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Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi: 
 
schvaľuje zrušenie členstva Mesta Spišská Nová Ves  v regionálnom Združení miest a obcí Spiša  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dôvodová správa 
 

Mesto Spišská Nová Ves je členom týchto združení, klubov a asociácií: 

• Združenie miest a obcí Slovenska (členský poplatok 0,16 €/obyv., cca 5 913,44 €)  
• Združenie miest a obcí Spiša (členský poplatok 0,05 €/obyvateľ, cca 1 848 €)  
• SEZO Spiš: 33 €/rok 
• Euroregion Tatry (členský poplatok 0,10 €/obyvateľ, cca 3 676 €/rok) 
• Asociácia prednostov MsÚ: 140 €/rok 
• Mikroregión Slovenský raj (členský poplatok 0,17 €/obyvateľ, cca 6 307,51 €) 
• Asociácia informačných centier Slovenska: 165 €/rok 
• Asociácia hlavných kontrolórov (50 €/rok) 
• Asociácia komunálnych ekonómov (120 €/rok) 
• Banícky spolok Spiš (40 €/rok) 
• Spišský dejepisný spolok (50 €/rok) 

 
Mesto Spišská Nová Ves je členom dvoch združení, ktorých činnosť je zameraná na obhajobu 
spoločných záujmov všetkých združených sídiel a ktorých aktivity smerujú k prijatiu nových alebo 
zachovaniu existujúcich kľúčových zákonov o územnej samospráve.  
Ide o Združenie miest a obcí Slovenska a Združenie miest a obcí Spiša.  
Nakoľko Združenie miest a obcí Slovenska je celoslovenským združením a háji záujmy i samospráv 
Spiša, navrhujeme zrušenie členstva v Združení miest a obcí Spiša.  
 
Naďalej odporúčame zotrvanie členstva mesta v týchto združeniach: 
 
Združenie miest a obcí Slovenska 
Mestské zastupiteľstvo potvrdilo členstvo mesta v tomto združení uznesením č. 66 zo dňa 24. 4. 
2003.  
Mesto Spišská Nová Ves v tomto združení zastupuje primátor mesta PhDr. Ján Volný, PhD. 
ZMOS sa prioritne venuje oblastiam, ktoré majú negatívny dopad na veľkú väčšinu členských obcí 
a miest a presadzovaniu oprávnených záujmov územnej samosprávy do legislatívnych predpisov. 
ZMOS spolupracuje s poslancami NR SR na príprave poslaneckých návrhov zákonov alebo ich 
noviel. Okrem toho v písomnej forme alebo v osobnom kontakte informuje členov zákonodarného 
zboru o argumentoch obcí a miest, upozorňuje na možné negatívne dopady, prípadne navrhuje 
konkrétne riešenie sporných otázok.  
Pri závažných otázkach rokuje s vedením parlamentných politických subjektov o podpore pre 
svoje návrhy a požiadavky. 
Poradenstvo a konzultácie pre jednotlivé členské mestá a obce sú súčasťou práce ZMOS prakticky 
vo všetkých oblastiach činnosti. 
 
SEZO Spiš 

 Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves schválilo členstvo mesta uznesením č. 202 zo dňa 13. 4. 
2004.  

 Mesto Spišská Nová Ves v tomto združení zastupuje primátor mesta PhDr. Ján Volný, PhD. a PhDr. 
Miroslav Semeš, PhD., poslanec MsZ. 

 Cieľom združenia je vytvorenie dostatočného potenciálu na realizáciu trvalo udržateľného a 
ekonomicky stabilného systému separovaného zberu v obciach a mestách združenia.  Založené 
bolo v r. 2004.  

   

 Združenie Región Tatry 
 MsZ Spišská Nová Ves potvrdilo ďalšie členstvo v združení uznesením č. 710 zo dňa 26. 9. 2007. 

Mesto v združení zastupuje Mgr. Ing. Peter Petko, JUDr. Jozef Biroš a Ing. Pavol Bečarik. 



 Cezhraničný zväzok v súlade s procesom integrácie európskych krajín sa snaží                                        
o urýchlenie všestranného rozvoja susediacich oblastí Poľskej republiky a Slovenskej republiky 
nadväzujúc na historické korene a vzájomné vzťahy týchto regiónov. 

