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Zo zasadnutia mestského zastupiteľstva
Dňa 29. marca 2007 sa uskutočnilo rokovanie mestského zastupiteľstva, na ktorom sa prerokovalo spolu 27 bodov
programu, najmä žiadosti o kúpu, predaj alebo prenájom pozemkov mesta /najmä staré nedoriešené prípady majetkoprávneho
vysporiadania/. Okrem toho bol tiež schválený návrh na vysporiadanie súkromných pozemkov pod budúcou mestskou
komunikáciou – nová Športová ulica pri novom futbalovom ihrisku a tiež vysporiadanie pozemkov pod inými mestskými
cestami.
Dňa 19. apríla 2007 sa uskutočnilo 4. tohtoročné rokovanie mestského zastupiteľstva v Spišskej Belej , na ktorom okrem
iného
- bola schválená výročná správa o hospodárení mesta za rok 2006 a záverečný účet mesta, ktoré boli overené príslušným
audítorom – hospodárenie mesta bolo schválené bez výhrad,
- bola prednesená správa o hospodárení Mestského podniku Spišská Belá s.r.o. za rok 2006 a schválená ročná účtovná
uzávierka s pripomienkami a s prijatými opatreniami na základe návrhu Dozornej rady Mestského podniku
- bola prednesená správa o činnosti Mestskej polície v Spišskej Belej za rok 2006
- bolo schválené Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 1/2007 o štatúte Mestskej polície v Spišskej Belej
- bol schválený návrh kultúrnych, športových a spoločenských podujatí mesta Spišská Belá na rok 2007 vrátane akcií v rámci
„Petzvalových dní“, ktoré sa majú konať začiatkom septembra 2007
- boli podané informácie o prebiehajúcich stavebných aktivitách mesta
- boli vznesené interpelácie poslancov na niektoré problémy v našom meste.
Dňa 3. mája 2007 sa uskutočnilo 5. tohtoročné rokovanie mestského zastupiteľstva, ktoré sa netradične konalo v Tatranskej
Kotline. Viac informácii nabudúce.
Návšteva poľského mesta Ožarow
Počas posledného aprílového víkendu /v dňoch 28. a 29. apríla 2007/ delegácia nášho mesta s primátorom mesta navštívila
poľské partnerské mesto Ožarow pri príležitosti „Sviatku kvitnúcej višne“. Región mesta Ožarow je známy pestovaním
ovocia, najmä višní, jabĺk, jahôd a ďalších plodín vo veľkom rozsahu. Cieľom tohto stretnutia bolo tiež nadviazať možnú
konkrétnu spoluprácu v oblasti hospodárskych kontaktov medzi podnikateľmi, v tomto prípade najmä možnosti
obchodovania s uvedeným ovocím a zeleninou na trhu v našom regióne. Vedenie nášho mesta prisľúbilo možnosť
sprostredkovania kontaktov na podnikateľov v našom regióne v tejto oblasti /veľkosklady ovocia-zeleniny/. Zároveň sa obe
mestá dohodli na vzájomnej recipročnej propagácii oboch miest a ich okolia pri konaní kultúrnych, či iných spoločenských
akcií väčšieho významu v oboch mestách /v našom prípade najmä s cieľom propagácie možností cestovného ruchu a
turistiky/.
Úpravy pred obchodným domom
Mesto zrealizovalo úpravu verejnej zelene pred obchodným domom v našom meste – konkrétne plôch vymedzených
palisádmi. Na tieto sadovnícke úpravy oslovilo odbornú projektantku, ktorá vypracovala projektové riešenie tejto výsadby.
V uvedených vymedzených plochách sú už vysadené kríkové kvitnúce záhony, ktoré majú celú lokalitu oživiť kvitnúcimi
kvetmi. V súčasnej dobe sa projekčne pripravuje aj výstavba novej fontány pre obchodným domom – na mieste, ktoré nie je
vydláždené v strede spevnenej plochy. Od začiatku mája mesto začalo s plánovanými stavebnými úpravami parkoviska pred
obchodným domom. Súčasťou týchto úprav je aj asfaltácia prístupovej cesty od Ul. 1. mája po začiatok sídliska na Mierovej
ulici. Tieto úpravy by mali trvať 1 mesiac – predbežne začiatkom júna je plánovaná asfaltácia plochy parkoviska.
Výsadba nových stromov
Mesto v priebehu apríla vysadilo 11 kusov líp na Kúpeľnej ulici od č. 1 po č. 13. Ide o plánovanú výsadby drevín v rámci
postupnej obnovy zelene v našom meste. Okrem toho sa vysadil 1 „náhradný“ strom – lipu pred cintorínom, ktorá po dvoch
rokoch neodolala vandalom z nášho mesta. Žiaľ, aj takíto vieme byť a takých máme medzi sebou. Len si zaželajme, že takíto
osud nebude mať uvedených 11 nových stromov !!!
Orez stromov
Od marca mesto realizovalo pravidelnú údržbu stromov v našom meste prostredníctvom svojich zamestnancov pod dozorom
odborníka – odborne spôsobilej osoby. Údržbu veľkých stromov je zabezpečovaná prostredníctvom uvedeného odborníka .
Orezaných bolo približne 420 stromov. V prípade, že je potrebné zabezpečiť orez, resp. výrub nejakého stromu na verejnom
priestranstve, bezodkladne nám to oznámte na tel. 4680 513 – Ing. Vilga alebo na vilga @spisskabela.sk alebo
primator@spisskabela.sk.

