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Akčný plán  je nástroj na riadenie a usmerňovanie plnenia cieľov a opatrení platného PHSR mesta Sp.N.Ves schváleného MsZ 
v novembri 2004. A aby spĺňal svoj účel, jeho obsahom na dané obdobie musí byť: 
 

� vecný plán  
� časový plán 
� finan čný plán  

 
Tieto 3 atribúty akčného plánu sú základom pre monitoring a hodnotenie plnenia PHSR v Mestom stanovených časových 
intervaloch.  Obe činnosti - monitoring a hodnotenie sú dôležitou a nevyhnutnou súčasťou riadenia rozvoja mesta, pretože 
umožňujú: 
 

1. flexibilne reagovať na prípadné zmeny (vnútorné, vonkajšie) vnútorné), 
2. zapracovávať korekcie, 
3. vyhodnocovať úspešnosť plnenia rozvojového dokumentu, 
4. vyhodnocovať progres v rozvoji mesta. 

 
Pre monitorovanie a hodnotenie PHSR a akčného plánu na príslušné obdobie sú podstatné dve úrovne rozhodovania: 
 

1. úroveň mestského zastupiteľstva (MsZ), 
2. úroveň výkonného aparátu – mestského úradu (MsÚ), 

  
od čoho závisí podrobnosť/detailnosť rozpracovania Akčného plánu pre obe úrovne: 
 

a) Akčný plán pre monitoring  na úrovni zastupite ľstva  (viď samotný predkladaný materiál), ktorý obsahuje vecný, časový 
a finančný plán realizácie aktivít na príslušný rok (viď. príklad): 

 

BÝVANIE: VECNÝ PLÁN  

P.č. 
Názov 
aktivity 

Očakávané 
výsledky 

Očakávané dopady 
Etapa realizácie aktivity 

v roku 2008  
Zodpovedný subjekt Mesta, 

MsÚ 
Výstup 

v roku 2008 
Súlad 
s ÚP 

Poznámky: 
 

1.         

2.         
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BÝVANIE: ČASOVÝ PLÁN  

P.č. Názov aktivity Etapa realizácie v roku 2008/mesiac 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.               

2.               

 
 

BÝVANIE : FINANČNY PLÁN  

P.č. Aktivita 

Plánovaný rozpočet (mil. Sk) 

Akcia/úloha 2008 

Rozpočet 2008 (mil. Sk) 
Súlad s 

RM 2008 
 

Celkový 
 

 
RM 

 
Zdroje EÚ 

 
Úverové 
zdroje 

 
Iné zdroje 

 

 
RM 

 
Zdroje EÚ 

 
Úverové 
zdroje 

 
Iné zdroje 

1.             

2.             

 
b) Pracovný plán  na úrovni MsÚ jeho odborov až oddelení, ktorý definuje konkrétne úlohy pre splnenie danej aktivity  a bude 

súčasťou riadenia práce odborov a oddelení MsÚ (nie je súčasťou Akčného plánu): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivita  
týždeň 

1 2 3 4 5 6 7 . . Zodpovedný 
Spolu 
zodpovedný 

Konzultovaný Informovaný 
Úroveň 

schvaľovania Úloha 
Rekonštrukcia  

Školy xy                

Spracovanie 
metodiky 
a postupu 

vypracovávania 
projektov 

               

Určenie 
zodpovedných 

               

Príprava 
podkladov pre 
rozhodovanie 
zastupiteľstva 
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Aktivity a ich časový a finan čný rozvrh tvoria základ úspešnej realizácie rozvojo vého plánu mesta na ur čité obdobie 
(spravidla 1 – 3 roky).  
 
A keďže v súčasnosti Mesto schválilo návrh a uložilo komplexnú aktualizáciu PHSR na roky 2009 – 2015 (2017), bolo dôležité 
zmapovať a zosumarizovať rozvojové aktivity mesta ešte pre tento rok 2008 tak, aby bolo možné pre následnú aktualizáciou PHSR 
mesta rozvojové aktivity a ich plnenie monitorovať a ku koncu roku 2008 aj vyhodnotiť.  
 
Akčný plán pre rok 2008  (vychádzajúc z už pripravených a realizovaných aktivít v tomto roku) je zostavený podľa rozvojových 
oblastí mesta s vyjadrením príspevku blokov aktivít k plneniu/napĺňaniu globálnych cieľov  rozvoja mesta podľa platného PHSR.  
 
Globálne ciele rozvoja mesta podľa PHSR : 
 

1. Výrazné zvýšenie priestorovej a odvetvovej diverzifikácie priemyslu 
2. Významné zvýšenie ekonomickej aktivity mesta 
3. Posilňovanie sociálneho kapitálu a inštitucionálnej spolupráce 
4. Znižovanie zaťaženosti ŽP 
5. Dobudovanie technickej a sociálnej infraštruktúry 

 
Hodnotenie účinnosti plnenia schválených cieľov cez aktivity v Akčnom pláne na rok 2008 nie je predmetom tejto správy, ale 
iste môže byť podkladom pre subjektívny názor každého čitateľa tejto správy. 
 
Pri zostavovaní Akčného plánu sme vychádzali z charakteru aktivít a ich zamerania, z čoho vyplynuli súbory aktivít (2008) 
zameraných na: 
 

- Zvýšenie atraktivity  (estetizácie) územia mesta a skvalitnenia infraštruktúry na území mesta (4,8 mil. z RM) 
 

Globálny cieľ 5: Dobudovanie technickej a sociálnej infraštruktúry 
       Globálny cieľ 2: Významné zvýšenie ekonomickej aktivity mesta 
 
- Podporu rozvoja podnikania a cestovného ruchu (4,15 mil. z RM) 

 
Globálny cieľ 1 PHSR: Výrazné zvýšenie priestorovej a odvetvovej diverzifikácie priemyslu 
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Globálny cieľ 2: Významné zvýšenie ekonomickej aktivity mesta 
  

- Skvalitnenie dopravy  a dopravnej situácie (950 tis.z RM) 
 

Globálny cieľ 5: Dobudovanie technickej a sociálnej infraštruktúry 
 

- Rozvoj bývania,  najmä marginalizovaných skupín obyvateľov mesta (10,95 mil. z RM) 
 
       Globálny cieľ 5: Dobudovanie technickej a sociálnej infraštruktúry 
 
- Zlepšenie životného prostredia,  konkrétne v oblasti odpadového hospodárstva (2,155 mil. z RM) 
 

Globálny cieľ 4: Znižovanie zaťaženosti ŽP 
 

- Zlepšenie podmienok vzdelávania v základných školác h mesta (11,477 mil. z RM) 
 

       Globálny cieľ 5: Dobudovanie technickej a sociálnej infraštruktúry 
 
- Skvalitnenie a dostupnos ť sociálnych služieb  vrátane cieľov Koncepcie rozvoja sociálnych služieb (15,725 mil. z RM) 
 

Globálny cieľ 3: Posilňovanie sociálneho kapitálu a inštitucionálnej spolupráce 
 

- Skvalitnenie podmienok kultúry a športu  zameraných na rozvoj „kultúry a športu pre všetkých“ (31,6 mil. z RM) 
 

Globálny cieľ 5: Dobudovanie technickej a sociálnej infraštruktúry 
 

- Zvýšenie bezpe čnosti  občanov mesta (970 tis. z RM) 
 

Globálny cieľ 5: Dobudovanie technickej a sociálnej infraštruktúry 
 
- Zefektívnenie  internej i externej komunikácie  a propagácie Mesta vrátane IKT (3,23 mi. Z RM) 
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To znamená, že Akčný plán je zostavený do 11-tich a vzájomne súvisiacich rozvojových oblastí mesta, a to: 
 

1. Atraktivita územia mesta 
2. Podpora podnikania a cestovný ruch 
3. Životné prostredie  
4. Doprava  
5. Bývanie 
6. Sociálna  oblas ť 
7. Školstvo a vzdelávanie 
8. Kultúra 
9. Šport 
10.  Bezpečnos ť obyvate ľov 
11.  Komunikácia a propagácia 

 
Obsahom  Akčného plánu (vecné plány) sú aj aktivity, ktoré sú v rôznom štádiu pripravenosti, či realizácie, resp. je záujem ďalej 
pokračovať v ich rozpracovaní (sú „živé“), avšak nie sú pre tento rok 2008 kryté rozpočtom mesta. A je na úrovni samosprávnych  
orgánov mesta potrebné rozhodnúť, ktoré sú prioritou Mesta ešte pre tento rok 2008 s potrebnou následnou zmenou rozpočtu 
Mesta, a ktoré aktivity ostávajú ako jeden z podkladov aktualizácie PHSR na ďalšie obdobie (ich časový posun na                       
roky 2009 - 2011).  
 
