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Mesto a sociálnoprávna ochrana detí
Na mestá a obce prešla ďalšia nová kompetencia na základe zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálno-právnej ochrane detí a
sociálnej kuratele. Tento zákon upravuje sociálnoprávnu ochranu detí a sociálnu kuratelu na zabezpečenie predchádzania
vzniku krízových situácií v rodine, ochrany práv a právom chránených záujmov detí, predchádzania prehlbovaniu a
opakovaniu porúch psychického vývinu, fyzického vývinu a sociálneho vývinu detí a plnoletých fyzických osôb a na
zamedzenie nárastu sociálnopatologických javov.
Sociálnoprávna ochrana detí je súbor opatrení na zabezpečenie
a) ochrany dieťaťa, ktorá je nevyhnutná pre jeho blaho a ktorá rešpektuje jeho najlepší záujem podľa príslušného
medzinárodného dohovoru,
b) výchovy a všestranného vývinu dieťaťa v jeho prirodzenom rodinnom prostredí,
c) náhradného prostredia dieťaťu, ktoré nemôţe byť vychovávané vo vlastnej rodine.
Sociálna kuratela je súbor opatrení na odstránenie, zmiernenie a zamedzenie prehlbovania alebo opakovania porúch
psychického vývinu, fyzického vývinu a sociálneho vývinu dieťaťa a plnoletej fyzickej osoby a poskytovanie pomoci v
závislosti od závaţnosti poruchy a situácie, v ktorej sa nachádza dieťa alebo plnoletá fyzická osoba.
Podľa § 75 tohto zákona mesto pri výkone svojej samosprávnej pôsobnosti:
a) vykonáva
1. opatrenia zamerané na predchádzanie vzniku porúch psychického vývinu, fyzického vývinu a sociálneho vývinu detí a
plnoletých fyzických osôb podľa § 10 zákona:
a) organizovanie alebo sprostredkovanie účasti na programoch, tréningoch a aktivitách zameraných na podporu plnenia
rodičovských práv a povinností, plnenia funkcií rodiny, na utváranie a upevňovanie vzťahov medzi manţelmi, medzi rodičmi
a deťmi, rozvoj schopností riešiť problémové situácie a adaptovať sa na nové situácie,
b) alebo sprostredkovanie účasti na programoch a aktivitách zameraných na predchádzanie sociálnopatologickým javom,
c) sprostredkovanie organizovanie kultúrnych, záujmových a iných aktivít zameraných na podporu vhodného vyuţívania
voľného času detí.
2. opatrenia podľa § 11 ods. 1 písm. a) aţ e) zákona:
a) ponúknutie pomoci dieťaťu, rodičom alebo inej plnoletej fyzickej osobe alebo ponúknutie sprostredkovania pomoci pri
riešení výchovných problémov alebo rodinných problémov a pri uplatňovaní nárokov dieťaťa podľa osobitných predpisov,
b) sledovanie negatívnych vplyvov pôsobiacich na dieťa a rodinu, zisťovanie príčin ich vzniku a vykonávanie opatrenia na
obmedzenie pôsobenia nepriaznivých vplyvov,
c) organizovanie alebo sprostredkovanie účasti na programoch zameraných na pomoc pri riešení problémov detí v rodine, v
škole a na pomoc rodinám pri riešení výchovných problémov, sociálnych problémov a iných problémov v rodine a v
medziľudských vzťahoch,
d) organizovanie alebo sprostredkovanie účasti na programoch zameraných na pomoc deťom a plnoletým fyzickým osobám
ohrozeným správaním člena rodiny, členov rodiny alebo správaním iných osôb,
e) organizovanie alebo sprostredkovanie účasti na programoch zameraných na plnoleté fyzické osoby, ktoré svojím
správaním ohrozujú členov rodiny,
b) organizuje
1. výchovné programy alebo sociálne programy pre deti, ktorým bolo orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej
kurately alebo súdom uloţené výchovné opatrenie,