Doplnenie osvetlenia na cintoríne v Strážkach
Minulý týždeň mesto doplnilo verejné osvetlenie na cintoríne v Strážkach, tak aby osvetlený bol takmer celý cintorín,
minimálne jeho centrálna časť až po kríž. Nasledovať bude výstavba oplotenia – kamenného múra na vstupe do cintorína a
chodníka stredom cintorína a ďalšie úpravy .
Stavebné práce na novom cintoríne
Mesto začalo na novej časti cintorína s výkopovými prácami pre verejné osvetlenie a rozvod nízkeho napätia (nn-rozvod) pre
potreby správy a údržby cintorína /220 V a 380 V/. Zároveň boli začaté zemné práve na výstavbu chodníkov na novom
cintoríne. Zároveň sa plánuje opraviť súčasné plechové oplotenie novej časti cintorína.
Oprava strechy na skladoch
Mesto v súčasnosti realizuje opravu strechy budovy bývalých garáži technických služieb mesta pri zdravotnom stredisku.
Dnes tieto priestory využíva mesta ako svoje skladové priestory . Výmena strešnej krytiny – plechovej strechy bola už nevyhnutná vzhľadom na jej doterajší stav – zatekanie a hrozba prepadnutia strechy.

Pamätná minca
Pri príležitosti 200. výročia narodenia Jozefa Maximiliána Petzvala bola Národnou bankou Slovenska vydaná Strieborná
pamätná minca v nominálnej hodnote 200 slovenských korún s motívom J. M. Petzvala. Túto mincu si môžete zakúpiť aj
v Regionálnom turistickom informačnom centre v Spišskej Belej za jej reálnu hodnotu – predajnú cenu 450 Sk.
Výberové konanie
Mesto Spišská Belá vyhlasuje
výberové konanie na obsadenie
2 miest na pozíciu
príslušník mestskej polície v Spišskej Belej
Uchádzač musí spĺňať tieto predpoklady:
•
Vek uchádzača – najmenej 21 rokov

•

Ukončené úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie

•
•

bezúhonnosť (ktorá sa preukazuje odpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiace )
výborný zdravotný stav /potvrdenie od lekára /

•
•
•
•
•

zodpovednosť, vysoké pracovné nasadenie
kreatívnosť a komunikačná schopnosť
fyzická zdatnosť – telesná spôsobilosť /bude preukázaná absolvovaním vstupných fyzických testov/
duševná spôsobilosť /bude preukázaná absolvovaním vstupných psychologických testov/
vodičský preukaz skupiny B

Výhodou je
•
platný zbrojný preukaz
•
odborné skúsenosti a prax v tejto oblasti
•
už získaná odborná spôsobilosť príslušníka mestskej polície v zmysle zákona o obecnej polícii
•
skúsenosti psovoda alebo záujem o kynológiu
K žiadosti je potrebné doložiť :
profesijný životopis
doklady o dosiahnutom vzdelaní
odpis z registra trestov
potvrdenie od svojho lekára o zdravotnom stave uchádzača a vhodnosti pre výkon práce príslušníka mestskej polície
Podmienkou pre prijatie do zamestnania je úspešné absolvovanie vstupných fyzických testov, psychologických testov
/náklady na psychotesty uhrádza si sám každý uchádzač/, vstupnej lekárskej prehliadky a podmienkou pre výkon funkcie
príslušníka mestskej polície je následné získanie odbornej spôsobilosti príslušníka mestskej polície .
Žiadosti s uvedenými dokladmi v obálke s označením
„neotvárať výberové konanie – mestská polícia“ zasielajte na adresu : Mestský úrad v Spišskej Belej , Petzvalova 18, 059 01
Spišská Belá.
Uzávierka prihlášok je 31.5.2007
Stretnutia s predsedami bytových spoločenstiev
Dňa 3. mája 2007 sa uskutočnilo na podnet primátora mesta stretnutie s predsedami bytových spoločenstiev bytových domov
sídliska na Mierovej ulici. Cieľom stretnutia bolo vyriešiť umiestnenie súčasných ako aj nových kontajnerov na komunálny
odpad ako aj separovaný zber odpadov. Súčasný počet kontajnerov na komunálny odpad a kontajnerov na zber plastov je
nepostačujúci, preto sa mesto rozhodlo doplniť ďalšie kontajnery, avšak najprv je potrebné nájsť miesto pre umiestnenie
týchto kontajnerov s osadením aj nových prístreškov na tieto kontajnery. Nakoniec sa prítomní dohodli na tom, že stojiská

