ROZVOJOVÝ PLÁN MESTA SPIŠSKÁ NOVÁ VES 2011 – 2020
Aktualizovaná verzia : December2015
ÚVOD

Rozvojový plán mesta Spišská Nová Ves SYNERGIA na roky 2011 – 2020 (ďalej len RPM) bol
schválený a prijatý 16. 6. 2011 uznesením Mestského zastupiteľstva v Spišskej Novej Vsi ako
záväzný a základný rozvojový dokument mesta. Tento plán (v zmysle zákona č. 539/2008 Z.z.
o podpore regionálneho rozvoja nazývaný Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja PHSR) má charakter strednodobého plánovacieho dokumentu a v zmysle uznesenia MsZ je
platný do roku 2020.
Potrebu jeho aktualizácie v roku 2015 vyvolala nová legislatíva hlavne na nadnárodnej a
národnej úrovni pre nové programové obdobie Kohéznej politiky EÚ na roky 2014 – 2020,
a tiež novelizácia Zákona o podpore regionálneho rozvoja č. 539/2008 v znení zákona č.
309/2014 Z. z.
Ex-post hodnotenie plnenia RPM Spišská Nová Ves za predchádzajúce obdobie, spracované
k 30. 10. 2015, dopad jeho plnenia na želaný stav stanovených rozvojových cieľov, a tiež
novovzniknuté potreby Mesta predstavovali ďalšie východiská potreby jeho aktualizácie.
Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi na svojom zasadnutí dňa 16. 12. 2015 schválilo
návrh aktualizácie Programu rozvoja mesta Spišská Nová Ves 2011 – 2020.

1. Postup spracovania aktualizácie Programu rozvoja mesta Spišská Nová Ves
2011 – 2020

Aktualizácia Programu rozvoja Mesta Spišská Nová Ves 2011 – 2020

Názov dokumentu

Forma spracovania

Dôvod aktualizácie

Program rozvoja Mesta Spišská Nová Ves 2011 – 2020,
aktualizovaná verzia December 2015
Spracovanie aktualizácie PRM v zmysle Implementačného
mechanizmu RPM, smernica č. 2, zabezpečilo oddelenie verejnej
správy, referát rozvoja mesta v spolupráci s vedúcimi oddelení MsÚ,
poslancami MsZ a členmi komisií pri MsZ. Pracovnú skupinu viedla
prednostka MsÚ. Pri spracovaní aktualizácie PRM sa prihliadalo na
Metodiku na vypracovanie programu hospodárskeho rozvoja a
sociálneho rozvoja obce/obcí/VÚC odporúčanej MDVRR SR (verzia
2.0 metodiky z februára 2015).
Dôvodom aktualizácie platného Rozvojového plánu Mesta Spišská
Nová Ves 2011 – 2020 bola potreba zosúladiť ho:
• s cieľmi a prioritami ustanovenými v národnej legislatívepre
nové programovacie obdobie Kohéznej politiky EÚ 2014 –
2020 (Národná stratégia regionálneho rozvoja SR 2020/2030,

•
•
•
•
•

Obdobie
spracovania
Financovanie
spracovania

Partnerská dohoda SR 2014 - 2020, vychádzajúca zo Stratégie
Európa 2020),
s ustanoveniami novely Zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore
regionálneho rozvoja v znení Zákona č. 309/2014 Z. z., ktorá
je účinná od 01. 01. 2015,
s odporúčanou Metodikou pre spracovanie PHSR verzia 2.0 z
februára 2015
cieľmi a prioritami PHSR Košického samosprávneho kraja
s aktuálne platnou záväznou časťou územnoplánovacej
dokumentácie mesta (Územný plán mesta Spišská Nová Ves
z roku 2001 v zmysle jeho platných zmien a doplnkov)
so zmenou a aktuálnymi potrebami Mesta, vychádzajúcimi
z ex post hodnotenia jeho plnenia za predchádzajúce
obdobie), t. j. zhodnotenie realizovaných aktivít v rámci
prijatých opatrení a ich dopad na želaný stav stanovených
cieľov (12 cieľov v 10 rozvojových programoch)
Január 2015 –December 2015