2. programy na pomoc ohrozeným deťom a plnoletým fyzickým osobám a rodinám podľa § 11 ods. 1 písm. c) aţ e) v
prostredí podľa § 4,
3. resocializačné programy,
c) spolupôsobí
1. pri výkone výchovných opatrení uloţených súdom alebo orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,
2. pri pomoci deťom, pre ktoré orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vykonáva sociálnu kuratelu, a podieľa
sa na spracovaní a plnení plánu sociálnej práce s dieťaťom,
3. pri úprave a obnove rodinných pomerov dieťaťa finančnou podporou podľa zákona
d) poskytuje
1. rodičovi dieťaťa alebo osobe, ktorá sa osobne stará o dieťa, príspevok na dopravu do detského domova,
2. informácie fyzickej osobe, ktorá má záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom, na podanie ţiadosti o zapísanie do
zoznamu ţiadateľov a o subjektoch vykonávajúcich prípravu na náhradnú rodinnú starostlivosť,
3. štatistické údaje z oblasti výkonu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately štátnym orgánom sociálnoprávnej
ochrany detí a sociálnej kurately na účely spracovania štatistických zisťovaní a administratívnych zdrojov,
4. dieťaťu v detskom domove príspevok na tvorbu úspor
e) poskytuje pomoc
1. dieťaťu v naliehavých prípadoch, najmä ak je ohrozený jeho ţivot, zdravie alebo priaznivý psychický vývin, fyzický vývin
a sociálny vývin,
2. dieťaťu alebo plnoletej fyzickej osobe ohrozenej správaním člena rodiny, členov rodiny alebo správaním iných fyzických
osôb,
3. na zachovanie a úpravu vzájomných vzťahov medzi dieťaťom a rodičom a úpravu rodinných pomerov dieťaťa, ak bolo
dieťa umiestené v zariadení na výkon ústavnej starostlivosti, predbeţného opatrenia alebo výchovného opatrenia,
4. mladému dospelému po skončení ústavnej starostlivosti pri zabezpečení bývania a zamestnania,
f) poskytuje súčinnosť
1. štátnym orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately pri zisťovaní rodinných pomerov, bytových pomerov a
sociálnych pomerov dieťaťa a jeho rodiny na účely vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,
2. zariadeniu pri zabezpečovaní osamostatnenia sa mladého dospelého,
g) utvára podmienky na prácu s komunitou,
h) zriaďuje zariadenia podľa potrieb obyvateľov na účel výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
(detský domov, resocializačné stredisko, krízové stredisko),
i) vyhľadáva fyzické osoby, ktorým by bolo moţné zveriť dieťa do starostlivosti,
j) vyjadruje sa k spôsobu ţivota fyzickej osoby, ktorá má záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom, a jej rodiny,
k) vedie evidenciu detí, rodín a plnoletých fyzických osôb, pre ktoré vykonáva opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a
sociálnej kurately,
Príspevok na podporu úpravy rodinných pomerov dieťaťa
Podľa § 64 zákona na úpravu a zachovanie vzťahov medzi dieťaťom a rodičom alebo osobou, ktorá sa osobne stará o dieťa,
ktorým bolo dieťa odňaté zo starostlivosti rozhodnutím súdu a umiestnené do detského domova, a na podporu úpravy ich
rodinných pomerov mesto poskytuje
a) príspevok na dopravu do detského domova, v ktorom je dieťa umiestnené,
b) príspevok na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa, ktoré je umiestnené v detskom domove,
c) príspevok na tvorbu úspor dieťaťu, ktoré je umiestnené v detskom domove.
Bliţšie podmienky poskytovania príspevkov určuje zákon č. 305/2005 Z. z. a všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 3/2006.
