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Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Spišská Belá – DOTAZNIKY
Váţení spoluobčania,
ako sme vás uţ informovali, naše mesto získalo v roku 2006 nenávratný finančný príspevok zo štrukturálnych fondov EÚ na
spracovanie strategického dokumentu mesta – Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta Spišská Belá na
roky 2007-2013, s výhľadom do roku 2025. Tento dokument má určiť (naplánovať) hlavné priority rozvoja nášho mesta na
uvedené obdobie, má určiť čo mesto a jeho obyvatelia potrebujú, ako je to dôleţité (prioritné) pre nich a či na to vôbec mesto
má (či je to reálne a v akom čase). Zároveň pre získanie finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ v rokoch
2007-2013 mesto musí preukázať súlad zamýšľaného projektu s uvedeným programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja
mesta. Takţe tento dokument zohrá veľmi dôleţitú úlohu v rozvoji nášho mesta a preto je nutné mu venovať pozornosť.
Zároveň do prípravy tohto Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta by malo byť v rámci mesta zapojených čo
najviac ľudí. Jednou z foriem ako to dosiahnuť je prieskum verejnej mienky k niektorým otázkam rozvoja nášho mesta
prostredníctvom dotazníka, ktorý Vám budeme doručovať do Vašich domácností. Vzhľadom na vyššie uvedené, sa
obraciame na Vás so ţiadosťou, aby ste vyplnili tento dotazník a takýmto spôsobom vyjadrili svoj názor na ďalšie
smerovanie rozvoja nášho mesta. Spracované výsledky prieskumu obyvateľov vo forme tabuliek a grafov budú samostatnou
prílohou tohto dokumentu – Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta. V najbliţšom období Vás navštívia tzv.
anketári (mladí ľudia – študenti), ktorí do kaţdej domácnosti doručia jeden dotazník (osobne vám ho odovzdajú do rúk).
Títo anketári sa na poţiadanie musia preukázať potvrdením mesta, ţe sú to anketári (aby nedošlo k nejakým
nepríjemnostiam). Nechajú vám dotazník a na jeho vyplnenie vám nechajú určitý čas (cca 2-3 dni) a následne si ho prídu
osobne k vám domov prevziať. Potrebné je, aby ste odpovedali na všetky anketové otázky – ak by ste niektorej otázke
nerozumeli, je potrebné sa opýtať anketára. Dotazník je určený po jednom kuse pre kaţdú domácnosť v našom meste (cca
1650 domácností – 1650 dotazníkov). Avšak na vyţiadanie pre potreby ďalšieho člena domácnosti – anketár poskytne ďalší
dotazník. Anketári si vedú záznam o všetkých odovzdaných dotazníkoch, aby vedeli od koho ho majú následne po jeho
vyplnení pýtať späť. Tento dotazník sa nedá vyplniť elektronicky, t.j. nedá sa stiahnuť z webovej stránky mesta a poslať
ho elektronicky. Naším cieľom je získať späť čo najviac úplne vyplnených dotazníkov, aby sme ich mohli vyhodnotiť a aby
sme dostali reálny obraz o potrebe nášho mesta a jeho obyvateľov.
Chceme vás poprosiť, aby ste umoţnili vstup anketárom k Vašim obydliam a našli si čas a vyplnili tento dotazník a v
ňom všetky otázky (pokiaľ to budete vedieť). Práve jeho vyplnením máte moţnosť dať najavo svoj názor a to je pre mesto
a jeho ďalší rozvoj veľmi, ale skutočne veľmi dôleţité. V prípade nejakých otázok, či nejasností kontaktujte p. Ďurišovú,
Mestský úrad, oddelenie región. rozvoja, tel. 4680510.
Príprava PHSR – 1. spoločné stretnutie pracovných skupín
Dňa 19. februára 2007 sa uskutočnilo prvé (spoločné) pracovné stretnutie pracovných skupín pripravujúcich základný
strategický dokument mesta – Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Spišská Belá na roky 2007-2013
s výhľadom do roku 2025. Na príprave tohto dokumentu pracujú tieto 3 pracovné skupiny: 1. skupina „Podnikanie
a investície“, 2. skupina „Cestovný ruch“, 3. skupina „Ľudské zdroje a kvalita života“. Cieľom týchto skupín bude
postupne analyzovať silné a slabé stránky nášho mesta, moţnosti a predpoklady rozvoja mesta a následne určiť priority
rozvoja mesta (vrátane konkrétnych reálnych akčných plánov – rozvojových aktivít mesta). Ďalšie, uţ individuálne stretnutie
jednotlivých pracovných skupín sa uskutoční v priebehu 3-4 týţdňov po zozbieraní anketových hárkov – dotazníkov a ich
spracovaní a vyhodnotení.
Ešte je stále moţnosť, aby ste sa zapojili do činnosti niektorej z pracovných skupín a tak sa podieľali na príprave
uvedeného významného dokumentu mesta. Neočakávajú sa od Vás odborné znalosti, práve naopak cenný bude aj laický
názor beţného obyvateľa nášho mesta na ţivot a dianie v našom meste a moţnosti a predpoklady jeho ďalšieho rozvoja.
Uvedené skupiny sa zídu trikrát v priebehu troch mesiacov (cca 1x mesačne cca na 1 hodinu). Ak máte záujem, dajte nám to
vedieť na adrese durisova@spisskabela.sk, alebo u. p. Ďurišovej (tel. 4680 510), a to do 5.3.2007 (aby sme Vás mohli pozvať
na najbliţšie stretnutie). Uvítame kaţdého, kto má záujem a chce pomôcť svojmu mestu.
Zo zasadnutia MsZ
Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Belej na svojom rokovaní dňa 15.2.2007 okrem iného :
schválilo
- nový rokovací poriadok mestského zastupiteľstva
- ďalšie vyuţitie budovy bývalej materskej školy v Stráţkach (výstavba nájomných bytov)
- plán práce hlavného kontrolóra mesta na 1. polrok 2007 a správu o činnosti hlavného kontrolóra za rok 2006
- návrhy na zmenu rozpočtu mesta na rok 2007
- návrh na riešenie úverového zaťaţenia mesta – predčasné splatenie dvoch starých úverov (viac na budúce)
- ďalšie pôsobenie mestskej polície v našom meste a obsadenie voľných funkčných miest ne tejto polícii (viď článok ďalej)
- návrh zmluvy o prevádzkovaní pohrebísk v našom meste (viac na budúce)
- dve ţiadosti Spišskej katolíckej charity so sídlom v Sp. Novej Vsi o poskytnutie mimoriadnej dotácie z rozpočtu mesta na
poskytovanie opatrovateľskej sluţby i prevádzkovanie Hospicu v Ľubici (viac na budúce)
- zmenu názvu Základnej školy na Moskovskej ulici v Spišskej Belej na Základnú školu Jozefa Maximiliána Petzvala
v Spišskej Belej