Takými aktivitami v roku 2008 sú: 
 

• Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia (957 tis.) 
• Rozšírenie priemyselného parku (100 tis.) 
• Rekonštrukcia bývalej pôrodnice (200 tis.) 
• Výstavba a zriadenie multifunkčného baníckeho centra (2,8 mil.) 
• Agentúra destinačného manažmentu (360 tis.) 
• Wellness centrum  - Letné kúpalisko (300 tis.)  
• Športová hala – rekonštrukcia (100 tis.) 
• Koncepcia rozvoja kultúry (20 tis.) 
• Koncepcia rozvoja bývania (50 tis.) 
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Z hľadiska časového plnenia viaceré aktivity budú pokračovať aj v ďalších rokoch, majú dlhodobejší charakter. Preto bolo potrebné 
presnejšie definovať očakávaný výstup, resp. čiastočne dosiahnutý výsledok v tomto roku tak, aby bolo možné priebežne 
monitorovať a v určitých etapách aj vyhodnocovať smerovanie k očakávaným výsledkom a dopadom.  
 
Aktivity je potrebné sledovať aj z hľadiska ich súladu s Územným plánom mesta (ÚP), teda tie aktivity, ktoré  sa viažu na územie 
mesta a konkrétne jeho lokality. Žiadna aktivita mesta nesmie byť v rozpore s ÚP. Podľa Akčného plánu 2008, všetky plánované 
a realizované aktivity sú v súlade s ÚP.   
 
Súčasťou Ak čného plánu na rok 2008 nie sú mnohé ďalšie rozpracované/predpripravené aktivity/projekty  (ktoré vyplývajú 
zo schváleného PHSR), ktoré neboli schválené v rozp očte mesta na tento rok, ani inak nebolo uložené pokr ačovať v ich 
príprave. Je potrebné s nimi uvažova ť pri aktualizácii PHSR a tvorbe Ak čného plánu na roky 2009 -2011.  
 
Nie dostatočne naplneným sa javí finančný plán (definovanie potenciálnych zdrojov financovania) na realizáciu aktivít, čo vyplýva 
najmä z neujasneného možného externého zdroja financovania a len reflektívneho reagovania na možné výzvy financujúcich 
zdrojov, najmä EÚ. 
 
Aktivity a úlohy sú jednotlivé činnosti a úkony, ktoré je potrebné vykonať v logickom slede a časovom rámci tak, aby po ich splnení 
boli naplnené jednotlivé ciele. Nedostatočné resp. nesprávne zadanie úloh alebo zle stanovený časový rozvrh ich plnenia, 
a finančný plán už v etape prípravy, môže viesť k chybám a zlyhaniam pri realizácii akčného postupu. 
 
Preto, aj keď už je dnes takmer polrok z kalendárneho roku, považujeme za nevyhnutné prerokovať a schváliť konkretizovaný 
Akčný plán v MsZ ako: 
 

- záväzný pre činnosti a aktivity subjektov Mesta  s jeho platnosťou do konca tohto roku 2008 
- ako podklad k aktualizácii PHSR  na ďalšie obdobie  
  

Zásady mechanizmu zmien Ak čného plánu:  
 
Akákoľvek následná vecná zmena Akčného plánu bude prebiehať schváleným interným postupom (pripravovaná interná smernica 
Mesta) založenom na troch zásadách: 
 



 8 

1. Akýkoľvek nový podnet (aktivita, projekt, projektový zámer) v oblasti rozvoja mesta (zo strany komisií, odborov a oddelení 
MsÚ, mestských organizácií, mestských podnikov, poslancov, odborníkov, odborných organizácií a rôznych iných subjektov 
na území mesta) musí byť doručený na Útvar rozvoja mesta MsÚ a na tej úrovni spracovaný pre ďalšie rozhodovanie (na 
základe kritérií, najmä súlad s cieľmi rozvoja mesta, posúdenie očakávaných výsledkov, dopadov, aj negatívnych dôsledkov 
daného podnetu na rozvoj mesta, možnosti finančného zabezpečenia podnetu/aktivity...) 

 
2. Úrovňou rozhodovania – odsúhlasenia zaradenia nového podnetu do Akčného plánu bude Kolégium primátora mesta 

 
3. Úrovňou rozhodovania o ponechaní nového podnetu v Akčnom pláne s vytvorením podmienok  pre jeho realizáciu bude 

úrovňou rozhodovania mestského zastupiteľstva (po pripomienkach Komisií pri MsZ a MsR)  
 

 
Uvedené zásady mechanizmu zmien a aktualizácia Akčného plánu budú predmetom spracovania internej Smernice MsÚ. 
 
 
Spracovala na základe podkladov odborov, oddelení M sÚ a organizácií Mesta : 
 
 Ing. Zuzana Záborská, KRI, Košice 
 
V Spišskej Novej Vsi, 10.06.2008 
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1. ATRAKTIVITA ÚZEMIA MESTA 
 
 
VECNÝ PLÁN 

P.č. 
Názov 
aktivity 

Očakávané 
výsledky 

Očakávané 
dopady 

Etapa 
realizácie 

aktivity v roku 
2008 

Zodpovedný 
subjekt Mesta, 

MsÚ 

Výstup 
v roku 2008 

Súlad 
s ÚP 

Poznámky: 
- zdroj financ. 
- predpoklad.  
pokračovanie 

2009-10 a pod. 

1. 

Integrovaná 
stratégia časti 
rozvoja mesta 

 

Pripravené 
podmienky/predpo-klady 

pre vypracovanie 
Integrovaného projektu 

Obnova vybranej časti 
územia mesta 

 
Zvýšená kvalita života 

v danej časti mesta 

Spracovanie metodiky 
výberu časti územia 

mesta pre Integrovaný 
projekt a zadanie 

vypracovania 
Integrovanej stratégie 

Vypracovaná 
integrovaná stratégia 

Etablovaný prípravný 
tím menovaný 

Kolégiom primátora 
mesta 

Metodika  výberu 
územia 

v alternatívach 
Zadanie pre externé 

vypracovanie 
stratégie (podľa 

oficiálnej metodiky 
MVaRR SR 

áno 
 
 

Zdroje: OP ROP+MR, 
 

Realizácia 2009- 
2013 v prípade 

úspešnosti 
 

Integrovaná  stratégia 
musí byť v súlade 

s ÚP mesta 

2. 

Integrovaný projekt 
(vrátane 

regenerácie 
námestia) 

Významná podpora 
rozvoja v oblasti bývania, 
technickej a občianskej 
infraštruktúry, podpora 

sociálneho rozvoja 

Skvalitnenie života 
obyvateľov mesta 

Etablovanie 
prípravného tímu 
a vypracovanie 

zadania pre 
spracovanie 

integrovaného projektu 

Útvar rozvoja mesta 

Etablovaný tím 
 

Navrhnuté územie 
pre integrovaný 

projekt 

áno 

Zdroje:  OP ROP + 
RM 

 
Realizácia 2009-13 
v prípade úspešnosti 

3. 

Rekonštrukcia 
a modernizácia 

verejného 
osvetlenia mesta 

SNV 
 
 
 
 

Skvalitnenie technickej 
infraštruktúry mesta 

Zatraktívnenie mesta 
Zvýšenie bezpečnosti 

Spracovanie projektu 
pre získanie externých 

zdrojov 

Odbor komunálneho 
servisu 

 
Odbor výstavby, 

územ. plánovania a 
dopravy 

Podaný projekt cez 
OP KaHR alebo ROP 

 
V prípade úspešnosti 

podpísanie zmluvy 

áno 

Zdroje: OP K aHR, 
OP ROP, MR 

Stavba technicky 
pripravená, PD pre 
stavebné povolenie, 

Pokračovanie 
realizáciou 2009 až 

2013. 

4. 
Projekt PALAIS – 
obnova Reduty a 

ZUŠ 

Zlepšenie stavebno-
technického stavu 

objektov 

Zvýšenie kvality výuky 
v ZUŠ, Zvýšenie 

návštevnosti a úrovni 
poskytovania služieb 

Vypracovanie PD 

Odbor výstavby, 
územ. plánovania a 

dopravy 
 

Partner: SRRA SNV 

Vypracovaná 
technická PD 

 
 

áno Zdroj: RM, Interreg 

5. 
Rekonštrukcia 

Reduty – oprava 
fasády 

Zlepšenie stavebno-
technického stavu 

Zvýšenie návštevnosti 
a úrovni poskytovania 

služieb 
Vypracovanie PD 

Odbor výstavby, 
územ. Plánovania a 

dopravy 
Vypracovaná PD áno Zdroj: RM 

6. Banská veža Dominanta námestia, Zatraktívnenie územia Výstavba banskej veže Odbor výstavby, Ukončenie stavby áno Zdroje: RM+ŠR (MK 
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Oživenie histórie baníctva 
v meste SNV 

mesta Zvýšenie 
návštevnosti mesta 

 

územného plánovania 
a dopravy 

SR) 

7. Rekonštrukcia 
Sadu mládeže 

Zlepšenie stavu 
infraštruktúry sadu 

mládeže 

Zatraktívnenie časti 
územia mesta, 

zvýšenie 
návštevnosti, 

Zlepšenie podmienok 
krátkodobej rekreácie 

Parkovisko, chodníky, 
zeleň 

Odbor výstavby, 
územného plánovania 

a dopravy 

Zrealizovanie 
plánovaných 

rekonštrukčných prác 
áno Zdroje: RM 

8. 
 

Úpravy areálu 
ZOO 

a dobudovanie 
chovných objektov 

Skvalitnenie ZOO 
Zatraktívnenie časti 

územia mesta - ZOO, 
zvýšenie návštevnosti 

Výstavba maštale 
Výstavba chodníka pri 

ubikácii tigra 
ZOO SNV Zrealizovanie stavby áno Zdroje: RM 

9. 

