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Zápisnica č. 1/2020 zo zasadnutia Komisie rozvoja mesta pri MsZ v Spišskej Novej Vsi 

konanej dňa 17. 9. 2020 od 13:00 do 14:45, vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Spišskej Novej Vsi  

Prítomní:   
Ing. Zuzana Záborská  
MUDr. Alena Pekarčíková 
Valter Retter 
PaedDr. Dávid Demečko, PhD. 
Ing. Zuzana Valkoššáková 

Mgr. Jozef Kačenga  
Adnan Akram 
Oliver Búza 
Ing. Darina Paveleková 

 

Neprítomní:   
Ing. Ľubomír Pastiran 
Mgr. Ing. Igor Geletka 
 

  
 

  

Hostia: 

Ing. Jozef Gonda, viceprimátor mesta,  
Ing. Jozef Naščák, MPH, prednosta MsÚ,  
Ing. Peter Ťapák 
 

Program zasadnutia: 

1. Otvorenie 
2. Informácia o procese prípravy Integrovaných územných stratégií pre programové obdobie 2021 – 2027 
3. Monitorovacia správa o plnení RPM k 31. 12. 2019 
4. Informácia o východiskách, potrebe, obsahu a rozsahu aktualizácie Rozvojového plánu mesta (RPM) 

Spišská Nová Ves 
5. Informácia o pripravovanej stratégie Inteligentné mesto Spišská Nová Ves 
6. Schválenie predloženia a spolufinancovania projektu Ekologicky a bezpečne v Spišskej Novej Vsi 
7. Informácia o aktuálnom  stave projektov Mesta Spišská Nová Ves 
8. Rôzne 
9. Záver 
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Prerokované: 

1. bod programu 

Zasadnutie otvorila a viedla predsedníčka Komisie rozvoja mesta – Ing. Zuzana Záborská (ďalej len 
„predsedníčka komisie“). Privítala prítomných členov komisie a hostí, 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. Členovia komisie vyhoveli požiadavke hostí aby bol 
prednesený 5. bod programu ako prvý. 

5.  bod programu 

Informácia o pripravovanej stratégie Inteligentné mesto Spišská Nová Ves 

Ing. Ťapák odprezentoval prítomným informácie o koncepte SMART MESTO, informoval aké zdroje a metodiky 
pre tvorbu SMART koncepcie existujú. Poukázal na fakt, že v novom programovom období má byť vyčlenených 
až 25% z celkových finančných prostriedkov na financovanie cieľa Inteligentnejšia Európa, ktorý zastreší 
digitalizáciu, inovácie a smart riešenia. 

Predsedníčka komisie  
- reagovala, že koncept SMART je možné zakomponovať do vlastnej rozvojovej stratégie mesta, je možné sa 

toho chopiť ako konceptu, na ktorom postavíme rozvojový program mesta, no je potrebné to rozdiskutovať. 

Ing. Gonda  
- sa prikláňa ku koncepčnému riešeniu SMART CITY. Parciálne riešenie uchádzania sa o finančné 

prostriedky bez koncepcie a stratégie by sa malo ubrzdiť a podporiť práve myšlienka vypracovania stratégie. 
Ísť cestou vytvorenia pracovnej skupiny, kde sa každý podieľa na nejakej časti.  

Predsedníčka komisie  
- sa taktiež prihovárala za to, aby sa mesto venovalo konceptu SMART CITY a rozpracovalo ho ako súčasť 

rozvoja mesta na najbližšie desaťročie.  

Komisia rozvoja mesta vzala predkladané informácie na vedomie.  

 

2. bod programu 

Informácia o procese prípravy Integrovaných územných stratégií pre programové obdobie 2021 – 2027 

Predsedníčka komisie informovala prítomných o procese prípravy Integrovaných územných stratégií pre 
programové obdobie 2021 – 2027. 

Na úrovni regiónov sa pripravuje tzv. Integrovaná územná stratégia, ktorá vychádza z metodiky pre tvorbu 
Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR), avšak vo svojom obsahu má nastavené tzv. Integrované 
územné investície. Integrované územné investície predstavujú väčšie balíky peňazí určené pre regióny, balíky 
peňazí na väčšie strategické priority regiónov. Garantom prípravy Integrovanej územnej stratégie (IÚS) pre 
Košický kraj je Košický samosprávny kraj (KSK). Na prípravu a naplnenie IÚS bude vytvorená Rada partnerstva 
Košického samosprávneho kraja. Zložená bude zo zástupcov socioekonomických partnerov, miestnej 
samosprávy a štátnej správy, ako aj regionálnej samosprávy. Integrovaná územná stratégia má byť schválená do 
konca roka 2021. 

Odchádza sa od modelu dopytovo-orientovaných projektov, nebudeme súťažiť. Toto je jedna z najväčších zmien, 
ktorá prichádza v tomto plánovacom období. Ak sa projekty dostanú do spoločného projektového balíka, bude 
nastavený mechanizmus cez Radu partnerstva, ktorá bude projekty v trojročnom intervale programového 
rozpočtovania vyberať.  

Predpokladané financovanie je v prepočte na jeden vyšší územný celok (VÚC) cca 240 mil. Eur. 
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V programovom období 2021 - 2027 je plánovaný len jeden Operačný program na čerpanie finančných 
prostriedkov. 

Komisia rozvoja mesta vzala predkladané informácie na vedomie.  

 

3. bod programu 

Monitorovacia správa o plnení RPM k 31. 12. 2019 

Ing. Paveleková 
- informovala o bode programu v zmysle zaslaných dokumentov. 

