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Zápisnica č. 2/2019 zo zasadnutia Komisie rozvoja mesta pri MsZ v Spišskej Novej Vsi 

konanej dňa 17.09.2019 od 15:00 do 16:30, v malej zasadačke Mestského úradu v Spišskej Novej Vsi  

Prítomní:   
Ing. Zuzana Záborská  
Ing. Ľubomír Pastiran  
Ing. Darina Paveleková 
Ing. Zuzana Valkoššáková 

Mgr. Jozef Kačenga  
Oliver Búza 
Adnan Akram 
 

 

Neprítomní:   
MUDr. Alena Pekarčíková 
Valter Retter  
PaedDr. Dávid Demečko, PhD. 

  
 

 Mgr.Ing. Igor Geletka 

Hostia: 

Ing. Jozef Gonda, viceprimátor mesta  

Mgr. Tomáš Cehlár 

Program zasadnutia: 

1. Otvorenie 

2. Prerokovanie Hodnotiacej správy o plnení Rozvojového plánu Mesta Spišská Nová Ves a Akčného plánu  

na roky 2020 - 2022 

3. Informácia o aktuálnom stave projektov Mesta Spišská Nová Ves 

4. Rôzne 

5. Záver 

Prerokované: 

1. bod programu 

Zasadnutie otvorila a viedla predsedníčka Komisie rozvoja mesta – Ing. Zuzana Záborská (ďalej len 

„predsedníčka komisie“). Privítala prítomných členov komisie, na základe prezenčnej listiny konštatovala 

uznášania schopnosť komisie  a predložila návrh programu spolu s materiálmi  

na prerokovanie, ktoré boli doručené všetkým členom komisie v elektronickej podobe. 

2. bod programu 

V zmysle uznesenia komisie rozvoja mesta zo dňa 30.05.2019, komisia rozvoja mesta uložila povinnosť 

vypracovať a prerokovať vyhodnotenie plnenia Rozvojového plánu mesta Spišská Nová Ves na jednotlivých 

komisiách pri MsZ. Závery zo zasadnutí jednotlivých komisií boli zapracované do aktualizovaného materiálu, 

ktorý bol prítomným členom zaslaný v elektronickej podobe. Ing. Paveleková odprezentovala členom komisie bod 

programu v zmysle zaslaných materiálov: 

- Vyhodnotenie RPM  2011 – 2020 k 31.12.2018 a návrh na jeho predĺženie do konca roku 2022 

- Akčný plán na rok 2020 

- Akčný plán na roky 2021/2022 ako indikatívny AP pre nasledujúce obdobie  

- Návrh na zmenu indikátorov výsledkov 

- Návrh na zmenu implementačného mechanizmu 

 

Ing. Záborská zdôraznila, že  

- Vyhodnotenie je spracované podrobne, vychádza z údajov indikátorov na úrovni cieľov rozvoja mesta, a 

popisuje plnenie jednotlivých opatrení i aktivít k 31.12.2018 a až k súčasnosti; dokument je vypracovaný 

v súlade so schváleným implementačným mechanizmom a je  pomerne obsiahly, ale mapuje rozvojové 

činnosti a aktivity a bude základom pre vypracovanie nového rozvojového dokumentu mesta v súlade so 

Zák. č. 309/201 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja; 

- Plán rozvojových aktivít mesta (mimo bežných činností) na roky 2020 – 2022 predstavuje Akčný plán na 

rok 2020 ako podklad k tvorbe rozpočtu mesta na rok 2020 a indikatívny akčný plán na roky 20121/2022 

ako podklad k programové rozpočtu samosprávy mesta.  
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- Predkladaný zoznam aktivít v Akčnom pláne na rok 2020 nie je definitívny zo zabezpečeným finančným 

krytím z rozpočtu mesta. Má slúžiť ako nástroj pre tvorbu rozpočtu na rok 2020 a je k nemu  nevyhnutná 

ďalšia diskusia pre výber priorít a financovania aktivít  na základe vopred stanovených  kritérií. 

 

Všetci prítomní vyjadrili súhlas s predloženými podkladmi. 

 

Komisia rozvoja mesta berie predkladané informácie na vedomie, odporúča schváliť materiál 

v predloženom znení na  zasadnutí Mestského zastupiteľstva. 

 

3. bod programu 

Ing. Darina Paveleková 

- informovala členov komisie o aktuálnom stave projektov Mesta Spišská Nová Ves – o plánovanom  zapojení 

sa do výziev a podaných žiadostiach o poskytnutie dotácie. Pripomenula, že prehľad podaných, 

schválených a neschválených žiadostí o poskytnutie dotácie je pravidelne aktualizovaný na webovej stránke 

mesta. 

Predsedníčka komisie 

- informovala, že už v súčasnej dobe prebehajú diskusie o stanovení oblastí podpory, kam smerovať 

investície z fondov EÚ na Slovensku v programovom období 2021 – 2027. Bolo by dobré venovať 

pozornosť tejto téme v predstihu, vyčleniť peniaze na prípravu projektov. Súčasný stav reagovania  

na vyhlásené výzvy je nedostatočný, nestíhame reagovať nakoľko nie sme projektovo pripravení. 

Ing. Darina Paveleková 

- informovala o dokumente Investičné usmernenie k financovaniu politiky súdržnosti na roky 2021 – 2027  

pre Slovensko, v ktorom sú definované, bližšie popísané nasledovné politické ciele: 

1. Inteligentnejšia Európa - inovatívna a inteligentná transformácia priemyslu; 

2. Nízkouhlíkova a ekologickejšia Európa – čistá a spravodlivá energetická transformácia, zelené 

a modré investície, obehové hospodárstvo, adaptácia na zmenu klímy a prevencia rizika; 

3. Prepojenejšia Európa – mobilita a regionálna prepojenosť informačných a komunikačných technológií; 

4. Sociálnejšia Európa – implementácia európskeho piliera sociálnych práv; 

5. Priblížiť Európu k občanom podporovaním udržateľného a integrovaného rozvoja mestských, 

vidieckych a pobrežných oblastí a miestnych iniciatív. 

Komisia rozvoja mesta vzala predkladané informácie na vedomie.  

 

4. bod programu 

V rámci bodu neboli predložené návrhy na prerokovanie. 

5. bod programu 

Predsedníčka komisie poďakovala prítomným za účasť a ukončila zasadnutie. 

 

Zapísala: Ing. Zuzana Valkoššáková 

 

 

Ing. Zuzana Záborská 

predsedníčka komisie 