Socha – Slovenský 
dvojkríž 

 
 

Pietna spomienka na 
založenie SR – 

a architektonický prvok 
mesta 

Zvýšenie uvedmenia 
obyvateľov mesta 

k národnej 
príslušnosti 

Realizácia zámeru 
Odbor výstavby, 

územ. plánovania a 
dopravy 

Zrealizované dielo 
 
 

áno 
RM 

 

 
 
 
ČASOVÝ PLÁN 

P.č. Názov aktivity Etapa realizácie v roku 2008/mesiac 1  2 3 4 5 6 
 

7 8 9 10 11 12 

 
1. 

Integrovaná stratégia rozvoja časti 
mesta 

Spracovanie metodiky výberu časti územia mesta pre Integrovaný projekt a zadanie 
vypracovania Integrovanej stratégie, vypracovaná integrovaná stratégia             

2. Integrovaný projekt Etablovanie prípravného tímu a vypracovanie zadania pre spracovanie 
integrovaného projektu             

 
3. 

Rekonštrukcia a  moder nizácia 
verejného osvetlenia mesta SNV Spracovanie projektu pre získanie externých zdrojov             

4. PALAIS – obnova Reduty a ZUŠ Technická PD             
5. Rekonštrukcia Reduty – oprava fasády Technická PD             
6. Banská veža Výstavba banskej veže             
7. Rekonštrukcia Sadu mládeže Realizácia  plánovanej etapy             

8. 
Vybudovanie maštale pre kopytníky 
a veľké vtáctvo Výstavba maštale a výstavba chodníka pri ubikácii tig ra             

9. Socha – Slovenský dvojkríž Realizácia zámeru             
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FINANČNY PLÁN 

P.č Aktivita 
Plánovaný rozpo čet (mil. Sk)  

Akcia/úloha 2008 
Rozpočet 2008 (mil. Sk)  Súlad 

s RM 
2008 

 
Celkový  

 
RM Zdroje 

EÚ 
Úverové  
zdroje 

Iné 
zdroje  

RM Zdroje 
EÚ 

Úverové 
zdroje 

Iné 
zdroje 

1. 

Integrovaná stratégia 
rozvoja časti mesta 

0,3 0,3 - - - 

Spracovanie metodiky výberu 
časti územia mesta pre IP  a 
zadanie vypracovania 
Integrovanej stratégie  

0,3 - - - áno 

2. 

Integrovaný projekt  
(vrátane regenerácie 
námestia) 400 20 380 - - 

Etablovanie prípravného tímu 
a vypracovanie zadania pre 
spracovanie integrovaného 
projektu 

0 - - - 
Bez nároku 
na financie 
v roku 2008 

3. 
Rekonštrukcia 
a modernizácia 
verejného osvetlenia  

92,9 4,645 88,255 - - 
Spracovanie projektu pre 
získanie externých zdrojov 0,957 - - - nie 

4. 
PALAIS – obnova 
Reduty a ZUŠ 3 0,15 2,85 - - Technická PD 0,15 2,85 - - áno 

5. 
Rekonštrukcia Reduty 
– oprava fasády 1 1 - - - Technická PD 1 - - - áno 

6. 
Banská veža  

1,45 1 - - 0,45 Výstavba banskej veže 1 - - 0,450 ŠR 
(MK SR) 

áno 

7. 
Rekonštrukcia Sadu 
mládeže 15 - - - - 

Realizácia  plánovanej etapy 
3,5 - - - áno 

8. 
Úpravy areálu ZOO 
a dobudovanie 
chovných objektov 

0,897 0,897 - - - 
Výstavba maštale a výstavba 
chodníka pri ubikácii tigra 0,897 - - - áno 

9. 
Socha – Slovenský 
dvojkríž 1,5  - - 1,5 Príprava investície – PD + 

inžinierska činnosť 
0,05 - - - áno 

 Medzisúčet 
celkom: 

516 27,99 471,105 - 1,95 Medzisúčet 2008: 7,85 - - -  
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2. PODPORA PODNIKANIA  A CESTOVNÝ RUCH 
 
VECNÝ PLÁN 

P.č Názov aktivity Očakávané 
výsledky 

Očakávané 
dopady 

Etapa 
realizácie 

aktivity 
v roku 2008  

Zodpovedný 
subjekt Mesta, 

MsÚ 

Výstup 
v roku 
2008 

Súlad 
s ÚP 

Poznámky: 
-pripravenosť 
-zdroj financ. 
-predpoklad. 
okračovanie 

2009-10 

1. 
Rozšírenie 

priemyselného parku 

Zlepšenie podmienok pre 
rozvoj podnikania 

a investovania v meste 

Zhodnocovanie  
potenciálu mesta na 

rozvoj podnikania 

Príprava 
a podanie projektu BIC s.r.o 

Schválený 
projekt áno Zdroj. OP K aHR 

2. 
Horskipark – Novoveská 

Huta - infraštruktúra 
 

Príprava podmienok pre 
realizáciu investície 

HorSKI park 

Zvýšenie 
návštevnosti mesta 

Zatraktívnenie 
územia mesta 
a ponuky CR 

 

Príprava a 
podanie projektu 

cez OP KaHR 
a OP ROP 

 
PD pre stavebné 

povolenie do 
konca roka 2008 

Odbor výstavby, územ. 
plánovania a dopravy 

 
Partner: 

Skilab s.r.o. 

Právoplatné 
stavebné 
povolenie 
Úspešný 
projekt – 

podpísanie 
zmluvy s MH 

SR 

áno 

Zdroje: RM, OP 
KaHR, OP ROP 
PD pre stavebné 

povolenie do konca 
roka 2008 

Realizácia  projektu 
v roku 2009 

3. 

Výstavba a zriadenie 
multifunk čného 

baníckeho centra 
a domu priate ľstva so 

župou BAZ 

Vytvorenie zázemia pre 
dlhodobú ochranu 

a podporu 
kultúrnohistorického 

dedičstva 
 

Zvýšenie 
návštevnosti mesta 

Zatraktívnenie 
územia mesta 
a ponuky CR 

 

Príprava 
a podanie projektu 

Mesto SNV (žiadateľ) 
Rochus rozvoj Spiša 

n.o. (spracovateľ) 
Útvar rozvoja mesta 

(administrátor) 
 

 
Schválený 

projekt 
áno 

Zdroje: Interreg III C, 
RM 

Pokračovanie 
v prípade úspešnosti 

projektu v rokoch 
2009 - 2010 

4. 
Agentúra destina čného 

manažmentu 

Sieťovanie inštiutúpcií 
a výmena informačných 

databáz 
Vytvorenie produktov CR 

Zlepšenie 
informovanosti 

Zvýšená 
návštevnosť 

Príprava 
a podanie projektu 

Mesto SNV (žiadateľ) 
Rochus rozvoj Spiša 

n.o. (spracovateľ) 
Útvar rozvoja 

mesta(administrátor) 
 

Schválený 
projekt 

nerelevantné 

Zdroje: Interreg III C, 
RM 

Pokračovanie 
v prípade úspešnosti 

projektu v rokoch 
2009 - 2010 

 
 
 
ČASOVÝ PLÁN  

P.č Názov aktivity Etapa realizácie v  roku 
2008/mesiac 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Rozšírenie priemyselného parku Príprava a podanie projektu             
2. Horskipark – Novoveská Huta - infraštruktúra Príprava a podanie projektu cez OP KaHR             
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 a OP ROP 
 

PD pre stavebné povolenie do konca roka 
2008 

3. 
Výstavba a  zriadenie multifunk čného baníckeho centra a  domu priate ľstva 

so župou BAZ Príprava a podanie projektu             

4. Agentúra destina čného manažmentu Príprava a podanie projektu             
 
FINANČNY PLÁN 

P.č. Aktivita 

Plánovaný rozpo čet (mil. Sk)  

Akcia/úloha 2008 

Rozpočet 2008 (mil. Sk)  
Súlad 
s RM 
2008 

 
Celkový  

 
RM 

 
Zdroje 

EÚ 

 
Úverové  
zdroje 

 
Iné 

zdroje 
 

 
RM 

 
Zdroje 

EÚ 

 
Úverové 
zdroje 

 
Iné 

zdroje 

1. 
Rozšírenie priemyselného 

parku 250 12,5 237,5 - - Príprava a podanie projektu 0,1 - - - nie 

2. 
Horskipark:  

infraštruktúra 
 

180 
 

9 
 

171 
 - - 

Príprava a podanie projektu 
cez OP KaHR a OP ROP 0,9 

171 
 - 

- 
 áno 

3. 
Výstavba a  zriadenie 

multifunk čného baníckeho 
centra 

55,8 2,79 53,01 - - Príprava a podanie projektu 2,79 53,01 - - nie 

4. 
Agentúra destina čného 

manažmentu 7,25 0,36 6,89 - - Príprava a podanie projektu 0,36 6,89 - - nie 

Medzisú čet celkom: 493,05 24,64 468,4 - - Medzisú čet 2008:  4,15 230,09 - -  
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3. ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 
 
 

VECNÝ PLÁN 

P.č Názov 
aktivity 

Očakávané 
výsledky 

Očakávané 
dopady 

Etapa 
realizácie 

aktivity 
v roku 2008  

Zodpovedný 
subjekt 

Mesta, MsÚ 

Očakávaný 
výstup 

v roku 2008 

Súlad 
s ÚP 

Poznámky: 
-pripravenosť 
-zdroj financ. 
- predpoklad. 