- návrh primátora mesta na zriadenie Jazykovej školy pri ZŠ na Moskovskej ulici v Spišskej Belej
súhlasilo
- s obsadením voľného pracovného miesta na oddelení kultúry mestského úradu (viac na budúce)
vzalo na vedomie
- informáciu o stave bytového fondu mesta Spišská Belá (viac na budúce)
- informáciu o stave prípravy rekonštrukcie (prestavby a prístavby) Zariadenia opatrovateľskej sluţby v Spišskej Belej Stráţkach
- informáciu príprave znovuzriadenia verejných WC v Spišskej Belej (viac informácii nabudúce)
- informáciu o skúšobnej prevádzke kamerového systému v našom meste
- informáciu o príprave a podaní ţiadostí mesta na získanie dotácie zo štátneho rozpočtu
- na výstavbu inţinierskych sietí pre IBV Stráţky
- na doplnenie kamerového systému mesta
- na opravu historických náhrobkov a hrobiek na cintoríne v našom meste
- na opravu fasády budovy kina
- na premiestnenie sochy Immaculaty na plochu pred budova kina -na jej pôvodné miesto
- na nákup kníh do mestskej kniţnice
- informáciu o zriadení školskej kniţnice v ZŠ na Moskovskej ulici
- informáciu o pripravovanej asanácii budovy bývalej v Stráţkach (pri kostole)
zvolilo
- členov komisií mestského zastupiteľstva
nesúhlasilo
s prenájom starého kameňolomu v Tatranskej Kotline na športovo-rekreačné účely - zriadenie tzv. lezeckého centra (viac na
budúce).
Zvolení členovia komisií
- Komisia pre hospodárenie s majetkom mesta
členovia: Mgr. Anna Olekšáková, Ján Halčin, Ing. Július Zentko, Jaroslav Línek, Alica Novoroľníková, Lenka Chromková,
Ing. Mária Kušmíreková, Viera Sisková, Ing. Anna Kleinová, Branislav Mačura
- Komisia výstavby, investícií a regionálneho rozvoja členovia: MUDr. Andrej Novák, Peter Milaňák, Ing. Rudolf Kruliac,
Ing. Anton Olekšák,
Ing. Adrián Gallík, Ľubomír Vnenčák, Ing. Štefan Vilga, Ján Kuchta, Danka Hadzimová, Mgr. Gabriela Mačičáková
- Komisia lesného hospodárstva členovia: MUDr. Andrej Novák, Ing. František Čarnogurský, Ing. Peter Firek, Ing. Ján
Dudas, Ján Bereta, Ing. Peter Gaţi, Ľubomír Vnenčák, Ján Eliáš, Dušan Kozub, Ján Čarnogurský
- Komisia sociálnoprávnej ochrany a kvality ţivota členovia: Ing. Veronika Kováčiková, Pavol Bekeš, Mgr. Peter Pavličko,
Bc. Peter Novajovský, Marta Klokočová, František Polaček, Mgr. Amália Timočková, Anna Sisková, Ján Pokrivčák, Ing.
Pavol Ščigulinský, Anna Mláková, MUDr. Viera Andilová, Marianna Mačáková, Eva Kováčiková, Jarmila Čupková, Mgr.
Karmen Mazureková, Mária Kuchtová, Marianna Ziburová
- Komisia na ochranu verejného záujmu členovia :
Ing. Veronika Kováčiková, Peter Milaňák, Ing. František Čarnogurský, Mgr. Anna Olekšáková
Mestské zastupiteľstvo zvolilo za členov komisií všetkých, ktorí prejavili záujem o prácu v komisii.
Mestské zastupiteľstvo o mestskej polícii
Mestské zastupiteľstvo na svojom rokovaní dňa 15.2. 2007 sa na návrh primátora mesta zaoberalo aj otázkami ďalšieho
pôsobenia mestskej polície v našom meste. Diskusia sa týkala najmä dôvodov, prečo je mestská polícia v našom meste
potrebná a následne otázok jej personálneho zloţenia a jej kvalifikovanosti (akú políciu potrebujeme a chceme mať v našom
meste). Po viac ako hodinovej diskusii mestské zastupiteľstvo vyjadrilo potrebu mať mestskú políciu v našom meste a
rozhodlo nie o navrhovanom zníţení, ale o zvýšení počtu príslušníkov mestskej polície na 5 členov (to zodpovedá doposiaľ
platnej organizačnej štruktúre mestskej polície). Keďţe výhrady boli vznesené najmä k personálnemu obsadeniu súčasnej
mestskej polície, k jej odbornosti a profesionalite, poslanci akceptovali návrh primátora mesta na povinné absolvovanie
fyzických, psychologických a odborných znalostných testov tak pre nových uchádzačov o miesto príslušníka mestskej polície
(v rámci ich výberového konania) ako aj pre súčasných príslušníkov mestskej polície. Takéto testy budú musieť príslušníci
mestskej polície absolvovať kaţdý rok (to doposiaľ neplatilo), a prípadné opakované nezloţenie týchto testov je dôvodom pre
ukončenie pracovného pomeru. O ďalšom postupe v tejto veci vás budeme informovať.
Zmena názvu základnej školy
Z iniciatívy školského úradu v Spišskej Belej, riaditeľa základnej školy a primátora mesta bol predloţený návrh na zmenu
názvu Základnej školy na Moskovskej ulici na
Základnú školu Jozefa Maximiliána Petzvala.
Tento návrh sa predloţil v tomto roku pri príleţitosti 200. výročia narodenia Jozefa Maximiliána Petzvala, významnej
osobnosti svetového formátu a rodáka z nášho mesta.
Táto zmena názvu školy je predovšetkým vzdaním úcty a vyjadrením poďakovania in memoriam tak významnej osobe akou
bol Jozef Maximilián Petzval. Zároveň to má veľký výchovno-pedagogický, národopisný ale aj celo-spoločenský rozmer
(zvýšenie povedomia samotnej školy). Túto zmenu názvu školy musí následne schváliť aj Ministerstvo školstva SR
(schvaľovacie konanie) a tento názov by sa začal pouţívať od 1.septembra 2007 (od nového školského roka).