Predsedníčka komisie 
- reagovala, aby členovia komisie prebrali jednotlivé oblasti, za ktoré zodpovedajú, na príslušných komisiách, 

ktorých sú predsedami. Závery by mohli tvoriť podklady pre tvorbu nového Rozvojového plánu mesta. 

Komisia rozvoja mesta vzala predkladané informácie na vedomie, odporúča materiál v predloženom znení 

„vziať na vedomie” na  zasadnutí Mestského zastupiteľstva. 

 

4. bod programu 

Informácia o východiskách, potrebe, obsahu a rozsahu aktualizácie Rozvojového plánu mesta (RPM) 

Spišská Nová Ves 

Ing. Paveleková 
- informovala o potrebe aktualizácie Rozvojového plánu mesta budúci rok, v roku 2021. Je potrebné od 

základov aktualizovať analytickú časť, zistiť, aké dopady mala realizácia aktuálneho Rozvojového plánu 
mesta a prispôsobiť sa oblastiam, na ktoré bude možné čerpať finančné prostriedky v novom programovom 
období. Jedná sa o náročný proces v dobe trvania minimálne jeden rok, s potrebou zapojenia odbornej 
verejnosti, odborníkov na regionálny rozvoj, na všetky oblasti obsiahnuté v dokumente, a taktiež zapojenia 
verejnosti. Na realizáciu bude potrebné osloviť externých odborníkov a naplánovať finančné zdroje 
v rozpočte. 

Predsedníčka komisie 
- reagovala, že by sa malo začať už tento rok s prípravou vstupných častí pre analytickú časť, nakoľko 

v pôvodnom dokumente sa vychádzalo zo štatistických údajov a ukazovateľov  z roku 2010. Príprava 
analytickej časti je časovo najnáročnejšia. Ak by sme mali priestor ešte tento rok vyčleniť finančné 
prostriedky na začatie niektorých vstupných častí, potom by bolo predmetom budúceho roku tvorba 
samotnej stratégie. S Ing. Pavelekovou predpokladajú potrebu finančných prostriedkov vo výške min. 20 tis. 
Eur, ak hovoríme o rozvojovom dokumente na najbližších 20 rokov. Dokument má nadväzovať na 
Integrovanú územnú stratégiu prezentovanú v bode programu č. 2. Slovensko je na národnej, regionálnej 
aj miestnej úrovni v plánovacích procesoch, je potrebné to uchytiť, aby sa mesto zaradilo so svojimi 
strategickými prioritami a projektmi tak, aby na ich realizáciu vedelo čerpať finančné prostriedky. 

Ing. Gonda 
- položil otázku, či existuje nejaký harmonogram, zoznam činností, vecných krokov, ktoré by bolo potrebné 

urobiť pre to, aby sme sa na konci roka 2021 dopracovali k novému rozvojovému dokumentu, a či by bolo 
možné pripraviť výstupy tých krokov a premietnuť ich do finančného vyjadrenia, nakoľko sa čoskoro bude 
pripravovať nový rozpočet. 

Predsedníčka komisie 
- reagovala, že je možné pripraviť takýto harmonogram a etapizáciu krokov aj s finančným vyjadrením. 
- konštatovala, že sme zároveň v etape, v ktorej je potrebné plniť súčasný RPM a reagovať na výzvy s našimi 

projektmi, nakoľko do konca roka 2023 ešte budú finančné príležitosti. V Integrovanom regionálnom 
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operačnom programe (IROP) nie je vyčerpaných viac ako 500 mil. Eur, Ministerstvo pôdohospodárstva 
a rozvoja vidieka SR nastavilo takú stratégiu, že zmapuje pripravenosť potenciálnych žiadateľov a podľa 
nich sa pripraví alokácia finančných prostriedkov na čerpanie. Potreba byť pripravený je kľúčová. 

- reagovala, že všetci členovia Komisie rozvoja mesta sú predsedami iných komisií, na ktorých by tieto 
informácie mali s členmi komisií prebrať, je potrebné nastaviť komunikáciu tak, aby boli ľudia dostatočne 
informovaní. 

Komisia rozvoja mesta vzala predkladané informácie na vedomie a požaduje prípravu časového 

harmonogramu realizácie nového RPM  spolu s cenovými reláciami. 

 

6. bod programu  

Schválenie predloženia a spolufinancovania projektu Ekologicky a bezpečne v Spišskej Novej Vsi 

Ing. Paveleková 
- informovala o opätovnom zámere Mesta ako žiadateľa o NFP zapojiť sa do výzvy na predkladanie ŽoNFP 

na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na 
celkovom počte prepravených osôb s kódom IROP-PO1-SC122-2020-59 s projektom Ekologicky 
a bezpečne v Spišskej Novej Vsi (Dopravná mobilita na Nábreží Hornádu).  

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

v predloženom znení na  zasadnutí Mestského zastupiteľstva. 

 

7. bod programu 

Informácia o aktuálnom  stave projektov Mesta Spišská Nová Ves 

Ing. Darina Paveleková 
- informovala prítomných o aktuálnom stave projektov Mesta Spišská Nová Ves v zmysle zaslaných 

podkladov. Pripomenula, že prehľad podaných, schválených a neschválených žiadostí o poskytnutie dotácie 
je pravidelne aktualizovaný na webovej stránke mesta. 

Komisia rozvoja mesta vzala predkladané informácie na vedomie. 

 

8. bod programu 

Rôzne 

V rámci bodu neboli predložené návrhy na prerokovanie. 

 

9. bod programu 

Záver 

Predsedníčka komisie poďakovala prítomným za účasť a ukončila zasadnutie. 
 
 
 
Zapísala: Ing. Zuzana Valkoššáková 

 
 

Ing. Zuzana Záborská 
predsedníčka komisie 

 