Pokračovanie 2009-
10 

 
1. 

 
Geotermálny vrt- 

prieskumný 

Zistenie reálnosti 
využívania termálnych 

vôd ako ZOE (zdroj 
obnov. Energie) 

Ochrana  ŽP 
využívaním obnovi- 

teľných zdrojov 
energie 

Spracovanie 
spodrobňujúcej 

štúdie 

Odbor výstavby, 
územ. plánovania a 

dopravy 
Štúdia áno 

Zdroj: RM 
Prieskum realistického 

využitia  potenciálu 
A možnosti využívania 
geotermálnej energie 

na území mesta 
Realizácia 2009-13 

 
 

2. 

 
Zhodnocovanie 

biologicky 
rozložite ľných 

odpadov 

Zvýšenie množstva 
vyseparovaného 

a zhodnocovaného 
množstva odpadu 

 
Čistota mesta 

Ochrana ŽP 
 

Zatraktívnenie 
mesta (cez čistotu, 
úpravu verejných 

priestranstiev) 

Príprava projektu 
a jeho podanie 

Útvar rozvoja mesta 
Oddelenie 

komunálneho 
servisu 
Partner: 

b Nova s.r.o. SNV 

Schválený  projekt – 
podpísanie zmluvy 

s MŽP SR 
áno 

Zdroje: OP ŽP , RM 
 

V prípade úspešnosti 
realizácia v r. 2009 – 

2010 

 
 

3. 

 
 

Energetické 
zhodnocovanie 

biologických 
odpadov 

 
 

 
 

Lacnejšia  tepelná 
energia  a 

zefektívnenie 
prevádzky  mestských 
podnikov (Emkobel, 

Lesy mesta) 
 
 
 
 
 
 

Zefektívnenie 
činnosti podniku 

Mesta 
 

Zhodnocovanie 
bilogického odpadu 

z lesníckych 
činností,ochrana 

lesa 

Príprava projektu 
a jeho podanie cez 

OP ŽP 

Útvar rozvoja mesta 
Partneri: 

Lesy mesta SNV 
s.r.o., 

Emkobel a.s. 
Konzultant: 

Fy Star EÚ ( na 
základe zmluvy) 

Schválený  projekt – 
podpísanie zmluvy 

s MŽP SR 
áno 

Zdroje: OP ŽP, RM 
 

V prípade úspešnosti 
realizácia v r. 2009 – 
2010 : výmena kotlov 

Emkobel, Výroba 
štiepky – Lesy mesta 

SNV s.r.o. 

 
 

4. 

Realizácia 
projektu: 

 
Zdravé mesto   
a Ekovýchova  

Zvýšenie 
environmentálneho 

povedomia obyvateľov 
mesta 

 
Zvýšenie uvedomenia 

v starostlivosti o vlastné 

Zlepšenie stavu  ŽP 
mesta 

 
 

Zdravší obyvateľ 
mesta 

Realizácia  
naplánovaných 

aktivít počas roka 
2008 

Oddelenie 
územného 
plánovania 

a stavebného 
poriadku 

Vzdelávacie  
a športové aktivity pre 
rôzne cieľové skupiny 

obyvateľstva  
v oblastiach 

ekovýchovy a 
zdravého životného 

nerelevantné 

RM, pokračovanie 
a nové aktivity 

v rokoch 2009 a 2010, 
v spolupráci AZMS – 

vypracovanie !Profilov 
zdravia miest 
a indikátorov. 
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zdravie štýlu 

 
 

5. 

Revitalizácia 
detských ihrísk  
projekt „Lesy 

v meste“ 

Zatraktívnenie 
prostredia/plôch mesta 

 
Posilnenie projektu 

Zdravé mesto 
 

Zlepšenie 
podmienok  

využívania voľného 
času detí mesta 

 
Prevencia 

výtržníctva, 
vandalizmu 

Vytypovanie plôch 
a podanie žiadosti 
o dotáciu na prvky 

detských ihrísk 
 

Realizácia 
a inštalácia prvkov 

na vybraných 
detských ihriskách 

Oddelenie 
komunálneho 

servisu 

Schválený projekt- 
podpísanie zmluvy 

s centrálou ĽS HZDS 
a spoločnosťou ID 

productions (dodávateľ 
prvkov na dets. 

ihriská) 
 

Revitalizácia 8 
detskcýh ihrísk na 

území mesta 

áno 
Zdroje: RM , ĽS HZDS 

(výzva centrály ĽS 
HZDS) 

6. 

ZOO – Malé 
vzdelávacie 
centrum + 
rozšírenie 
chovného 

zariadienia pre 
šimpanza 

Zvýšenie 
environmentálneho 

povedomia obyvateľov 
mesta 

 
Zatraktívnenie 

prostredia ZOO mesta 
SNV 

Zlepšenie 
podmienok  

využívania voľného 
času detí mesta 

 
 

Realizácia 
naplánovaných 

aktivít na rok 2008 
v prípade úspešnosti 
projektu – výstavba 

Malého 
vzdelávacieho centra 

ZOO Spišská Nová 
Ves 

Schválený projekt -  
podpísanie zmluvy 

s MŽP SR 
nerelevantné 

Zdroje:  MŽP – 
Environmentálny fond, 

RM 
 

V prípade úspešnosti 
realizácia v septembri 

2008 

7. 

ZOO – 
vybudovanie 
čisti čky 

odpadových vôd 

Zlepšenie infraštruktúry 
ZOO mesta SNV 

Zlepšenie stavu ŽP 
ZOO mesta SNV 

Realizácia 
naplánovaných 

aktivít na rok 2008 

ZOO Spišská Nová 
Ves 

Vybudovanie čističky nerelevantné Zdroj: RM 

 
 

 
 

ČASOVÝ PLÁN  
P.č Názov aktivity  Etapa realizácie v  roku 2008/mesiac  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1. Geotermálny vrt  Spracovanie spodrobňujúcej štúdie             
2. Zhodnocovanie biologicky rozložite ľných odpadov Príprava projektu a jeho podanie             

3. 
Energetické zhodnocovanie biologických odpadov  

 Príprava projektu a jeho podanie             

4. 
Realizácia projektu:  

Zdravé mesto   a Ekovýchova Realizácia  naplánovaných aktivít             

5. 
Revitalizácia detských ihrísk  projekt „Lesy 

v meste“  

Vytypovanie plôch 
a podanie žiadosti o dotáciu na prvky detských ihrísk 

 
Realizácia a inštalácia prvkov na vybraných detských ihriskách 

            

6. 
ZOO – Malé vzdelávacie centrum + rozšírenie 

chovného zariadienia pre šimpanza 
Realizácia naplánovaných aktivít na rok 2008 v prípade úspešnosti 

projektu – výstavba Malého vzdelávacieho centra             

7. ZOO – vybudovanie čisti čky odpadových vôd Realizácia naplánovaných aktivít na rok 2008             



 16 

 

 
 

FINANČNY PLÁN 

 
P.č. Aktivita 

Plánovaný rozpo čet (mil. Sk)  
Akcia/úloha 

2008 

Rozpočet 2008 (mil. Sk)  Súlad 
s RM 
2008 

 
Celkový 

 
RM 

 
Zdroje 

EÚ 

 
Úverové  
zdroje 

 
Iné zdroje 

 

 
RM 

 
Zdroje EÚ 

 
Úverové 
zdroje 

 
Iné 

zdroje 

1. Geotermálny vrt 25 1,25 1.alternatíva 
23,75 

- 

2.alternatíva-
súkromné 
zdroje, pre 

podnikateľské 
účely 

Spracovanie 
spodrobňujúcej štúdie 

0,2 - -  áno 

2. 

Zhodnocovanie 
biologicky 

rozložite ľných 
odpadov 

120 6 114 - - Príprava projektu a jeho 
podanie 

1,7 
V prípade 
úspešnosti 
refundácia 

- - áno 

3. 

Energetické 
zhodnocovanie 

biologických 
odpadov 

150 7,5 142,5 - - Príprava projektu a jeho 
podanie cez OP ŽP 

0,1 
V prípade 
úspešnosti 
refundácia 

- - áno 

4. 
Zdravé mesto  
a Ekovýchova  0,155 0,155 - - - 

Realizácia  
naplánovaných aktivít 

počas roka 2008 
0,155 - - - áno 

5. 

Revitalizácia 
detských ihrísk  
projekt „Lesy 

v meste“ 

32 Bežné 
činnosti 

- - 32 

Realizácia a inštalácia 
prvkov na vybraných 
detských ihriskách (8 

dets.ihrísk) 

- - - 32 nie 
 

6. 

ZOO – Malé 
vzdelávacie 
centrum + 
rozšírenie 
chovného 

zariadienia pre 
šimpanza 

1,7 0,2 - - 1,5 

Realizácia 
naplánovaných aktivít na 

rok 2008 v prípade 
úspešnosti projektu – 

výstavba Malého 
vzdelávacieho centra 

0,2 - - 1,5 áno 

7. 