Ďalší europrojekt na propagáciu mesta
Mesto pripravilo a podalo ďalší europrojekt v rámci cezhraničnej spolupráce (program Interreg III.A). Jeho cieľom je získať
finančné prostriedky (grant) z EÚ vo výške 697.000,– Sk na propagáciu mesta a jeho okolia (najmä pre oblasť cestovného
ruchu). V prípade úspešnosti tohto projektu mesto vydá spoločnú obrazovú publikáciu Mikroregiónu Belianske Tatry
a poľskej Bukowiny Tatrzanskej, pohľadnice, mapy a informačné skladačky
4 projekty na dokončenie rekonštrukcie športového ihriska
Mesto pripravilo a podalo 4 projektové ţiadosti na získanie finančných prostriedkov na dokončenie rekonštrukcie športového
ihriska na Moskovskej ulici pri základnej škole. Projektové ţiadosti boli adresované na Ministerstvo školstva SR,
Ministerstvo financií SR, Úrad vlády SR a Slovenský futbalový zväz. Mesto ţiada od 400 000 do 700 000,-Sk. Dokončenie
uvedeného ihriska je plánované do konca mája tohto roka.
Ţiadosť o financie na výmenu okien na budove materskej školy
Mesto pripravilo a podalo menší projekt na získanie finančných prostriedkov na výmenu okien v Materskej škole v našom
meste. Ţiadosť bola adresovaná Ministerstvu financií SR a v prípade úspešnosti by mesto získalo 400.000 Sk a zvyšok
potrebných financií by poskytlo mesto zo svojho rozpočtu a výmena okien by sa uskutočnila ešte koncom tohto leta.
Začína futbalová súťaţ
Uţ 2. apríla mala začať jarná časť jednotlivých futbalových súťaţí, v ktorých hrajú aj futbalisti FK Slavoj Spišská Belá a FK
Stráţky. Prvé jarné kolo však bolo odloţené pre nespôsobilosť ihrísk v našom regióne. Začiatok sa plánuje na nedeľu 9.
apríla. FK Slavoj Spišská Belá hrá na ihrisku súpera v Lučivná, doma sa predstaví druţstvo FK Stráţky proti Ţdiaru o 15.30
hod. a dorastencov TJ Slavoj proti Vlkovciam o 13.15 hod.
ZŠ Moskovská oznamuje .......
ZŠ Moskovská oznamuje obyvateľom mesta, ktorí majú záujem o bezplatné školenie „Práca na počítači“, aby sa prihlásili do
a majú aspoň stredoškolské vzdelanie, aby sa prihlásili na sekretariáte ZŠ v pracovných dňoch od 7.30 do 15.30 hod.
Plán školenia:
4. apríl od 14.00 hod – Windows + internet (4 hodiny)
6. apríl od 14.00 hod – Word + internet (4 hodiny)

11. apríl od 14.00 hod – Excel (4 hodiny)
13. apríl od 14.00 hod – Power point (4 hodiny)
Návšteva v Poľsku
V sobotu 1. apríla primátor mesta spolu so správcom katolíckej farnosti v našom meste p. farárom Petrom Petrekom
navštívili poľské mesto Sandomierz na pozvanie nášho partnerského poľského mesta Ozarow. Táto návšteva sa uskutočnila
pri príleţitosti spomienkovej slávnosti k 1. výročiu úmrtia pápeţa Jána Pavla II.
Zástupcovia nášho mesta sa najprv zúčastnili odbornej konferencie týkajúcej sa ţivota a diela Jána Pavla II, následne
bohosluţby v sandomierzskej katedrále. Následne sa uskutočnili dvojstranné rokovania o konkrétnych formách vzájomnej
spolupráce.
Regionálne turistickí informačné centrum
v Spišskej Belej
prevádzková doba:
pondelok – piatok : 9.00 – 17.00 hod.
(obedňajšia prestávka 12.00 – 12.30 )
tel.: 468 05 17
fax: 468 05 20
email: info@spisskabela.sk
web: www.infospbela.sk
Ponuka sluţieb infocentra :
Bezplatné sluţby
- poskytovanie informácii pre turistov a návštevníkov mesta o prírodných atraktivitách, kultúrnohistorických pamiatkach,
o dopravných spojeniach, o ubytovacích a stravovacích zariadeniach, o kultúrnych, spoločenských a športových podujatiach
Platené sluţby
a) predaj turistických máp, atlasov, turistických sprievodcov, plánov miest, kníh, pohľadníc, atrakcií z regiónu a Slovenska
b) hlásenie v mestskom rozhlase
c) kopírovanie
d) faxovanie (odoslanie faxu) a príjem faxu
e) viazanie hrebeňovou väzbou.
