
                                                                                                      K bodu rokovania: 9 
 

 
                                                                                                           Spišská Nová Ves, 28.10.2008

    

 
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 
dňa 06.11.2008 
 
 
PREDMET 
Poskytnutie štartovacieho eurobalíčka seniorom nad 70 rokov 
 
 
Predkladá:     Mgr. Ján Volný, primátor mesta 
 
Spracoval:   Ing. Ľubomír Pastiran, vedúci odboru financií, školstva a soc. vecí 
 

Prerokované:      
      

Dôvod predloženia:   
   

Prizvaný:   
 
Podpisy:   
 

Návrh na uznesenie:  
Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi 

 
schvaľuje:  
 
poskytnutie štartovacieho eurobalíčka seniorom nad 70 rokov  
                                                                             
ukladá:                                                                                               
 
výdavky na poskytnutie štartovacieho eurobalíčka seniorom nad 70 rokov zahrnúť do 4. zmeny 
rozpočtu mesta na rok 2008 
 
 
 



 
  

Poskytnutie štartovacieho eurobalíčka seniorom nad 70 rokov./vrátane/. 
 
 

     Mesto Spišská Nová Ves v rámci informačnej kampane prechodu na euro sa podieľalo na tomto 
projekte poskytovaním informačných brožúr a letákov prostredníctvom informačného panela 
v budove Mestského úradu na Štefánikovo nám. č. 5. 
     Eurokampaň vstupuje v týchto dňoch do záverečnej fázy. V rámci nej v mesiaci novembri obdrží 
každá domácnosť na Slovensku tzv. eurokalkulačku ako pomôcku na prepočet Sk na Euro, alebo 
Eura na Sk prostredníctvom konverzného kurzu. 
     V rámci vyvrcholenia príprav na zavedenie eura v podmienkach  nášho mesta navrhujeme 
zakúpenie a poskytnutie eurobalíčkov jednej z najohrozenejších skupín obyvateľstva a to seniorom 
vo veku min. 70 rokov.  
     Poskytnutie eurobalíčka je možné cca 2 659 obyvateľom /údaj z 15.10.2008/ po splnení 
niektorých podmienok: 

- občan dovŕšil, alebo dovŕši v roku 2008  70 rokov veku a mal trvalý pobyt na území mesta 
k 1.1.2008, 

- osobne prevzatie po predložení platného občianskeho preukazu,  
- v prípade nemožnosti osobného prevzatia nahlásenie doručenia na adresu, kde dôjde 

k osobnému doručeniu a prevzatiu balíčka, 
- osoba spĺňajúca podmienky na poskytnutie eurobalíčka nemá nedoplatky vedené k 1.1.2008 

voči mestskému úradu. 
  

     Eurobalíček obsahuje euromince v hodnote 16,6 eura, čiže cca 500,- Sk a bude v predaji od 
1.12.2008, čo znamená výdavky mesta cca 1.3 mil Sk.  
     Termín osobného prevzatia eurobalíčka bude od 3.12. do 19.12. 2008 na mestskom úrade 
v Spišskej Novej Vsi. 
     Prípadné ďalšie podrobnosti budú oznámené potencionálnym príjemcom v decembrovom 
Informátore,  teletexte TV-Reduta prípadne prostredníctvom mestských výborov. 
 
 
 
V Spišskej Novej Vsi 28.10.2008              
 
 
 


