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Názov projektu Cieľ a zameranie Externé zdroje Spolufinancovanie z RM Plán ukončenia projektu Poznámka

Energetické zhodnocovanie biologických 
odpadov (BRO)

Zefektívnenie činnosti podnikov Mesta 
Zhodnocovanie biologického odpadu z 
lesníckych činností, ochrana lesa 
Podpora využívania obnoviteľných 
zdrojov energie

326 904,70 € 2011 OP ŽP 4-09-16 211 189,25 €

Priemyselná zóna Podskala – príprava 
územia

Zlepšenie podmienok pre rozvoj 
podnikania a investovania v meste

0,00 € 2010 štádium 
prípravy PD

5 448 980,00 €

Výstavba a zriadenie multifunkčného a 
energetického a baníckeho centra - Dom 
bezhraničného priateľstva

Vytvorenie portfólia služieb v oblasti 
energetiky a ekologického CR

97 079,00 € 2010 až 11 Interreg1 941 590,00 €

Modernizáciou školy k efektívnejšiemu 
vyučovaniu – ZŠ Nad Medzou Spišská 
Nová Ves

Modernizácia budovy ZŠ za účelom 
zníženia energetickej náročnosti 
objektu a zvýšenia kvality výchovno-
vzdelávacieho procesu

79 587,00 € 2010 ROP1 591 736,00 €

Modernizácia budovy ZŠ za účelom 
zníženia energetickej náročnosti objektu 
a zvýšenia kvality výchovno-
vzdelávacieho procesu – ZŠ Ing. Kožucha

Modernizácia budovy ZŠ za účelom 
zníženia energetickej náročnosti 
objektu a zvýšenia kvality výchovno-
vzdelávacieho procesu

77 350,00 € 2010 ROP1 546 988,00 €

Regenerácia námestia Úprava ,revitalizácia námestia ( Zimná, 
Letná ul.)

169 936,40 € 2011 ROP 4.1a1 323 698,45 €

Skvalitnenie vzdelávacích podmienok, 
rekonštrukcia a modernizácia - ZŠ 
Komenského

Modernizácia budovy ZŠ za účelom 
zníženia energetickej náročnosti 
objektu a zvýšenia kvality výchovno-
vzdelávacieho procesu

61 682,00 € 2010 ROP1 233 640,00 €

Modernizáciou školy k efektívnejšiemu 
vyučovaniu – ZŠ Levočská ul.

Modernizácia budovy ZŠ za účelom 
zníženia energetickej náročnosti 
objektu a zvýšenia kvality výchovno-
vzdelávacieho procesu

53 823,00 € 2010 ROP1 076 459,00 €

Rekonštrukcia Zimného štadióna Zvýšenie atraktivity športového 
štadióna ,Modernizácia a zabezpečenie 
spoľahlivej prevádzky malej a veľkej 
ľadovej plochy

0,00 € 2009 v realizácii1 025 817,00 €
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Stavebné úpravy a modernizácia   ZŠ  
Nejedlého ul. Spišská Nová Ves

Zlepšený stavebnotechnický stav a MTV 26 600,00 € 2011 až 12 ROP 1.1530 574,30 €

Vytvorenie spoločných turistických 
produktov a ich propagácia

Vytvorenie trvalej a dlhodobej  
spolupráce medzi turistickými 
organizáciami a informačnými centrami 
SK - HU

7 966,00 € 2010 až 11 Interreg250 167,00 €

7DEM-SRO Premena tradičnej školy na modernú 7 884,00 € 2010 OP Vzdelávanie157 671,00 €

SOVA- Prevencia SOciálnej Vylúčenosti 
Aktívne

Aktívna prevencia sociálneho vylúčenia 
marginalizovaných skupín obyvateľstva 
mesta SNV, najmä v rómskych osadách 
v jeho územý

5 905,00 € 2010 v realizácii112 199,00 €

Intenzifikácia separovaného zberu 
komunálneho odpadu so zameraním na 
osvetu

Osveta v oblasti separovaného zberu 
formou propagačných materiálov

1 150,00 € 2009 až 10 Envi. fond23 000,00 €

Stop drogám v našom meste Vytvorenie dynamickej siete 
koordinátorov protidrogovej 
prevencie, ako nástroja uplatňovania 
účinnej prevencie

2 119,23 € 2009 Prostriedky 
Úradu Vlády SR

21 192,00 €

SAGE+ Prispieť k rastu spoluúčasti na 
celoživotnom vzdelávaní ľudmi 
každého veku, vratane ich specialnych 
potrieb a znevyhodnených skupin  bez 
ohladu na ich socioekonomicke 
zazemie,  podporiť moderné a  
inovatívne IKT,

2 796,00 € 2011 mesto ako 
partner

13 980,00 €

Lokálna samospráva zvýšujúca 
povedomie občanov

Vytvoriť priestor a podmienky pre 
dialóg subjektov pôsobiacich v oblsati 
rodovej rovnosti na lokálnej, 
regionálnej, národnej a medzinárodnej 
úrovni, posilniť spoluprácu medzi 
samosprávami

0,00 € 2008 ukončený5 000,00 €

Dajme im šancu – sebareflexiou k zmene 
– Projekt  Ms. polície SNV

Skvalitnenie a rozšírenie terciálnej 
prevenčnej činnosti v spolupráci so 
subjektmi, ktoré majú možnosť a 
nástroje na ovplyvnenie správania sa 
jedincov cieľovej skupiny

1 012,00 € 2009 Úrad Vlády4 000,00 €
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22 517 881,00 € 921 794,33 €18

678 373 683,0 Sk

mestské 
organizácie

Vápnenie lesných porastov Revitalizácia lesov 0,00 € Lesy mesta 
s.r.o

701 959,00 €

Hnojenie lesných porastov Revitalizácia lesov 0,00 € 2009 Lesy mesta 
s.r.o

668 734,00 €

Rastlinno lekárska starostlivosť lesov Zlepšovanie zdravotného stavu lesov 
Mesta SNV

0,00 € zrealizovaný z 
prostriedkov 

PPA

45 000,00 €

1 415 693,00 € 0,00 €3

42 649 167,3 Sk

921 794,33 €23 933 574,00 €21 Vypracoval : URM-Š.P., 
MsÚ v Spišskej Novej Vsi

721 022 850,3 Sk
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