Predaj doplnkového tovaru - poštové známky a kolky
Skládka odpadov – aj sobotu a bezplatne
Mestský podnik Spišská Belá s.r.o. po dohode s mestom zavádza túto novinku na riadenej skládke odpadov v našom meste:
1./ skládka bude otvorená aj kaţdú druhú (tzv. párnu) sobotu v čase od 8.00 do 12.00 hod., začína sa uţ 8. apríla (inak
skládka je otvorená PO-PIA od 7- do 15 hod.),
2./ obyvatelia mesta - fyzické osoby budú mať moţnosť uloţiť komunálny odpad na tejto skládke do hmotnosti 500 kg
bezplatne (po predloţení občianskeho preukazu – dôkaz o trvalom pobyte v meste). Odpad nad uvedené mnoţstvo sa
spoplatní podľa cenníka.
Separácia odpadov
V rámci systému separovaného zberu plastov, papiera a skla Mestský podnik Spišská Belá s.r.o. rozmiestnil v rámci nášho
mesta 13 sád 1100 l kontajnerov (farebne rozlíšené). Tieto kontajnery boli nakúpené z dotácie Recyklačného fondu v rámci
podaného projektu. Takto sme získali aj financie na generálnu opravu 1 „smetiarskeho“
vozidla. Naviac sa plánuje ešte doseparovávanie aj komunálneho odpadu uţ dovezeného na skládku pred jeho umiestnením
v samotnej skládke.
Zberný dvor
Mestský podnik Spišská Belá s.r.o. v rámci nakladania s odpadmi postupne zavádza tzv. zberný dvor pri skládke TKO.
Na tomto zbernom dvore budú umiestnené kontajnery na separovaný odpad (plast, papier, sklo), kontajnery na nebezpečný
odpad (autobatérie, elektroodpad – napr. televízory, chladničky, práčky; farby, ţiarivky a pod.). Týmto sa dáva moţnosť
obyvateľom mesta celoročne ukladať tieto odpady na tomto mieste (nie len v určený termín dvakrát ročne). Tento zberný
dvor bude otvorený tak ako skládka odpadov.
Jarné upratovanie
V rámci jarného upratovania mesta budú veľkoobjemové kontajnery (11 kusov) v našom meste umiestnené na svojich
obvyklých miestach v dvoch termínoch – v piatok 7.apríla a 28. apríla 2006. Ţiadame obyvateľom mesta, aby do týchto
kontajnerov neumiestňovali konáre zo stromov (tie ukladajte vedľa kontajnerov).
Platenie dane z nehnuteľnosti a poplatku za komunálny odpad
Mesto oznamuje všetkým občanom, ktorí majú povinnosť zaplatiť mestu daň z nehnuteľnosti a poplatok za komunálny
odpad, ţe tak môţe urobiť aj osobne na mestskom úrade, a to v upravenom (zvýhodnenom) čase : Pondelok, utorok, Štvrtok
– od 8.00 do 15.00, Streda od 8.00 do 16.00 a Piatok od 8.00 do 14.00 hod (obedňajšia prestávka 11.30 do 12.00 hod.).
Úhrady sa budú vyberať na prízemí mestského úradu v miestnosti č. 3 (len na tento účel je určená 1 osoba). Tento osobitný
reţim výberu úhrad bude platiť do konca apríla 2006.
Nová informačná tabuľa v obchodnom dome
Mesto umiestnilo novú informačnú tabuľa vo vnútri Obchodného domu Jednota v našom meste – vo vestibule na prízemí.
Táto plastová tabuľa je určená na vyvesenie aj Vašich plagátov, inzerátov a iných obdobných oznamov. Táto moţnosť
informovania je bezplatná a je pre kaţdého. Táto tabuľa má nahradiť vylepovanie plagátov a oznamov na vstupných dverách
obchodného domu.
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