 Združenie každoročne v Spišskej Novej Vsi organizuje  Slovensko-poľské hospodárske fórum  
zamerané na oblasť hospodárstva, dopravy a cestovného ruchu, rozvoj spolupráce slovenských 
a poľských firiem, rozvoj cezhraničnej spolupráce v našom regióne, výmenu skúseností, podporu 
rozvojových aktivít špecifických pre náš región a nadväzovanie kontaktov. 

 V tomto roku združenie v spolupráci s členskými mestami a obcami vydalo propagačné puzzle s 
kolážou fotografií členských miest a publikáciu propagujúcu historicko-kultúrne regióny na území 
združenia „Spiš, Orava a Liptov“. Publikácia prezentuje najzaujímavejšie miesta v jeho členských 
mestách a obciach v slovenskom jazyku, resumé v poľskom a anglickom jazyku. 

  
 Asociácia prednostov MsÚ 

 Mesto Spišská Nová Ves potvrdilo svoje členstvo uznesením MsZ č. 66 zo dňa 24. 4. 2003. Mesto 
v ňom zastupuje prednostka MsÚ Ing. Jela Bednárová. 

 Asociácia poskytuje predovšetkým organizovanie vzdelávacích aktivít potrebných pre 
profesionálny  a osobnostný rozvoj, možnosť vzájomnej výmeny odborných skúseností, 
poradenstvo v oblasti právnych, ekonomických a spoločenských otázok  a v oblasti riadenia úradu 
územnej miestnej samosprávy miest a obcí. 

 Asociácia prednostov MsÚ v tomto roku zorganizovala seminár v Hoteli Mýto (Mýto pod 
Ďumbierom) cieľom ktorého bolo poskytnúť účastníkom množstvo užitočných informácií 
týkajúcich sa prípravy, priebehu a výstupov mestských, miestnych a obecných zastupiteľstiev. 
Súčasťou seminára boli témy týkajúce sa správneho nastavenia rokovacieho poriadku, uplatnenia 
facilitácie počas rokovaní, nastavenia dobrých prevádzkových podmienok a procesov týkajúcich sa 
nakladania s majetkom. Záverom seminára boli diskusie k témam a vzájomná výmena praktických 
skúseností.   

 V Piešťanoch sa uskutočnil seminár zameraný  zmeny verejného obstarávania pri otváraní ponúk, 
zmeny vo vyhodnocovaní ponúk, súčinnosť pri uzatváraní zmluvy, zmeny v revíznych postupoch, 
profil verejného obstarávateľa, mimoriadne nízka ponuka, zavedenie odvolacieho konania na 
ÚVO, zmeny v rámcových zmluvách.  

 V rámci projektu Manažérske vzdelávanie prednostov úradov miestnej samosprávy v sa uskutočnil 
seminár Organizácia a facilitovanie verejných stretnutí  SR v Podbanskom. 

 

 Mikroregión Slovenský raj 
 Toto združenie postupne nahradilo Záujmové združenie obcí Slovenský raj. Členstvo Mesto 

Spišská Nová Ves v tomto združení bolo zrušené uznesením MsZ č. 673 a to k termínu 1. 1. 2007. 
Do združenia Mikroregión Slovenský raj mesto vstúpilo na základe uznesenia MsZ č. 38 zo dňa          
15. 2. 2007.  

 Cieľom združenia je dosiahnutie rozvoja a podpora aktivít v cestovnom ruchu. Mesto Spišská Nová 
Ves spoločne s Mikroregiónom Slovenský raj v súčasnosti realizuje projekt Integrovaná propagácia 

infraštruktúry cestovného ruchu a ponuky aktivít na území Mikroregiónu Slovenský raj v celkovom 
objeme 250 tis. eur. Výsledkom projektu bude aktualizácia web stránky www.slovenskyraj.eu a 
upgrade informačného systému, marketingová stratégia destinácie Slovenský raj, vypracovanie a 
tlač propagačných materiálov v šiestich jazykových mutáciách (Image prospekt, Návštevný 
poriadok, Katalóg aktivít a služieb v Mikroregióne SR, Propagačný film o Slovenskom raji), dva 3-
dňové workshopy spojené s infocestou, konferenciou a sprievodným programom pre 
touroperátorov.  

