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MESTSKÉ ZASTUPIUTEĽSTVO   Spišská Nová Ves, dňa 31.05.2010 

dňa 03.06.2010 
 
 
PREDMET: Schválenie projektov rozvoja mesta 
 
 
Predkladá: 
Ing. Zuzana Záborská 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spracoval: 
Ing. Zuzana Záborská 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dôvod predloženia: 
Výzva ROP-3.2b-2010/01 
Výzva OP KaHR -22VS-1001 
Výzva – Švajčiarsky mechanizmus 
 

 
Návrh na uznesenie 
 
Mestské  zastupiteľstvo  v Sp.N.Vsi: 
 
1.Berie na vedomie    
Správu o príprave a podaní projektov 

� Integrovaná propagácia infraštruktúry 
CR a ponuky aktivít na území 
mikroregiónu Slovenský raj 

� Klaster Terra Incognita 
� Madars park ako produkt CR 
� Rekonštrukcia a modernizácia 

verejného osvetlenia II. 
 
2. Schvaľuje 
2.1   
- predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy ROP-
3.2b-2010/01 za účelom realizácie projektu: 
„ Integrovaná propagácia infraštruktúry 
CR a ponuky aktivít na území 
mikroregiónu  Slovenský raj, 
ktorého ciele sú v súlade s platným Územným 
plánom mesta a platným Programom 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta 
 
- zabezpečenie realizácie projektu po schválení  
  žiadosti o NFP 
 
- financovanie projektu vo výške 5 % z celkových 
oprávnených výdavkov na projekt t.j. vo výške   
14 968,20 EUR.  
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Podpisy: 
 
 
 
 

 
2.2  
- predloženie žiadosti o NFP v rámci opatrenia 
2.2 OP KaHR na realizáciu projektu: 
„ Rekonštrukcia  a modernizácia verejného  
osvetlenia v meste Spišská Nová Ves II“, 
ktorého ciele sú v súlade s platným Územným 
plánom mesta a platným Programom 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta 
 
- zabezpečenie realizácie projektu po schválení  
  žiadosti o NFP 
 
- financovanie projektu vo výške 5 % z celkových 
  oprávnených výdavkov na projekt t.j. max vo 
  výške 13 000 EUR.  
 
 
 
 
 
Zodpovedný:  
Ing. Peter Petko, prednosta MsÚ Sp.N.Ves 
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Aktuálne podané a pripravované projekty mesta 
 

Na základe aktuálnych výziev a možnosti získania externých zdrojov na projekty mesta 
predkladáme na prerokovanie MsZ spolu 4 projekty, z toho 3 zamerané na podporu rozvoja 
infraštruktúry cestovného ruchu a 1 projekt na pokračovanie rekonštrukcie verejného 
osvetlenia. Jedná sa o projekty: 

1. Integrovaná propagácia infraštruktúry CR a ponuky aktivít v Slovenskom raji 
2. Klaster Terra Incognita 
3. Madars park ako produkt CR 
4. Rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste Sp.N.Ves 

 
1. Integrovaná propagácia infraštruktúry CR a ponuky aktivít v Slovenskom raji 
(projekt podaný dňa 27.05.2010) 
 
Žiadateľ: Mesto Sp.N.Ves 
Partner: Združenie obcí mikroregiónu Slovenský raj 
 
Výzva: ROP – 3.2b-2010/01 – Posilnenie vybavenosti územia prostredníctvom podpory 
infraštruktúry CR. 
 
Cieľ projektu:  
Zvýšenie konkurencieschopnosti cestovného ruchu v regióne cez zatraktívnenie a posilnenie 
turistického potenciálu a zintenzívnenie pozície tohto sektora v rámci regionálnej ekonomiky 
za súčasného skvalitnenia vzájomnej interakcie dopytu a ponuky: 
-  posilnenie partnerstva  medzi aktérmi 
-  zadefinovanie rámcov výkonu a realizácia marketingu územia  
-  ucelená a koordinovaná propagácia regiónu 
 
Plánované výstupy projektu: 
 
Vypracovaná Marketingová stratégia pre destináciu Slovenského raja a okolia (vrátane 
auditu možností rozvoja CR nástupných centier a vrátane posúdenia otvorenia Kyseľa)  
 