pre kontajnery zostanú na parkovisku, len sa rozšíria a zároveň sa doplnia ďalšie dve stojiská vedľa bočnej steny bytovky č. 1
od cesty. Prítomní predsedovia spoločenstiev tiež požadovali úpravu, resp. výrub niektorých drevín pri vchodoch do
bytoviek, ako aj riešiť problém s venčením psov na zelenej ploche na sídlisku a znečisťovaním sídliska s výlučkami
/extrementami/ psov a o ďalších problémoch tohto sídliska.
Slávnostná akadémia
Dňa 28. marca sa uskutočnila pod organizačným vedením mesta a školského úradu v Spišskej Belej prvá Slávnostná
akadémia pri príležitosti Dňa učiteľov. Tejto slávnosti sa zúčastnili bývalí pedagógovia nášho mesta ako aj tí súčasní /ešte
aktívni/ za účasti všetkých riaditeľov škôl a školských zariadení. Primátor mesta odovzdal 34 pedagógom - seniorom
ďakovné listy za ich celoživotné pôsobenie a prínos pre oblasť školstva v našom meste.
Zároveň primátor mesta ocenil najlepších pedagógov škôl a školských zariadení na území mesta. Ocenenými boli : Mgr.
Mária Čižíková /Materská škola Mierová/, Mgr. Viera Konečná /ZŠ Moskovská/, Mgr. Anna Fudalyová /ZŠ Štefánikova/,
Mgr. Zuzana Chorogwická /Základná umelecká škola/.
Celú akciu spestrili kultúrnym programom žiaci oboch základných škôl z Moskovskej a Štefánikovej školy, Detský folklórny
súbor Belanček a spoločenským tancom Radka Britaniaková a Juraj Gríger zo Spišskej Belej.
Podľa slov primátora mesta touto akadémiou sa položili základy určitej tradície, ktorá sa bude každoročne v našom meste
opakovať pri príležitosti Dňa učiteľov.
Memoriál Mikuláša Garaniča
Dňa 21.apríla sa uskutočnil na športovom ihrisku s umelou trávou na Moskovskej ulici v našom meste 1. ročník futbalového
turnaja neprofesionálnych družstiev mužov - Memoriál Mikuláša Garaniča . Turnaj bol slávnostne otvorený za prítomnosti
manželky a syna Mikuláša Garaniča slávnostným výkopom, ktorý vykonal dlhoročný priateľ a spolufunkcionár Mikuláša
Garaniča p. Juraj Pešta spolu s primátorom mesta. Turnaja sa zúčastnilo 9 družstiev /spolu 89 hráčov/. Odohralo sa spolu 18
zápasov, pričom jeden zápas trval 2 x 12 minút. Samotný turnaj mal výborný priebeh a kvalitnú úroveň.
Poradie na prvých troch miestach:
1. miesto: BALAMUTY Spišská Belá
2. miesto: CPO MEXICO Spišská Belá
3. miesto: CORGOŇ TEAM Spišská Belá
Najlepším strelcom turnaja sa stal s 12 gólmi – Ján Pokrivčák zo Spišskej Belej. Najlepším hráčom turnaja sa stal brankár
víťazného družstva – Michal Holod ml. zo Spišskej. Belej.
Výsledky výberových konaní
Na základe výberových konaní boli vybratí títo uchádzači
- na oddelenie kultúra na mestskom úrade bola prijatá – Mgr. Petra Fridmanská zo Spišskej Belej
- na uvoľnené miesto pedagóga do Centra voľného času bola prijatá – Mgr. Mária Budzáková zo Spišskej Belej
Mestská futbalová liga
Aj v tomto roku sa uskutoční mestská futbalová liga v našom meste. Je určená pre mužov starších ako 15 rokov. Podmienky
účasti v tejto lige ako aj jej priebehu sú uvedené v štatúte ligy, ktorý je zverejnený na internetovej stránke mesta v časti –
Športové podujatia. Začiatok ligy je plánovaný po 15.5.2007. Prihlášky do ligy pre rok 2007 je potrebné podať do 14.5.2007
do 18.00 hod. priamo sekretárovi ligy – Jánovi Gallikovi st. alebo na sekretariát primátora mesta.
Vyzývame zástupcov družstiev, ktoré predpokladajú sa zúčastniť tohto ročníka tejto ligy, aby prišli na pracovné stretnutie
zástupcov družstiev dňa 14. mája 2007 /pondelok/ o 18.00 hod. v malej zasadačke mestského úradu na prízemí – miestnosť
č. 1, kde bude vykonané rozlosovanie súťaže.
1. slovenská volejbalová liga
V sobotu 31.3.2007 odohrali beliansky volejbalisti posledný dvojzápas v tomto ročníku 1. slovenskej volejbalovej ligy.
Spišská Belá – Hriňová : 3:0, 2:3
Volejbalisti Slavoj Spišská Belá obsadili konečné 4. miesto v skupine Východ v tomto ročníku 1. slovenskej volejbalovej
ligy mužov. Gratulujeme a ďakujeme.
Na volejbalové zápasy sa môžeme opätovne tešiť až v októbri tohto roka, kedy začne nový súťažný ročník tejto ligy.
Verejný koncert učiteľov ZUŠ
Základná umelecká škola v Spišskej Belej Vás pozýva na Verejný koncert učiteľov školy, ktorý sa uskutoční dňa 23.
mája 2007 (v stredu) o 17.00 hod. v kinosále mesta. Vstupné dobrovoľné.
Deň matiek - nedeľa 13. mája
Mesto v spolupráci so školami a školskými zariadeniami v našom meste Vás pozýva na kultúrne nedeľné popoludnie pri
príležitosti Dňa matiek, ktorý sa uskutoční dňa 13. mája 2007 - v nedeľu o 15.00 hod.
Beliansky škovránok – sobota 19. mája
Materská škola na Mierovej ulici v spolupráci s mestom Vás pozývajú na Beliansky škovránok – 4. ročník detského
folklórneho festivalu v speve detí materských škôlok z celého regiónu. Podujatie sa uskutoční dňa 19.5.2007 /sobota/ od
13.00 hod. na námestí pred mestským úradom.