Ďalšie využitie budovy bývalej materskej školy v Strážkach
Vzhľadom na potrebu riešenia bytovej otázky v našom meste MsZ na návrh primátora mesta rozhodlo vyuţiť budovu bývalej
materskej škôlky v Stráţkach a priľahlý pozemok na vybudovanie mestských nájomných bytov – a to prestavbou
a prístavbou uvedenej budovy. V súčasnej dobe táto budova chátra, na prízemie bola dočasne presťahovaná kniţnica –

„vysunuté pracovisko“ mestskej kniţnice (presťahovaná z bývalej budovy PZ – dnes sú tam šatne futbalistov), na poschodí
bol v minulom roku prenajímaný 2-izbový byt. V navrhovanom prípade by išlo o byty menšej obytnej plochy, o ktoré je väčší
záujem zo strany ţiadateľov a ktoré sú cenovo dostupnejšie (garzónky, 1 a 2– izbové byty). Výstavbu týchto bytov by mesto
realizovalo z úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania a z dotácie z Ministerstva výstavby a RR SR (ako u doterajších
nájomných bytov). Do konca roku 2007 by mesto dalo vypracovať projektovú dokumentáciu, získalo by stavebné povolenie
a pripravilo by ţiadosť na financovanie tejto výstavby. V prípade úspešnosti našej ţiadosti o úver a dotáciu by táto výstavba
mohla začať v máji 2008 a trvala by cca do decembra 2009.
Výberové konanie – referent kultúry
Mesto Spišská Belá vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta
 zamestnanec oddelenia kultúry Mestského úradu v Spišskej Belej ( kultúrny referent)
Uchádzač musí spĺňať tieto kvalifikačné predpoklady:

