ich ďalšej činnosti a o súčasných existenčných problémoch seniorov. Uvedeného stretnutia
a zaujímavej diskusie sa zúčastnil aj primátor nášho mesta.
ROEP – upozornenie !!!
Dňa 24. a 25. októbra 2006 od 9.00 do 17.00 hod. sa uskutoční prerokovanie odsúhlasenia návrhov na schválenie ROEP pre
k.ú. Spišská Belá za účasti spracovateľa ROEP. Stretnutie sa uskutoční v zasadacej miestnosti v budove kina. Na toto
stretnutie pozývame všetkých, ktorým bol doručený návrh výpisu nového registra obnovenej evidencie pozemkov (ROEP)
v Spišskej Belej.
Prijatie jubilantov a novonarodených detí
Dňa 3. a 4. októbra sa na pozvanie primátora nášho mesta uskutočnilo slávnostné prijatie obyvateľov nášho mesta, ktorí
v tomto roku (v uplynulých 3 mesiacoch) oslávili svoje okrúhle ţivotné jubileum – narodeniny (70, 75, 80, 85, 90 a viac
rokov). O deň neskôr sa uskutočnilo slávnostné prijatie novonarodených detí a ich rodičov -obyvateľov nášho mesta. Prijatie
sa uskutočnilo v obradnej sále mestského úradu. Rodičom detí bola odovzdaná kytička kvetov, pamätný telegram mesta
a finančný dar.
Plastový odpad
Mesto na svojom území zabezpečuje zber separovaného odpadu, okrem inej komodity- aj plastov. V praxi však dochádza k
určitým nedorozumeniam, aké plasty sa skutočne majú separovane zbierať. Takţe zbiera sa všetok plastový odpad, ktorý nie
je znečistený nejakými nebezpečnými látkami (farba, oleje a pod.). V prípade sídlisk v našom meste sa plasty zbierajú len do
1100 litrových kontajnerov – a to len PET fľaše. V prípade rodinných domov sa plasty zbierajú do vriec –a to všetky plasty
(nielen PET fľaše). Avšak v súčasnej dobe je zabezpečené druhotné spracovanie len PET fliaš (nie všetkého plastového
odpadu – ten sa zatiaľ len skladuje pre ďalšie spracovanie).

„Zelený“ odpad
Biologicky rozloţiteľný odpad (tráva, lístie, odpad zo záhrad a pod.) sa nemôţe uţ ukladať spolu s ostatným komunálnym
odpadom na skládku komunálneho odpadu a teda nesmie sa ukladať do koniev a kontajnerov na komunálny odpad. Tento
„zelený“ odpad sa má kompostovať. Aj samotné mesto ukladá takýto odpad (napr. pokosenú trávu) na kompostovisko.
Rovnako všetci obyvatelia nášho mesta majú moţnosť bezplatne odviezť tento „zelený“ odpad na zberný dvor – na skládke
komunálneho odpadu, kde je na to určený osobitný kontajner.
Jesenné upratovanie
V rámci jesenného upratovania mesta budú veľkoobjemové kontajnery (11 kusov) v našom meste umiestnené na svojich
obvyklých miestach v dvoch termínoch – v piatok 20. októbra a 3. novembra 2006. Ţiadame obyvateľom mesta, aby do
týchto kontajnerov neumiestňovali konáre zo stromov (tie ukladajte vedľa kontajnerov).
1. slovenská volejbalová liga
V sobotu 14.10.2006 sa začal nový ročník 1. slovenskej volejbalovej ligy. V tomto ročníku došlo k rozdeleniu 1. ligy na
dve skupiny - VÝCHO a ZÁPAD. V skupine VÝCHOD sa predstaví aj TJ SLAVOJ Spišská Belá, ktorý začal ligu dvojzápasom doma proti Svidníku s výsledkom: 1:3, 0:3. Rozpis všetkých zápasov je v časti TRETÍ SEKTOR – Volejbalový
oddiel .
Poďakovanie za jarmok
Primátor mesta vyjadruje poďakovanie všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a organizácii 4. spišského zemiakarského
jarmoku, osobitne spoluorganizátorom tohto podujatia : spoločnosti
AT TATRY s.r.o. Spišská Belá, druţstvu SLOVSOLANUM Spišská Belá, HOS ÚKSUP Spišská Belá, VŠUZ a.s. Veľká
Lomnica, Poľnohospodárskemu druţstvu TATRY Spišská Belá. Rovnako poďakovanie patrí aj všetkým zamestnancom

mesta, ktorí odviedli výbornú prácu. Rovnako poďakovanie patrí Základnej organizácii Slovenského zväzu chovateľov, ktorá
počas jarmoku usporiadala propagačnú výstavu drobných zvierat v záhrade mestskej kniţnice.
Imatrikulácia
Dňa 5.10.2006 sa v kinosále mesta uskutočnila imatrikulácia prváčikov oboch základných škôl. Išlo o slávnostné prijatie
prváčikov do školského „cechu“ za prítomnosti ich rodičov, spoluţiakov a pedagógov. Do prvého ročníka oboch škôl nastúpilo spolu 100 ţiakov (v roku 2005 86 ţiakov).
Deň otvorených dverí v ZOS Strážky
Mesto Spišská Belá Vás pozýva na Deň otvorených dverí v Zariadení opatrovateľskej sluţby v Stráţkach dňa 3. novembra
2006 (v piatok) v čase od 9.00 do 15.00 hod. Kaţdý z Vás má moţnosť si v uvedenom čase obhliadnuť upravené priestory
tohto zariadenia a stretnúť sa aj s obyvateľmi a personálom tohto zariadenia mesta.
Viete, že …..
- V sobotu 14.10.2006 od 9.00 hod. sa na námestí pred mestským úradom uskutočnila regionálna súťaţ druţstiev mladých
hasičov „Prúdnička Cyrila Kováčika“.
- V sobotu 14.10.2006 sa v rímskokatolíckom kostole uskutočnila zaujímavá akcia - Stretnutie spoločenstiev, ktorej cieľom
bolo prezentovať činnosť 19 spoločenstiev pôsobiacich pri rímsko-katolíckej farnosti v našom meste a umoţniť tak aj
ostatným obyvateľom nášho mesta sa zapojiť do činnosti takýchto spoločenstiev s myšlienkou spoločného stretávania sa.
- Dňa 10.9.2006 primátor mesta s poslancami mestského zastupiteľstva uskutočnili obhliadku mestských lesov. Zaujímali sa
o stav spracovania kalamitného dreva, o poškodenie lesných porastov lykoţrútom v územiach, kde je najvyšší stupeň ochrany
prírody a o obnovu lesa – príprava pre výsadbu nových stromov, ktorá by podľa pripraveného plánu obnovy lesa mala trvať
10 rokov.
- od 5. októbra do 27. októbra 2006 sa v priestoroch Múzea J.M. Petzvala koná VÝSTAVA UMELECKEJ FOTOGRAFIE.
Návštevné hodiny: utorok - sobota : 10.00 - 16.30.