ZOO – 
vybudovanie 
čisti čky 

odpadových vôd 

0,16 0,16 - - - 
Realizácia 

naplánovaných aktivít na 
rok 2008 

0,16 - - - áno 

 

Medzisúčet 
celkom: 

329,015 15,265 280,25 - 33,5 Medzisúčet 
2008 

2,515 - - 33,5  



 17 

4. DOPRAVA 
 
VECNÝ PLÁN  

P.č. Názov aktivity Očakávané 
výsledky 

Očakávané 
dopady 

Etapa 
realizácie 

aktivity v roku 
2008 

Zodpovedný 
subjekt Mesta, 

MsÚ 

Výstup 
v roku 
2008 

Súlad 
s ÚP 

Poznámky: 
-pripravenosť 
-zdroj financ. 
- predpoklad. 
Pokračovanie 

2009-10 

1. 
Okružná križovatka pri 
ZŠHS a O (pri bývalej 

SPŠ drevárskej) 

Plynulosť dopravy 
 

Zvýšenie 
bezpečnosti 

Zlepšenie dopravnej 
situácie v meste 

Príprava stavby pre 
realizáciu 

Odbor výstavby, územ. 
plánovania a dopravy 

Realizácia 
v roku 2009 áno 

Zdroj: VÚC 
PD pre stavebné 

povolenie 
-realizuje VÚC v r.2009 - 

2010 

2. 
Most Matúškova, sídl. 
Mier + komunikácie 

Prepojenie – 
Kaufland a sídlisko 

Mier 
 

Zvýšenie 
bezpečnosti 

Zlepšenie dopravnej 
situácie v meste 

Príprava stavby pre 
realizáciu 

Odbor výstavby, územ. 
Plánovania a dopravy 

Realizácia 
v roku 2009 áno 

Zdroj: ROP 
PD pre územné 

rozhodnutie 
V r.2008 ÚR, príp.SP 

 
Pripravené zámery pre rok 2009: 
 
- rekonštrukcia ul. Odborárov a ul. Hviezdoslavova vrátane rekonštrukcie svetelných križovatiek 
 
 
ČASOVÝ PLÁN  
P.č. Názov aktivity  Etapa realizácie v  roku 2008/mesiac  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Okružná križovatka pri bývalej SPŠ drevárskej Príprava stavby pre realizáciu             
2. Most Matúškova, sídl. Mier + komunikácie Príprava stavby pre realizáciu             

 
 
FINANČNY PLÁN 

P.č. Aktivita 
Plánovaný rozpo čet (mil. Sk)  Akcia/úloha 

2008 

Rozpočet 2008 (mil. Sk)  Súlad s RM 
2008  

Celkový  
 

RM 
 

Zdroje 
 

Úverové  
 

Iné 
 

RM 
 

Zdroje 
 

Úverové 
 

Iné 
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 EÚ zdroje  zdroje  
 

EÚ zdroje  zdroje  

1. 
Okružná križovatka pri 
bývalej SPŠ drevárskej 12 3 - - 9 VÚC 

Príprava stavby pre 
realizáciu 0,2 - - - áno 

2. 
Most Matúškova, sídl. Mier + 

komunikácie 60 3 57 - - Príprava stavby pre 
realizáciu 

0,75 - - - áno 

Medzisú čet celkom: 72 6 57 - 9 Medzisú čet 
2008: 0,95 - - -  

 
 



 19 

5. BÝVANIE 
 
VECNÝ PLÁN   

P.č. Názov aktivity Očakávané 
výsledky 

Očakávané 
dopady 

Etapa 
realizácie 

aktivity 
v roku 2008  

Zodpovedný 
subjekt Mesta, 

MsÚ 

Výstup 
v roku 
2008 

Súlad 
s ÚP 

Poznámky: 
-pripravenosť 
-zdroj financ. 
- predpoklad 
pokračovani 

2009-10 a pod. 

1. 

Výstavba 4x7 bytov pre 
sociálne 

neprispôsobivých 
občanov mesta SNV - 

Vilčurňa 

Zvýšenie kapcity 
sociá,lnych bytov v 

meste 

Zvýšenie dostupnosti 
bývania v základnom 

štandarde pre sociálne 
odkázaných 

a neprispôsobivých 
 

Dokončenie 
prípravy a začatie 

realizácie 
investície 

Odbor výstavby, 
územ. plánovania 

a dopravy 
 

Ukončených 16 
bytov áno 

Zdroje: ŠR + MR, 
Pokračovanie 
v r.2009-13 

2. 

Výstavba 14 nájomných 
bytov - Vil čurňa 

 
 
 

Zvýšenie kapacity 
sociá,lnych bytov v 

meste 

Zvýšenie dostupnosti 
bývania v 

 
Zlepšenie štandardu 

bývania 

Dokončenie 
prípravy a začatie 

realizácie 
investície 

Odbor výstavby, 
územ. Plánovania a 

dopravy 

Ukončená 
stavba áno 

Zdroje: ŠR + MR, 
stavba v realizácii, 

3. 
Koncepcia rozvoja 

bývania (Politika mesta v 
rozvoji bývania) 

Získanie 
podrobného 

dokumentu na 
rozvoj bývania 

Zvýšenie dostupnosti 
bývania pre rôzne cieľové 

skupiny 

Príprava vstupov 
v rámci 

aktualizácie PHSR 

Odbor výstavby, 
územ. plánovania a 

dopravy 

Vypracované 
podklady 

a zadanie pre 
koncepciu 

nerelevantné 
RM 

Realizácia r.2009 

 
Potenciálne zámery pre rok 2009: štartovacie byty pre mladé rodiny, prehodnotenie potreby výstavby nájomných bytov 
(Koncepcia/politika), príprava území  a infraštruktúry pre rozvoj bývania 
 
 
 
 
ČASOVÝ PLÁN  

P.č. Názov aktivity Etapa realizácie v  roku 
2008/mesiac 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. 
Výstavba 4x7 bytov pre sociálne neprispôsobivých ob čanov mesta SNV - 

Vilčurňa 
Dokončenie prípravy a začatie realizácie 

investície             

2. Výstavba 14 nájomných bytov - Vil čurňa Dokončenie prípravy a začatie realizácie 
investície             

3. Koncepcia rozvoja bývania Príprava vstupov v rámci aktualizácie PHSR             
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FINANČNY PLÁN 

P.č. Aktivita 

Plánovaný rozpo čet (mil. Sk)  

Akcia/úloha 2008  

Rozpočet 2008 (mil. Sk)  
Súlad 
s RM 
2008 

 
Celkový  

 

 
RM 

 
Zdroje 

EÚ 

 
Úverové  
zdroje 

 
Iné 

zdroje 
 

 
RM 

 
Zdroje 

EÚ 

 
Úverové 
zdroje 

 
Iné 

zdroje 

1. 
Výstavba 4x7 bytov pre 

sociálne neprispôsobivých 
občanov mesta SNV - Vil čurňa 

15,5 7,7 - - 
7,8 
ŠR 

Dokončenie prípravy a 
začatie realizácie investície 

(16 bytov) 
3,2 - - 

4,5 
ŠR áno 

2. 
Výstavba 14 nájomných bytov - 

Vilčurňa 15,7 7,7 - - 
8 

ŠR 
Dokončenie prípravy a 

začatie realizácie investície 7,7 - - 8,0 áno 

3. Koncepcia rozvoja bývania 0,2 0,2 - - - Príprava vstupov v rámci 
aktualizácie PHSR 0,05 - - - nie 

 Medzisú čet celkom:  31,4 15,6 - - 15,8 Medzisú čet 2008:  10,95 - - 12,5  
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6. SOCIÁLNA OBLAS Ť 
 
VECNÝ PLÁN  

P.č Názov aktivity Očakávané 
výsledky 

Očakávané 
dopady 

Etapa 
realizácie 

aktivity v roku 
2008 

Zodpovedný 
subjekt 

Mesta, MsÚ 

Výstup 
v roku 
2008 

Súlad 
s ÚP 

Poznámky: 
-pripravenosť 
-zdroj financ. 
- predpoklad. 
Pokračovanie 

2009-10 

 
 
 

1. 

Terénna sociálna 
práca 

 

Zvýšenie počtu, ktorí 
absolvujú projekty 
ďalšieho vzdelávania 
Zvýšenie počtu osôb, 
ktoré využili sociálne 

služby 

Zniženie miery rizika 
chudoby , miery zníženia 
sociálno-patologických 
javov, ,miery využívania 
služieb sociálnej ochrany 

Vypracovanie 
a podanie projektu 

podaný cez 

Oddelenie sociálnych 
vecí 

Schválený 
projekt a  

podpísanie 
zmluvy 

s MPSVaR SR 

nerelevantné 

Zdroj: OP ZaSI, 
FSR, RM 

Projet je plánovaný 
na 24 mesiacov t.j. 

do 03/2010 

 
2. 