Minimálne stredoškolské vzdelanie ukončené maturitou

bezúhonnosť ( ktorá sa preukazuje odpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiace –odpis sa predkladá aţ po
výberovom konaní)

zodpovednosť, flexibilnosť a organizačné schopnosti

kreatívnosť a komunikačná zručnosť

skúsenosti v oblasti prípravy kultúrnych, športových a iných spoločenských podujatí

vysoké pracovné nasadenie (byť k dispozícií aj počas víkendov, sviatkov)
K žiadosti je potrebné doložiť :
profesijný ţivotopis
doklady o dosiahnutom vzdelaní
Úlohou tohto referenta bude najmä skvalitniť kultúrne, športové a spoločenské podujatia organizované v meste, zvýšiť ich
úroveň a zaviesť ďalšie nové kultúrne a športové podujatia, skvalitniť a zvýšiť úroveň vydávaných mestských novín, viesť
pamätné knihy, kroniky a iné dokumentácie mesta, zlepšiť spoluprácu s tretím sektorom v meste, zlepšiť systém
informovanosti obyvateľom mesta o činnosti mesta a aktivitách v meste a mnohé ďalšie činnosti.
Ţiadosti s uvedenými dokladmi v obálke s označením „neotvárať výberové konanie“ zasielajte na adresu: Mestský
úrad v Spišskej Belej, Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá. Uzávierka prihlášok je 20.3.2007
PS : nepotrebujeme obsadiť prázdne miesto, ale hľadáme zanieteného človeka !!!.
1. slovenská volejbalová liga
Výsledky zápasov belianskych volejbalistov v 1. slovenskej volejbalovej lige:
3.2. Dubová - Spišská Belá 0:3, 3:2
10.2. Spišská Belá - Bardejov 3:0, 3:0
(posledný dvojzápas v základnej časti skupiny Východ). Po základnej časti naši volejbalisti obsadili 4. miesto a teda budú
pokračovať v 2.
fáze súťaţe, takţe odohrajú 6 súťaţných kôl (6 dvojzápasov) s týmito druţstvami: Svidník, Hriňová a Revúca. Najlepší (prví)
z týchto štyroch druţstiev bude bojovať s víťazom skupiny Západ o moţný postup do extraligy, kde ho bude čakať baráţ
s posledným druţstvom extraligy.
Zápis detí do materskej školy – zmena termínu
Riaditeľka MŠ na Mierovej ulici č. 1 v Spišskej Belej oznamuje rodičom, ţe zápis detí do MŠ pre školský rok 2007/2008 sa
uskutoční od 15. februára 2007 do 31. marca 2007.
Kritéria pre prijatie dieťaťa do MŠ:
 deti pred vstupom do ZŠ,
 deti s odloţenou povinnou škôl. dochádzkou,
 deti zamestnaných rodičov,
 deti nezamestnaných rodičov.
Do MŠ sa prijímajú aj deti od dvoch rokov, ak rodičia sú zamestnaní. Prihlášky si rodičia môţu vyzdvihnúť v riaditeľni
škôlky alebo priamo v jednotlivých triedach u učiteliek.
Nové zábery mesta
Na internetovej stránke nášho mesta (v časti fotogaléria) sú umiestnené nové fotografie mesta – veľmi zaujímavé historické
zábery, ako aj zábery zo súčasnosti nášho mesta (vrátane niektorých kultúrnych a športových akcií). Oplatí sa na to pozrieť
!!!
Žiadosti mesta o granty z Ministerstva kultúry
Mesto Spišská Belá vypracovalo a podalo vo februári tohto roka projektové ţiadosti o získanie grantu z Ministerstva
kultúry SR na nasledovné zámery:
1. na opravu 7 historických náhrobkov a pohrebných hrobiek na cintoríne v Spišskej Belej, ktoré sú zároveň vyhlásené za
kultúrne pamiatky, mesto poţiadalo o grant vo výške 463 978,-Sk
2. na opravu fasády budovy kina v rámci projektu Oprava mestskej radnice (2. etapa), mesto poţiadalo o grant vo výške
1 033 522,-Sk (budova mestskej radnice je pamätihodnosť mesta)
3. na premiestnenie sochy Immaculaty na jej pôvodné miesto (park vedľa kina) a jej reštaurovanie, mesto poţiadalo o grant
vo výške 576 960,-Sk
4. na nákup kníh do mestskej kniţnice mesto poţiadalo o grant vo výške 40 000,-Sk.