Beliansky majáles - 20. máj - nedeľa
Mesto Spišská Belá Vás pozýva na Beliansky majáles 2007, ktorý sa uskutoční dňa 20. mája 2007 od 15.00 hod. na
Belianskom rybníku. Čaká na Vás:
- hudobná skupina RYTMO /ŠAJTYOVCI/
- zaujímavé zábavné atrakcie pre deti i dospelých
- hry a súťaže pre deti
- zaujímavá tombola
Otvorené majstrovstvá mesta Spišská Belá v hádzaní šípok - 20. máj
Mesto Spišská Belá Vás pozýva na 1. ročník otvorených Majstrovstiev mesta Spišská Belá v hádzaní šípok 2007, ktoré sa
uskutočnia v nedeľu na 20. mája 2007 od 10.00 hod. na Belianskom rybníku.
- prezentácia súťažiacich od 9.30 hod.
- súťaž v 2 kategóriách pre širokú verejnosť – muži nad 15 rokov, ženy nad 15 rokov
- Štartovné : 100,-Sk/osoba
Rybári informujú ......
Miestna organizácia Slov. rybárskeho zväzu v Spišskej Belej Vás pozýva na rybárske preteky :
- sobota 12. mája 2007 od 9.00 – detské preteky
- nedeľa 13. mája 2007 od 9.00 hod. – preteky dospelých.
Brigáda
Dňa 27.04.2007 sa uskutočnila brigáda na čistení Belianskeho potoka od mostíka pri CIME po mostík pri Kolkárni. Brigády
sa zúčastnili žiaci gymnázia P.O. Hviezdoslava v Kežmarku v počte 27 žiakov pod vedením predsedu MO-SRZ Dušana
Novotného a profesora p. Juraja Varholáka z uvedeného gymnázia. ĎAKUJEME!

Viac aktuálnych informácii získate na www.spisskabela.sk
Automobilový klub Spišská Belá usporiadal dňa 29. apríla 2007 /v nedeľu/ na parkovisku pri Belianskych kúpeľoch 4.
kolo VIII. ročníka súťaže v jazde zručnosti „O pohár primátora mesta Spišská Belá“.