Koncepcia  rozvoja 
sociálnych služieb 

Vznik rozvojového 
dokumentu na 

koordináciu a riadenie 
sociálnych služieb v 

meste 

Zvýšenie dostupnosti 
a skvalitnenie poskytovania 

sociálnych služieb 
a sociálnej pomoci 

Spracovanie , 
pripomienkovanie 

a schválenie 
koncepčného 
dokumentu 

Oddelenie sociálnych 
vecí 

Schválená 
Koncepcia áno Zdroj: RM 

3. 

DOS, Slovenská ul. 
(denný stacionár ) 

rekonštrukcia a 
nadstavba 

Zvýšenie kvality 
a kapacity 

Plnenie koncepcie 
rozvoja soc. služieb 

Skvalitnenie života 
seniorov 

 
 

Príprava investície 
Odbor výstavby, 

územ. plánovania a 
dopravy 

Spracovaná PD 
 

Vydané 
právoplatné SP 

áno 

Príprava projektu 
pre externé zdroje 

2009 
Realizácia projektu 

2010 a neskôr 

4. 
Rekonštrukcia DD 

v SNV- Tarča, 
Brezová ul. 

Zvýšenie kvality 
a kapacity 

Plnenie koncepcie 
rozvoja soc. služieb 

Skvalitnenie života 
seniorov 

Realizácia projektu 
:“Nová kvalita 
a kapacita pre 
seniorov v DD“ 

Odbor výstavby, 
územ. Plánovania a 

dopravy 

Zrealizovaná 
investícia áno 

Zdroje:  MR, OP ZI 
pokračovanie 

vnútorným 
vybavením a rekon. 

fasády 

5. 
Rekonštrukcia 

bývalej pôrodnice 
Nová kapacita a kvalita 

pre seniorov 

Skvalitnenie života 
seniorov, starých a chorých 

občanov 

Príprava projektového 
zámeru a technickej 

štúdie 

Odbor výstavby, 
územ. Plánovania a 

dopravy 

Projektový 
zámer 
Štúdia 

áno 
Zdroj: ROP, RM 
Realizácie 2010-

2012 

 
ČASOVÝ PLÁN  
P.č. Názov aktivity  Etapa realizácie v  roku 2008/mesiac  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Terénna sociálna práca Vypracovanie a podanie projektu             
2. Koncepcia sociálnych služieb Vypracovanie ,pripomienkovanie a schválenie koncepčného dokumentu             
3. DOS, Slovenská ul. Príprava investície             

4. 
Zlepšenie kvality bývania 

seniorov v DD v SNV Realizácia projektu :“Nová kvalita a kapacita pre seniorov v DD“             
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5. 
Rekonštrukcia bývalej 

pôrodnice Projektový zámer, Štúdia             

 
 
FINANČNY PLÁN 

P.č. Aktivita 

Plánovaný rozpo čet (mil. Sk)  
Akcia/úloha 

2008 

Rozpočet 2008 (mil. Sk)  
Súlad 
s RM 
2008 

 
Celkový 

 

 
RM 

 
Zdroje 

EÚ 

 
Úverové  
zdroje 

 
Iné 

zdroje 
 

 
RM 

 
Zdroje 

EÚ 

 
Úverové 
zdroje 

 
Iné 

zdroje 

1. Terénna sociálna práca 4,5 0,225 4,275 - - Vypracovanie a podanie 
projektu podaný cez  FSR 0,225 4,275 - - áno 

2. Koncepcia sociálnych 
služieb 

Bez nároku 
na financie - - - - 

Spracovanie , 
a schválenie koncepčného 

dokumentu 
- - - - áno 

3. DOS, Slovenská ul. 15 0,75 14,25 - - 
Príprava investície (PD 

a stavebné konanie) 0,6 - - - áno 

4. 
Rekonštrukciašenie kvality 

bývania seniorov v DD 
v SNV- Tarča 

40,5 14,7 21,7 - 4,07 
Realizácia projektu :“Nová 

kvalita a kapacita pre 
seniorov v DD“ 

14,7 21,7 - 4,07 áno 

5. 
Rekonštrukcia bývalej 

pôrodnice 30 1,5 28,5 - - Projektový zámer, Štúdia 0,2 - - - nie 

Medzisú čet celkom:  90 17,17 68,725 - 4,07 Medzisú čet 2008: 15,725 25,975 - 4,07  
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7. ŠKOLSTVO A  VZDELÁVANIE 
 
VECNÝ PLÁN  

P.č Názov aktivity Očakávané 
výsledky 

Očakávané 
dopady 

Etapa 
realizácie 

aktivity 
v roku 2008  

Zodpovedný 
subjekt 

Mesta, MsÚ 

Výstup 
v roku 
2008 

Súlad 
s ÚP 

Poznámky: 
-pripravenosť 
-zdroj financ. 

- pokračovanie 
2009-10 

1. 

Moderná škola  vytvára 
priestor pre lepšie 

a kvalitnejšie  vyu čovanie_ 
ZŠ Zd. Nejedlého 

Zlepšený 
stavebnotechnický stav 

a MTV 

Významne zlepšené 
podmienky pre 

výchov. Vzdelávací 
proces 

Príprava a podanie 
projektu cez OP 

ROP, priorit.os 1.1 
Infraštruktúra 
vzdelávania 

Odbor výstavby, 
územ. plánovania a 

dopravy 
Oddelenie školstva 

Úspešný projekt 
– podpísanie 

zmluvy s MVaRR 
áno 

Zdroj: SP. OP 
ROP+RM, 
- v prípade 

úspešnosti proj. 
realizácia 2009-

2010 

2. 

Modernizáciou školy 
k efektívnejšiemu 

vyu čovaniu – ZŠ Levo čská 
ul. 

Zlepšený 
stavebnotechnický stav 

a MTV 

Významne zlepšené 
podmienky pre 

výchov. Vzdelávací 
proces 

Príprava a podanie 
projektu cez OP 

ROP, priorit.os 1.1 
Infraštruktúra 
vzdelávania 

Odbor výstavby, 
územ. plánovania a 

dopravy 
Oddelenie školstva 

Úspešný projekt 
– podpísanie 

zmluvy s MVaRR 
áno 

Zdroj:OP ROP+RM, 
- v prípade 

úspešnosti proj. 
realizácia 2009-

2010 

3. 

Stavebné a tepelné úpravy 
objektu a obstaranie 

vybavenia ZŠ Lipová 13 
SNV 

Zlepšený 
stavebnotechnický stav 

a MTV 

Významne zlepšené 
podmienky pre 

výchov. Vzdelávací 
proces 

Príprava a podanie 
projektu cez OP 

ROP, priorit.os 1.1 
Infraštruktúra 
vzdelávania 

Odbor výstavby, 
územ. plánovania a 

dopravy 
Oddelenie školstva 

Úspešný projekt 
– podpísanie 

zmluvy s MVaRR 
áno 

Zdroj:SP. OP 
ROP+RM, 
- v prípade 

úspešnosti proj. 
realizácia 2009-

2010 

4. 

Modernizácia budovy ZŠ za 
účelom zníženia 

energetickej náro čnosti 
objektu a zvýšenia kvality 
výchovno-vzdelávacieho 

procesu – ZŠ Ing. Kožucha 

Zlepšený 
stavebnotechnický stav 

a MTV 

Významne zlepšené 
podmienky pre 

výchov. Vzdelávací 
proces 

Príprava a podanie 
projektu cez OP 

ROP, priorit.os 1.1 
Infraštruktúra 
vzdelávania 

Odbor výstavby, 
územ. plánovania a 

dopravy 
Oddelenie školstva 

Úspešný projekt 
– podpísanie 

zmluvy s MVaRR 
áno 

Zdroj:SP. OP 
ROP+MR, 
- v prípade 

úspešnosti proj. 
realizácia 2009-

2010 

5. 

Skvalitnenie vzdelávacích 
podmienok, rekonštrukcia 

a modernizácia ZŠ 
Komenského 

Zlepšený 
stavebnotechnický stav 

a MTV 

Významne zlepšené 
podmienky pre 

výchov. Vzdelávací 
proces 

Príprava a podanie 
projektu cez OP 

ROP, priorit.os 1.1 
Infraštruktúra 
vzdelávania 

Odbor výstavby, 
územ. plánovania a 

dopravy 
Oddelenie školstva 

Úspešný projekt 
– podpísanie 

zmluvy s MVaRR 
áno 

Zdroj: SP. OP 
ROP+RM, 
V prípade 

úspešnosti proj. 
realizácia 2009-

2010 

6. 

Vyššia kvalita vzdelávania 
je predpokladom lepšej 

budúcnosti – ZŠ Hutnícka 
16 

Zlepšený 
stavebnotechnický stav 

a MTV 

Významne zlepšené 
podmienky pre 

výchov. Vzdelávací 
proces 

Príprava a podanie 
projektu cez OP 

ROP, priorit.os 1.1 
Infraštruktúra 
vzdelávania 

Odbor výstavby, 
územ. plánovania a 

dopravy 
Oddelenie školstva 

Úspešný projekt 
– podpísanie 

zmluvy s MVaRR 
áno 

Zdroj:OP ROP+RM, 
- v prípade 

úspešnosti proj. 
realizácia 2009-

2010 

7. 
Stavebné úpravy ZŠ Nad 

Medzou Spišská Nová Ves 
Zlepšený 

stavebnotechnický stav 
Významne zlepšené 

podmienky pre 
Príprava a podanie 

projektu cez OP 
Odbor výstavby, 

územ. plánovania a 
Úspešný projekt 

– podpísanie áno Zdroj: SP. OP 
ROP+RM, 
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a MTV výchov. Vzdelávací 
proces 

ROP, priorit.os 1.1 
Infraštruktúra 
vzdelávania 

dopravy 
Oddelenie školstva 

zmluvy s MVaRR V prípade 
úspešnosti proj. 
realizácia 2009-

2010 

8. 
Výstavba ihriska – ZŠ 

Hutnícka ul. 