Propagačné materiály: 
-  IMAGE prospekt o NP SR s predstavením jeho prírodných atraktivít v náklade   
   200 000 ks a v 6 jazykoch (SK, EN, D, HU, PL, F) 
-  prospekt AKTIVITY v SR s predstavením infraštruktúry CR – stravovacích a    
   ubytovacích zariadení, produktov a aktivít - 100 000 ks a v 6 jazykoch. 
-  populárnou formou spracované pravidlá pre návštevníkov NP 
-  film o Slovenskom raji 
 
Prezentačné aktivity: 
Dva 3-dňové workshopy pre touroperátorov, spojené s odbornou konferenciou, infocestou so 
sprievodným  programom, t.j.jeden workshop pre letnú a jeden pre zimnú turistickú sezónu. 
 
Aktualizovaná web stránka mikroregiónu Slovenský raj 
 
Rozpočet projektu:  
- celkové výdavky: 299 376,00 EUR 
- požadovaná výška NFP: 284 407,20 EUR 
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- spolufinancovanie: 14 968,80 EUR, čo je 5 % na základe zmluvy o združení finančných 
prostriedkov v rámci mikroregiónu Slovenský raj z príspevkov mesta a obcí 
mikroregiónu 

 
2. Klaster Terra Incognita 
    (projekt podaný 28.05.2010) 
 
Žiadateľ: Košický samosprávny kraj 
Partner:   Mesto Spišská Nová Ves (aktívna účasť v projekte, poskytnutie kapacít, expertízy,  
koordinácia a realizácia určených a dohodnutých projektových aktivít, facilitácia 
komunikačných aktivít) 
 
Výzva: ROP – 3.2b-2010/01 – Posilnenie vybavenosti územia prostredníctvom podpory 
infraštruktúry CR. 
 
Cieľ projektu:  
Podporiť rozvoj a udržateľnosť kultúrneho turizmu v Košickom kraji (cez program TERRA 
INCOGNITA) so zameraním na Gotickú, Vinnú a Železnú cestu 
- podporiť spoluprácu a tvorbu partnerstiev pre lepšiu koordináciu aktivít a činností v  
  kultúrnom turizme v regióne 
- zabezpečiť propagáciu programu TI a jeho produktov 
 
Projektové aktivity: 

- Identifikácia jednotlivých aktérov v kultúrnom turi zme a vytvorenie 
databázy 

- Identifikácia potenciálnych členov Klastra TI – informačná kampaň na 
oboznámenie potenciálnych partnerov o projekte, jeho vízií, cieľoch, aktivitách 
a konkrétnych prínosoch pre kraj a predovšetkým pre oblasť kultúrneho 
turizmu. 

- Analýza najlepších praktík v existujúcich a funkčných modeloch organizácie 
a riadenia kultúrneho turizmu (Rakúsko, Česko), ich hlavných činností a 
modelu spolupráce. 

- Návrh organizačného a finančného modelu fungovania Klastra TI 
- Vytvorenie metodiky a štandardov pre tvorbu produktov v kultúrnom 

turizme na jednotlivých tematických trasách TI - výsledkom bude burza 
produktov TI, v rámci ktorej sa vyberú produkty, ktoré budú podporené, budú 
reprezentovať program TI a zároveň budú súčasťou ďalších aktivít v rámci 
komunikácie programu. 

- Príprava komunikačnej stratégie programu TI – výstupom budú dizajn 
      manuál pre symboly, komunikačný mix a akčný plán komunikácie programu. 
      Výstupom bude aj realizácia niektorých, oprávnených aktivít v rámci 
      komunikačného mixu: 

 
I. TERRA INCOGNITA v tla či a obraze 
tlačené propagačno-informačné materiály, multimediálna tvorba 
II. TERRA INCOGNITA na Internete 
prostredníctvom Turistického regionálneho informačného portálu 
(www.regionkosice.com) 
III. TERRA INCOGNITA na cestách: zabezpečenie propagácie programu 
TERRA INCOGNITA na podujatiach, veľtrhoch a výstavách (prenosný 
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zážitkový stánok s expozíciou TERRA INCOGNITA) 
 
Rozpočet projektu:  
- celkové výdavky: 300 000,00 EUR 
- spolufinancovanie: je zodpovednosťou žiadateľa – teda KSK vo výške 5 %  (Mesto ako 

partner nemá finančnú zodpovednosť za realizáciu projektu) 
 