 V priebehu tohto roka sa mesto zúčastnilo spolu s Mikroregiónom Slovenský raj na výstave CR ITF 
Bratislava. Náklady na túto výstavu hradilo združenie Mikroregión Slovenský raj. Taktiež po 
vzájomnej dohode bola zabezpečená doprava a účasť na ďalších výstavách CR. Spoločne bolo 
zabezpečené tretie vydanie  propagačného materiálu Slovenský raj.  

 



 Asociácia informačných centier Slovenska 
 AICES je občianske združenie, ktoré zastrešuje v súčasnosti 59 turistických informačných centier, 

ktoré spĺňajú základný minimálny štandard služieb. Úlohou asociácie je nielen chrániť záujmy 
jednotlivých členov, ale aj zastupovať ich pri presadzovaní dôležitých strategických legislatívnych 
dokumentov v oblasti CR. AICES svojich členov metodicky usmerňuje pri tvorbe produktu TIC v 
jednotlivých destináciách CR SR. Zabezpečuje pre nich poradenskú činnosť a spoločnú publicitu 
doma i v zahraničí. Snahou AICES v najbližšom období je presadiť zavedenie štandardov a 
certifikácie TIC v rámci národného programu kvality služieb. Ako kolektívny riadny člen Zväzu 
cestovného ruchu SR deklaruje podporu vytvorenia partnerstva dôležitých „hráčov“ pôsobiacich v 
CR, spoločné presadzovanie záujmov a participáciu na tvorbe dôležitých strategických a 
legislatívnych dokumentov v oblasti CR, výsledkom ktorých by mala byť vyššia kvalita služieb CR. 

   

 Asociácia hlavných kontrolórov 
 Poslaním združenia je zabezpečenie zodpovedajúceho verejného, odborného, pracovného a 

sociálneho postavenia hlavných kontrolórov miesta a obcí a pracovníkov takýchto útvarov najmä 
legislatívnou formou ako aj vytváraním možností zvyšovania ich kvalifikácie formou vzdelávania. 
Činnosť asociácie je zameraná na podporu nezávislého, objektívneho a kvalifikovaného postupu 
pri výkone kontrolnej  činnosti, využívanie podnetov, pripomienok, námetov a sťažností občanov 
ako aj vlastných poznatkov na efektívny výkon a účinné zameranie kontroly, napomáhanie 
mimosúdnej ochrany práv členov ZHK, sprostredkovanie informácií členom a spolupráca                    
s odbornými inštitúciami. 

  
 Asociácia komunálnych ekonómov 
 Asociácia je dobrovoľnou neziskovou mimovládnou organizáciou odborníkov – ekonómov 

a právnikov zaoberajúcich sa teóriou a metódami finančnej a daňovej politiky, rozpočtovania, 
finančného hospodárenia a nakladania s majetkom mesta, riadenia organizácií založených 
mestom. Okrem odbornej pomoci samosprávam vo vyššie uvedených oblastiach je predmetom 
činnosti a cieľom asociácie aj reprezentovanie odborne vyjadrených záujmov samospráv navonok. 

 Jej oficiálny vznik sa datuje od r. 1996. Pre veľký záujem sa sformovanie oficiálneho združenia 
uskutočnilo veľmi rýchlo. Dnes má základňa viac ako 120 členov. Úspešná iniciatíva sa stretla 
s porozumením primátorov a starostov a taktiež s finančnou a technickou podporou USAID/LSGAC 
(Centra asistencie pre miestne samosprávy). Mesto Spišská Nová Ves potvrdilo svoje členstvo 
uznesením MsZ č. 66 zo dňa 24. 4. 2003. Od roku 2013 Mesto Spišská Nová Ves zastupuje Ing. 
Iveta Topoliová, vedúca fin. oddelenia MsÚ. 