Aktualizácia dokumentu spracovaná bez ďalších nárokov na finančný
rozpočet Mesta

2. Harmonogram spracovania aktualizácie PRM Spišská Nová Ves 2011 - 2020
Aktivita – vecná špecifikácia

Termín

Vypracovanie ex-post hodnotenia predchádzajúceho
dokumentu
Prerokovanie v Komisii komunálneho rozvoja MsZ
Zapracovanie pripomienok do ex-post hodnotenia
Aktualizácia programovej časti dokumentu
Aktualizácia realizačnej časti dokumentu
Návrh finančnej časti dokumentu
Prerokovanie dokumentu na Finančnej komisii a Komisii
komunálneho rozvojaMsZ
Schvaľovanie dokumentu v MsZ
Zverejnenie schváleného dokumentu na web stránke Mesta

04/2015 – 8/2015
09/2015
11/2015
10/2015 – 11 /2015
11/2015
11/2015
11/2015 – 12/2015
12/2015
12/2015

3.Východiská pre posúdenie súladu s nadnárodnou, národnou, regionálnou,
vlastnou legislatívou v oblasti regionálneho a územného rozvoja SR
Ciele a prioritynárodnej legislatívy - Národná stratégia regionálneho rozvoja SR
2020/2030, Partnerská dohoda SR 2014 - 2020, vychádzajúce zo Stratégie Európa 2020),

Prioritami Národnej stratégie regionálneho rozvoja SR 2020/2030, základného strategického
dokumentu, ktorého cieľom je určiť komplexný strategický prístup štátu k podpore regionálneho
rozvoja na Slovensku do roku 2030, sú:
- veda, výskum inovácie
- ľudské zdroje
- zamestnanosť
- konkurencieschopnosť, rast a podnikateľské prostredie
- životné prostredie, zmeny klímy a obnoviteľné zdroje energie
Stratégia Európy 2020 identifikuje 3 priority:
- inteligentný rast (vytvorenie hospodárstva založeného na znalostiach a inováciách)
- udržateľný rast (podporovanie ekologickejšieho a konkurencieschopnejšieho
hospodárstva, ktoré efektívne využíva zdroje
- inkluzívny rast (podporovanie hospodárstva s vysokou mierou zamestnanosti, ktoré
zabezpečí sociálnu a územnú súdržnosť
Za účelom dosahovania cieľov stratégie Európa 2020 každý členský štát vypracuváva
Partnerskú dohodu s EK. Partnerská dohoda Slovenskej republiky na roky 2014 – 2020
stanovuje stratégiu, priority a opatrenia pre účinné a efektívne využívanie prostriedkov EŠIF.
V zmysle tejto dohody prioritnými oblasťami nového programového obdobia 2014 – 2020
pre Slovensko sú:
•
•
•
•
•

Podnikateľské prostredie priaznivé pre inovácie
Infraštruktúra pre hospodársky rast a zamestnanosť
Rozvoj ľudského kapitálu a zlepšenie účasti na trhu práce
Trvalo udržateľné a efektívne využívanie prírodných zdrojov
Moderná a profesionálna verejná správa

V programovom období 2014-2020 je po prvý raz v oblasti regionálneho rozvoja aplikovaný
integrovaný prístup prostredníctvom Regionálnych integrovaných územných stratégií (RIÚS).
RIÚS je tak východiskovým strategickým dokumentom pre realizáciu Integrovanej územnej
investície (IÚI) na regionálnej úrovni s dopadom na miestnu úroveň. Zároveň RIÚS
predstavuje záväzný akčný plán konkrétnych plánovaných aktivít IROP v Košickom kraji,
definujúci konkrétne plánované opatrenia s dôrazom na integrovaný prístup pre rozvoj
územia.
RIUS Košického kraja si za svoje priority stanovil nasledovné prioritné osi:
- bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
- ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
- mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch
- zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie
- zmiernenie rastúcej nezamestnanosti, sociálnej exklúzie a chudoby
Novela zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení zákona č.
309/2014 Z. z., ktorá je účinná od 01. 01. 2015