3. Madars park ako produkt CR (fáza projektového nápadu) 
 
Žiadateľ: Mesto Sp.N.Ves 
Partneri:    
- očakáva sa švajčiarsky i slovenský partner  
 
Výzva:  Program švajčiarsko – slovenskej spolupráce: Zlepšenie úrovne služieb v oblasti 
CR cez tvorbu produktov CR 
 
Jedná sa o zdroj zameraný najmä na budovanie kapacít (ľudské zdroje, partnerstvá, 
spolupráca pri tvorbe produktov CR, inovatívne prístupy) nejedná sa o zdroj vyslovene 
zameraný len na investičné aktivity, avšak investície „v primeranej miere“ (reštaurácia 
Sad mládeže). Očakávajú sa modelové projekty, pilotne projekty, projekt musí mať 
merateľný regionálny dopad! 
 
- zameranie: len Východoslovenský kraj  
- celková alokácia zdrojov na Výzvu: 7 mil. EUR (85 % Švajčiarsko a 15 % Slovensko) 
- min. výška NFP : 616 340 EUR;  
- max. výška NFP: 1 643 574 EUR 
- možnosť získania zdrojov až do výšky 100 % bez potreby spolufinancovania; 
  spolufinancovanie vítané (body pri hodnotení)  
- možnosť získania zdrojov aj na spracovanie PD a potrebných štúdií (samostatná zmluva) 
- dĺžka realizácie projektu: najneskoršie do konca roku 2015 (cca 3 ročné projekty) 
- dvojkolový systém rozhodovania o úspešnosti projektu: 1.kolo – schválený zámer 
  s uložením podmienok jeho dopracovania do finálneho projektu. 2.kolo – cca do 2  
  mesiacov dopracovať projekt do konečného návrhu -  schvaľovanie finálnych projektov. 
 
Cieľ projektu (pracovný):  
Vybudovať/dobudovať Madaras park ako komplexný produkt CR vrátane ZOO a vrátane 
rekonštrukcie bývalého reštauračného objektu 
 
Rozpočet projektu: využiť max. možnú hranicu – teda cca 1 600 000 EUR  
 
Termín podania: najneskoršie 12.07.2010 (projektový zámer pre prvé kolo rozhodovania)  

 
Pripravenosť Mesta pre podanie projektu: 

Máme Nemáme 
Zastaralú Ubanistickú štúdiu Madaras parku vrátane 
amfiteátra  

Jasnú projektový zámer zmysle podmienok zmluvy 

Projekt na rekonštrukciu reštauračného zariadenia Dopracované štúdie a PD (ako komplex) – pre 
dobudovanie MADARASU ako produktu CR  

Nápady pre podanie projektu Partnerov 
 

 
 



K bodu rokovania: 6         

 

 
4. Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia – časť Letná ul. (úsek Radnica – 
Hotelová akadémia) a Levočská ul. 

 
Mesto Spišská Nová Ves realizuje úspešný projekt (03.2010) Modernizácia a rekonštrukcia 
verejného osvetlenia v meste Spišská Nová Ves – Zimná ul. časť Letnej ul. (OP 
Konkurencieschopnosť a hospodársky rast), Oprávnené výdavky projektu sú 261 431,60 € 
z toho NFP predstavuje 248 360,02 €.  
 
15.3.2010 bola otvorená nová Výzva v rámci OP Konkurencieschopnosť a hospodársky 
rast, Prioritná os 2 Energetika, Opatrenie 2.2 Budovanie a modernizácia verejného 
osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky.  
Mestu sa takto naskytá možnosť uchádzania sa o finančné prostriedky na podporu ďalšieho 
projektového zámeru: Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia pre mesto Spišská 
Nová Ves – trasa Levočská ulica, Letná ulica (Reduta – Obchodná akadémia).  
Príprava tohto projektového zámeru nie je súčasťou rozpočtu mesta Spišská Nová Ves na rok 
2010 a odhad nákladov na spracovanie kompletnej žiadosti o NFP v rátane spracovania 
odborných príloh je 4000,- € s DPH 

 
Maximálna výška pomoci: 250 000 € 
 
Požadované spolufinancovanie: 5%  

 
Maximálna dĺžka realizácie projektu: 36 mesiacov 

 
Začiatok realizácie projektu:  rok 2011 

 
Uzávierka výzvy: 28.jún 2010 

 
 
 
 
 
 

Spracovali: Záborská, Pohly, Klímová 