Zlepšenie podmienok 
pre športovanie a rozvoj 

telovýchovy 

Podpora zdravia detí 
a mládeže 

realizácia 

Odbor výstavby, 
územ. plánovania a 

dopravy 
Oddelenie školstva 

Realizácia 
výstavby 
v r.2008 

áno Zdroj: ŠR+RM 
 

9. 
Rekonštrukcia atletickej 

dráhy, ZŠ Lipová 

Zlepšenie podmienok 
pre športovanie a rozvoj 

telovýchovy 

Podpora zdravia detí 
a mládeže realizácia 

Odbor výstavby, 
územ. plánovania a 

dopravy 
Oddelenie školstva 

Realizácia  
započatá už v 
roku. 2007 , 
ukončenie  

výstavby v r. 
2008 

áno 
Zdroj: ŠR – MŠ SR 

+ RM 
 

10. 
Výstavba viacú čelového 
ihriska, ZŠ Zd. Nejedlého 

Zlepšenie podmienok 
pre športovanie a rozvoj 

telovýchovy 

Podpora zdravia detí 
a mládeže realizácia 

Odbor výstavby, 
územ. plánovania a 

dopravy 
Oddelenie školstva 

Realizácia  
započatá už v 
roku. 2007 , 
ukončenie  

výstavby v r. 
2008 

áno 
Zdroj:ŠR – MŠ SR + 

RM 
 

11. Koncepcia rozvoja školstva 

Získanie systémového 
dokumentu na riadenie 
a usmerňovanie rozvoja 

základného školstva 
v meste 

Podklad pre aktualizáciu 
PHSR 

Zlepšenie 
podmienok 

vzdelávania na 
základných školách 

v meste 

V príprave Oddelenie školstva 

Pripravené 
analytické 

podklady pre 
PHSR 

a strategickú 
časť Koncepcie 

nerelevantné Zdroj:RM 

12. 
Projekt v oblasti 

vzdelávania 
Výmena skúsenosti so 

školami v Maďarsku 

Skvalitňovanie 
výchovno.-

vzdelávacieho 
procesu 

Príprava a podanie 
projektu cez 
Interreg III C 

Oddelenie školstva 
Partner: Rochus 
rozvoj Spiša n.o., 

Schválený 
projekt – 

financovanie cez 
Interreg III C 

nerelevantné 

Zdroj: Interreg IIIC + 
RM 

Realizácia v prípade 
úspešnosti 2009 - 

2010 

13. 
Materské škôlky – stroje 

a zariadenia jedální   
Nákup strojov 
a zariadení do 

jedální 5 MŠ mesta 

Správa školských 
zariadení 

 nerelevantné Zdroj: RM + vlastné 
prímy 

 
 
ČASOVÝ PLÁN  

P.č. Názov aktivity Etapa realizácie v  roku 
2008/mesiac 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. 
Moderná škola  vytvára priestor pre lepšie a  kvalitnejšie  vyu čovanie_ ZŠ Zd. 

Nejedlého Príprava a podanie projektu             

2. Modernizáciou školy k efektívnejšiemu vyu čovaniu – ZŠ Levo čská ul. Príprava a podanie projektu             
3. Stavebné a tepelné úpravy objektu a obstaranie vyba venia ZŠ Lipová 13 SNV Príprava a podanie projektu             
4. Modernizácia budovy ZŠ za ú čelom zníženia energetickej náro čnosti objektu Príprava a podanie projektu             
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a zvýšenia kvality výchovno -vzdelávacieho procesu – ZŠ Ing. Kožucha  
5. Skvalitnenie vzdelávacích podmienok, rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Komenského Príprava a podanie projektu             
6. Vyššia kvalita vzdelávania je predpokladom lepšej b udúcnosti – ZŠ Hutnícka 16 Príprava a podanie projektu             
7. Stavebné úpravy ZŠ Nad Medzou Spišská Nová Ves Príprava a podanie projektu             
8. Výstavba ihriska – ZŠ Hutnícka ul. Realizácia výstavby             
9. Rekonštrukcia atletickej dráhy, ZŠ Lipová Realizácia rekonštrukcie             

10. Výstavba viacú čelového ihriska, ZŠ Zd. Nejedlého Realizácia výstavby             
11. Koncepcia rozvoja školstva Spracovanie  koncpecie             

12. Projekt v oblasti vzdelávania Príprava a podanie projektu cez 
Interreg III C             

13. Materské škôlky – stroje a zariadenia jedální Nákup strojov a zariadení do 
jedální 5 MŠ mesta             

 
 
 
 
 
FINANČNY PLÁN 

 
P.č. Aktivita 

Plánovaný rozpo čet (mil. Sk)  
Akcia/úloha 

2008 

Rozpočet 2008 (mil. Sk)  
Súlad 
s RM 
2008 

 
Celkový 

 

 
RM 

 
Zdroje 

EÚ 

 
Úverové  
zdroje 

 
Iné 

zdroje 
 

 
RM 

 
Zdroje 

EÚ 

 
Úverové 
zdroje 

 
Iné 

zdroje 

1. 
Moderná škola  _ ZŠ Zd. 

Nejedlého 39,62 1,981 37,64 - - 
Príprava 

a podanie projektu 
0,25 - - - áno 

2. 

Modernizáciou školy 
k efektívnejšiemu 
vyu čovaniu – ZŠ 

Levočská ul. 

34,58 1,729 32,85 - - 
Príprava 

a podanie projektu 
0,25 - - - áno 

3. 
Stavebné a  tepelné 
úpravy objektu ZŠ 

Lipová 13 SNV 
30,6 1,53 29,07 - - 

Príprava 
a podanie projektu 

0,25 - - - áno 

4. 
Modernizácia budovy ZŠ 

– ZŠ Ing. Kožucha 47,5 2,4 45,1 - - 
Príprava 

a podanie projektu 
0,6 - - - áno 

5. 

Skvalitnenie 
vzdelávacích podmienok, 

rekonštrukcia 
a modernizácia ZŠ 

Komenského 

39,6 1,98 37,62 - - 
Príprava 

a podanie projektu 
0,25 - - - áno 

6. Vyššia kvalita 43,3 2,2 41,1 - - Príprava 0,25 - - - áno 
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vzdelávania je 
predpokladom lepšej 

budúcnosti – ZŠ 
Hutnícka 16 

a podanie projektu 

7. 
Stavebné úpravy ZŠ Nad 

Medzou Spišská Nová 
Ves 

50,7 2,53 48,17 - - Príprava 
a podanie projektu 

0,6 - - - áno 

8. 
Výstavba ihriska – ZŠ 

Hutnícka ul. 3 - - - 
3 

MŠ 
SR 

Realizácia 
výstavby 

2,2 - - 1,2 
MŠ SR 

áno 

9. 
Rekonštrukcia atletickej 

dráhy, ZŠ Lipová 8,298 5,289 - - 
3 MŠ 
SR 

Realizácia 
rekonštrukcie 

5,289 - - 2,13 
MŠ SR 

áno 

10. 
Výstavba viacú čelového 
ihriska, ZŠ Zd. Nejedlého 3,075 2,175 - - 

0,9 
MŠ 
SR 

Realizácia 
výstavby 

1,175 - - - áno 

11. 
Koncepcia rozvoja 

školstva - - - - - 
Spracovanie  
koncpecie 

Bez 
nároku na 
rozpočet 
mesta 

- - - áno 

12. 
Projekt v oblasti 

vzdelávania 7,250 0,363 6,887 - - 
Príprava 

a podanie projektu 
cez Interreg III C 

0,363 6,887 - - áno 

13. 
Materské škôlky – stroje 

a zariadenia jedální 0,935 0,935 - - - 
Nákup strojov 

a zariadení do jedální 
5 MŠ mesta 

0,935 - - - áno 

 
Medzisú čet celkom: 308,458 23,112 278,437  6,9 

 
Medzisú čet 

2008 
12,412 6,887  3,33  
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8. KULTÚRA 
 

VECNÝ PLÁN  

P.č 
Názov 
aktivity 

Očakávané 
výsledky 

Očakávané 
dopady 

Etapa 
realizácie 

aktivity 
v roku 2008  

Zodpovedný 
subjekt Mesta, 

MsÚ 

Výstup 
v roku 
2008 

Súlad 
s ÚP 

Poznámky: 
-pripravenosť 
-zdroj financ. 
- predpoklad. 

Pokračovanie 2009-
10 

1. 