V zmysle novely vyššie citovaného zákona boli samosprávy povinné dať aktuálne platné
programy rozvoja a programy schválené pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona do
súladu s aktualizovanými jeho ustanoveniami, týkajúcimi sa predovšetkým jeho štruktúry.
Podľa vyššie uvedeného rozvojové programy samospráv musia pozostávať z:
a) analytickej časti, ktorá obsahuje komplexné hodnotenie a analýzu východiskovej situácie
mesta/obce, odhad jejbudúceho vývoja, možné riziká a ohrozenia vo väzbe na existujúce
stratégie a koncepcie a využívanievnútorného potenciálu územia, jeho limitov a rozvoja,
definovanie podmienok udržateľného rozvoja mesta/obce,
b) strategickej časti, ktorá obsahuje stratégiu rozvoja mesta/obce pri zohľadnení jej
vnútorných špecifík a určíhlavné smery, priority a ciele rozvoja obce rešpektovaním princípov
regionálnej politiky s cieľomdosiahnutia vyváženého udržateľného rozvoja územia,
c) programovej časti, ktorá obsahuje najmä zoznam opatrení a aktivít na zabezpečenie
realizácie programurozvoja mesta/obce,
d) realizačnej časti, ktorá je zameraná na popis postupov inštitucionálneho zabezpečenia
formou partnerstvaa organizačné zabezpečenie realizácie programu rozvoja mesta/obce,
systém monitorovania a hodnoteniaplnenia programu rozvoja obce s ustanovením
merateľných ukazovateľov, vecný a časový harmonogramrealizácie programu rozvoja
mesta/obce formou akčných plánov
e) finančnej časti, ktorá obsahuje finančné zabezpečenie jednotlivých opatrení a aktivít,
inštitucionálneja organizačnej stránky realizácie programu rozvoja mesta/obce ako
indikatívny finančný plán na celé obdobie jeho realizácie vrátane modelu viaczdrojového
financovania sociálno-ekonomických partnerov v území
PHSR Košického kraja, RIUS Košického kraja
Aktuálne platný PRM Spišská Nová Ves 2011 – 2020 bol v čase jeho spracovania posúdený
z hľadiska jeho súladu s platným PHSR Košického kraja.
KSK v súčasnej dobe spracoval nový návrh svojho PHSRna obdobie rokov 2016 – 2022,
tento však ešte v čase finalizácie nášho dokumentu nebol schválený zastupiteľstvom KSK.
Aj napriek tomu uvádzame niekoľko základných atribútov návrhu:
Víziou Košického samosprávneho kraja je vzájomná spolupráca jednotlivých aktérov
z akademickej, podnikateľskej a verejnej obce s cieľom mobilizácie sociálneho kapitálu
obyvateľov Košického kraja pri hľadaní riešení aktuálnych problémov v oblasti regionálneho
rozvoja.
Návrh stratégie PHSR KSK obsahuje 8 strategických cieľov podporovaných 20 špecifickými
cieľmi v hospodárskej, sociálnej a environmentálnej oblasti na riešenie dvoch najzávažnejších
problémov kraja, ktorými sú stále rastúca nezamestnanosť, prevyšujúca celoslovenský
priemer približne o 2% a nízke mzdy, ktoré patria k najnižším nielen v rámci Európskej únie
ale aj krajín OECD.
Územný plán Mesta Spišská Nová Ves z roku 2001 v zmysle platných zmien a
doplnkov
V hodnotenom období sa uskutočnila len jedna zmena Územného plánu Mesta Spišská Nová
Ves - 16.4.2015 bola na MsZ schválená zmena územného plánu v lokalite Stojan. Pôvodné
priemyselné vyžitie hnedej zóny bolo zmenené na plochu so zmiešanou funkciou. Táto v sebe

obnáša bývanie s občianskou vybavenosťou. Vo vymedzení verejnoprospešných stavieb sa tu
uvažuje so zriadením zastávky MHD a príslušnými úpravami existujúcej komunikácie.
Všetky východiská, ktoré boli identifikované vyššie, boli zobrané do úvahy v procese
aktualizácie Rozvojového plánu Mesta Spišská Nová Ves 2011 – 2020, čo sa v štruktúre
dokumentu prejavilo nasledovne:

Štruktúra RPM
Ex- post hodnotenie Rozvojového plánu Mesta Spišská Nová Ves 2011 – 2020 k 30. 10. 2015
spracované
1. Analytická časť
ostáva v platnosti z pôvodného dokumentu
2. Strategická časť
a)Vízia mesta Spišská Nová Ves v roku 2020 ostáva v platnosti z pôvodného dokumentu:
„ Spišská Nová Ves – Mesto s dobrým výhľadom - je v roku 2020 vysoko
konkurencieschopným mestom v rámci Slovenska, s dobrými podmienkami pre rozvoj
ekonomických príležitostí a súčasne je miestom pre kvalitný život všetkých skupín
obyvateľov. Mesto plní prirodzenú úlohu rozvojového lídra svojho okolia“
b)Ciele na dosiahnutie vízie ostávajú v platnosti z pôvodného dokumentu:
1. Vytvoriť zo Spišskej Novej Vsi a jej okolia významnú turistickú destináciu Spiša
2.Vytvoriť zo Spišskej Novej Vsi zaujímavé miesto pre podnikanie
3a) Rozšíriť ponuku a zvýšiť dostupnosť kvalitných kultúrnych podujatí a aktivít
3b) Zvýšiť zapojenie verejnosti do aktívneho oddychu, pohybu a športovania ako súčasti
zdravého životného štýlu
4. Zlepšiť životné prostredie mesta
5. Zvýšiť kvalitu a dostupnosť sociálnej starostlivosti a sociálnych služieb
6. Zlepšiť kvalitu života Rómskej menšiny a zvýšiť mieru jej sociálnej inklúzie
7. Zvýšiť kvalitu a inovovať výchovno-vzdelávací proces za účelom rozvoja kľúčových
kompetencií a zdravého vývoja detí a žiakov škôl v správe mesta
8a) Zvýšiť účinnosť zabezpečenia verejného poriadku a znížiť drobnú kriminalitu
8b) Zvýšiť pripravenosť mesta na riešenie mimoriadnych udalostí a ich následkov
9. Zlepšiť dostupnosť mesta, technický stav komunikácií a ich dopravnú vybavenosť
10 . Zvýšiť kvalitu spravovania Mestskej samosprávy za účelom dosiahnutia vyššej dynamiky
rozvoja
c)Rozvojové programy, v rámci ktorých boli ciele identifikované ostávajú v platnosti
z pôvodného dokumentu:
1. Mesto ako centrum turizmu stredného Spiša
2. Zaujímavé miesto pre podnikanie
3. Pulzujúce mesto
4. Zelené mesto
5. Sociálne zodpovedné mesto
6. Mesto aktívnej sociálnej inklúzie Rómov
7. Mesto kvalitnej výchovy a vzdelávania detí
8. Bezpečné mesto
9. Mesto dopravnej mobility
10. Mesto dobrého spravovania

3. Programová časť
Programová časť obsahuje zoznam opatrení a aktivít na zabezpečenie realizácie PRM
Spišská Nová Ves 2011 – 2020 a súbory indikátorov výsledkov a dopadov vrátane
východiskových a cieľových hodnôt, priradené k vybraným cieľom a rozvojovým
programom.
Programová časť pôvodného dokumentu aktualizovaná – na základe ex-post hodnotenia
a aktuálnych potrieb Mesta. Splnené aktivity nahradené novými, prípadne upravené
v zmysly efektívnejšieho dopadu na plánované ciele. Obdobne, indikátory upravené,
doplnené s cieľom adresnejšieho sledovania dopadov na ciele.
4. Realizačná časť
Realizačná časť je zameraná na popis postupov inštitucionálneho a organizačného
zabezpečenia realizácie PRM Spišská Nová Ves 2011 – 2020, systém monitorovania
a hodnotenia jeho plnenia.Obsahuje tiež vecný a časový harmonogram realizácie
konkrétnych projektov – Akčný plán na tri roky – 2016 – 2018, s výhľadom do roku 2020.
Aktuálne platná Smernica č. 2/2013 – Implementačný mechanizmus Rozvojového plánu
Mesta Spišská Nová Ves 2011 – 2020 ostáva v platnosti.
5. Finančná časť
Finančná časť obsahuje indikatívny finančný plán v štruktúre podľa jednotlivých rozvojových
programov na celé obdobie platnosti Rozvojového plánu Mesta Spišská Nová Ves 2011 –
2020.