 Asociácia realizuje svoje aktivity najčastejšie prostredníctvom odborných konferencií (2 - 3 x 
ročne), výmenou informácií medzi členmi, publikačnou a školiacou činnosťou a tiež vytvorením 
a poskytovaním spoločnej informačnej databázy členom asociácie. 

  V roku 2013 sa uskutočnila 35. odborná konferencia (a zároveň valné zhromaždenie) Asociácie 
komunálnych ekonómov SR pod názvom Šetrenie a úsporné opatrenia v rozpočtových politikách 
miestnych samospráv. Zúčastnil sa jej Ing. Ľubomír Pastiran.  

 Ing. Iveta Topoliová a Ing. Dana Mrnková sa zúčastnili 36. odbornej konferencie (AKE) – „Správne 
rozpočtového rozhodnutia obmedzujú riziká“. 

 Témami konferencie boli východiská pre prípravu rozpočtov miestnych samospráv na roky             
2014 - 2016, aktuálne otázky financovania samospráv, pripravované zmeny v legislatíve 
s dopadom na rozpočty a financovanie miest a obcí, rozpočtová zodpovednosť, rozpočtové 
pravidlá, aktuálne informácie o aktivitách pre samosprávy, poriadok v zmluvách a pohľadávkach, 
nové produkty pre samosprávu v SR, výmena skúseností k aktuálnym finančným problémom 
miest. 

       
 Banícky spolok Spiš  
 Cieľom združenia je zjednotiť úsilie o zachovanie a propagovanie tradícií baníctva v tradičných 

banských oblastiach Spiša. 



 V spolupráci s Baníckym spolkom Spiš sa uskutočnilo  Valné zhromaždenie OZ BSS SNV, na ktorom 
bolo prijaté Kalendárium na rok 2013. Banícky spolok Spiš sa aktívne zapojil do  Medzinárodného 
dňa múzeí, ktoré sa uskutočnilo v MEBC a prezentácie štôlne Michal žiakom a študentom 
základných a stredných škôl.  

 Banícky spolok Spiš zabezpečil  500 ks mineralogických a horninových vzoriek pre ďalšie využitie v 
Technickom múzeu. V máji reprezentovali mesto SNV členovia BSS na Svätodušných baníckych 
sviatkoch v Dobšinej. 

  V júni t. r. sa zúčastnili zástupcovia BSS a mesta Spišská Nová Ves na Celoslovenskej banskej 
konferencii v Košiciach a na podujatiach v rámci 15. európskeho stretnutia baníkov a hutníkov            
v Košiciach.  

 Počas celého prvého polroka prebiehali prípravné práce náučného chodníka v Novoveskej Hute. 
Odhalenie náučného chodníka sa uskutočnilo 14. 9. 2013.  

 V MEBC sa uskutočnilo 6 prednášok zameraných na históriu baníctva v spišskom regióne, zo 
zahraničia a vzniku tlačiarenstva vo svete a na Spiši. 

  
 Spišský dejepisný spolok 
 Spolok patrí so svojimi predchodcami medzi najstaršie spolky podobného zamerania na území 

Slovenska. Bol založený valným zhromaždením 27. 6. 1992. Nadväzuje na činnosť svojho 
predchodcu Spišského dejepisného spolku (1883 – 1946) a Krúžku historikov Spiša pri Slovenskej 
historickej spoločnosti (1965 – 1991). Jeho úlohou je vedecký výskum minulosti Spiša, rozširovanie 
výsledkov vedeckého výskumu a prispievanie k zvýšeniu historického vedomia a regionálneho 
povedomia Spišiakov, a to nielen v oblasti dejín, ale aj archeológie, umenia, literatúry, národopisu, 
jazykovedy a pod.  

 Naďalej prebieha spolupráca so Spišským dejepisným spolkom pri príprave vydania monografie 
mesta „Dejiny Spišskej Novej Vsi.  Spoločným projektom je i oživenie histórie zvonolejárskej dielne 
Majstra Konráda. 

  
 

 
V Spišskej Novej Vsi 5. 12. 2012 
 
 
Spracovala: Ing. Andrea Jančíková   
       PhDr. Ján Volný, PhD. 
         primátor mesta 