Kultúrne 
aktivity 

Organizované 
Mestom 

(viď. popis 
nižšie) 

 
Zvyšovanie kultúrneho 

a historického 
povedomia obyvateľov 

 

Propagácia mesta 
 

Zlepšovanie imidžu 
mesta, 

zviditeľňovanie 
mesta 

 

Príprava scenára 
Oslovenie 

účinkujúcich 
Zabezpečenie 

propagácie 
Realizácia 

Kancelária primátora 
a partnerské subjekty (MKC, 

Múzeum, CVČ a ďalšie 
podľa zamerania aktivity) 

Zrealizované 
aktivity nerelevantné 

Zdroj: RM 
 

Každoročne plánované 
krátkodobé/jednorázové 

aktivity 

2. 
Koncepcia 

rozvoja kultúry 
Aktualizácia PHSR 

mesta v oblasti kultúry 
Strategické 
plánovanie 

Príprava na 
analytických 
podkladov 

Referát kultúrnej 
a vzdelávacej činnosti 

Komisia pre rozvoj kultúry 

Profil kultúry  
mesta nerelevantná Zdroj: RM 

 
 
Kultúrne aktivity organizované Mestom: Kanceláriou primátora Mesta a MKC v roku 2008: 
 
� Otvorenie letnej turistickej sezóny                                                     
� Mesto deťom a Festival bábkových divadiel                                    - 
� Deň polície a ukážky oslobodenia mesta                                          
� Noc múzeí, nočné pozorovanie oblohy                                             
� Promenádne koncerty 
� Dni mesta 
� Oslavy 740. výročia mesta 
� Dni Mikuláša Hubu - november 
� Rock Fest - jún 
� Musica Nobilis  
� Letný kinermatograf- júl  
� Graffity Spiš 2008 - september 
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ČASOVÝ PLÁN  
P.č Názov aktivity  Etapa realizácie v  roku 2008/mesiac  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. 
Kultúrne aktivity 

Organizované Mestom 
(viď. popis nižšie) 

Príprava scenára 
Oslovenie účinkujúcich 

Zabezpečenie propagácie 
Realizácia 

            

2. Koncepcia rozvoja kultúry Príprava na analytických podkladov             
 
 
FINANČNY PLÁN 

P.č. Aktivita 

Plánovaný rozpo čet (mil. Sk)  

Akcia/úloha 2008  

Rozpočet 2008 (mil. Sk)  
Súlad s RM 

2008  
Celkový  

 
RM 

 
Zdroje 

EÚ 

 
Úverové  
zdroje 

 
Iné 

zdroje 
 

 
RM 

 
Zdroje 

EÚ 

 
Úverové 
zdroje 

 
Iné 

zdroje 

1. 

Kultúrne aktivity  
Organizované 

Mestom 
(viď. popis nižšie) 

1,577 1,577 - - - 

Príprava scenára 
Oslovenie účinkujúcich 

Zabezpečenie propagácie 
Realizácia 

1,577 - - - áno 

2. 
Koncepcia rozvoja 

kultúry 0,050 0,50 - - - Príprava na analytických 
podkladov 0,020 - - - nie 

Medzisú čet 
celkom: 1,627 1,627 - - - Medzisú čet 2008:  1,597 - - -  
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9.ŠPORT 
 
 
VECNÝ PLÁN  

P.č. Názov 
aktivity 

Očakávané 
výsledky 

Očakávané 
dopady 

Etapa 
realizácie 

aktivity 
v roku 2008  

Zodpovedný 
subjekt Mesta, 

MsÚ 

Výstup 
v roku 
2008 

Súlad 
s ÚP 

Poznámky: 
-pripravenosť 
-zdroj financ. 
- predpoklad. 
Pokračovanie 

2009-10 a pod. 

1. 
Rekonštrukcia 

chladenia 
Zimného štadiónu 

Zefektívnenie 
prevádzky ZŠ Ochrana ŽP mesta 

Dokončenie 
prípravy a začatie 

realizácie 
STEZ Ukončená 

stavba 09.2008 nerelevantné 

Zdroje:  RM + možnosť 
získania prostriedkov z MŠ 

SR 
Realizácia v r.2008 a 2009 

2. 
SKATEPARK na 

futbalovom 
štadióne 

Zlepšené podmienky 
športu pre 

organizovaný šport i 
šport pre verejnosť 

Podpora zdravia 
a zdravého životného 

štýlu 
Realizácia aktivity STEZ Dokončená 

aktivita áno 

Zdroje: RM 
 

Časť stavby zrealizovaná 
v predchádzajúcom období 

3. 

Kúpalisko – 
rekonštrukcia, 

obnova, 
zatraktívnenie 

(zámer wellness) 

Skvalitnenie podmienok 
krátkodobej rekreácie 

a oddychu 
 

Zatraktívnenie areálu 
kúpaliska, 

zatraktívnenie územia 
mesta 

Podpora zdravia 
a zdravého životného 

štýlu 
 

Zvyšovanie 
návštevnosti a 

podpora rozvoja CR 
a turizmu 

 
 

Príprava projektu 
pre získanie 

externých zdrojov 

Odbor výstavby, 
územ. Plánovania a 

dopravy 
 

STEZ 

Spracovaný/ 
podaný projekt 

pre získanie 
externých zdrojov 

áno 

Zdroje: RM+ potenciálne 
iné finančné zdroje ( ŠR, 

fodny EÚ) 
 

PD, stavebné povolenie 
právoplatné  od 5/2008 

 
V prípade úspešnosti 
projektu a získania 
externých zdrojov –

realizácia v r. 2010-13 

4. 
Športová hala - 
rekonštrukcia 

Zníženie energetickej 
náročnosti budovy 

športovej haly 
   

Spracovaný/ 
podaný projekt 

pre získanie 
externých zdrojov 

áno Investícia pripravená 
Zdroje: zdroje EÚ 

 
ČASOVÝ PLÁN  

P.č. Názov aktivity Etapa realizácie v roku 2008/mesiac 1 2 3 4 5 6 7 8  9 10 11 12 

1. Rekonštrukcia chladenia Zimného štadiónu Dokončenie prípravy a začatie realizácie             

2. SKATEPARK na futbalovom štadióne Realizácia aktivity             
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3. Kúpalisko Príprava projektu pre získanie externých zdrojov             

4. 
Športová hala - 
rekonštrukcia Príprava  projektu pre získanie externých zdrojov             

 
FINANČNY PLÁN 

P.č. Aktivita 

Plánovaný rozpo čet (mil. Sk)  

Akcia/úloha 2008  

Rozpočet 2008 (mil. Sk ) 
Súlad 
s RM 
2008 

 
Celkový  

 
RM 

 
Zdroje 

EÚ 

 
Úverové  
zdroje 

 
Iné 

zdroje 
 

 
RM 

 
Zdroje EÚ 

 
Úverové 
zdroje 

 
Iné 

zdroje 

1. 
Rekonštrukcia 

chladenia Zimného 
štadiónu 

30 30 – – – 
Dokončenie prípravy 
a začatie realizácie 

30 – – – áno 

2. SKATEPARK na 
futbalovom štadióne 0,45 – – – 

0,45 
STEZ Realizácia aktivity – – – 0,45 

mimo 
RM 

3. Kúpalisko 180 9 171 – – 
Príprava projektu pre 
získanie externých 

zdrojov 
0,3 

V prípade 
úspešnosti 

projektu  možná 
refundácia 

– – 
 

nie 

4. Športová hala - 
rekonštrukcia 35 1,75 33,25 – – 

Príprava  projektu pre 
získanie externých 

zdrojov 
0,1 

V prípade 
úspešnosti 

projektu  možná 
refundácia 

– – 
 

nie 

Medzisúčet celkom: 245,45 40,75 204,25 – 0,45 Medzisúčet 2008: 30,4 0,6 0 0,45  
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10. BEZPEČNOSŤ OBYVATEĽOV 
 
VECNÝ PLÁN 

P.č. Názov aktivity Očakávané 
výsledky 

Očakávané 
dopady 

Etapa 
realizácie 

aktivity 
v roku 2008  

Zodpovedný 
subjekt 

Mesta, MsÚ 

Výstup 
v roku 2008 

Súlad 
s ÚP 

Poznámky: 
-zdroj financ. 
- predpoklad.   
pokračovanie 

2009-10 a pod. 

 
1. 

Terciárna preventívna 
činnos ť s mládežou 

v meste (riziková 
skupina14 – 15 rokov bez 
trestnej zodpovednosti za 

spáchaný pristupok zo 
sociálne 

neprispôsobivých rodín 

Zvýšiť informovanosť 
mladých ľudí o rizikách 
spojených s užívaním 
drog, alkoholu a ich 

trestnoprávnej 
zodpovednosti 

Zmena správania , 
zvýšenie motivácie 

mladých ľudí, 
Zníženie 

trestnoprávnej 
činnosti rizikovej 

skupiny 

Podanie projektu 
„Bol som jedným 

z nich“  

Útvar rozvoja 
Mesta 

 
Mestská polícia 

Schválený projekt 
 

Podpísanie zmluvy 
 

Začatie realizácie 

nerelevantné 

Zdroj: ÚV SR 
 

Pokračovanie 
projektu v r. 2009 

 
 
 
 
 

2. 

 
 
 

Rozšírenie kamerového   
systému (v etapách na 

celé územie mesta) 

 
 
 

Zvýšenie bezpečnosti 
obyvateľov 

a návštevníkov mesta 

 
 

Pozitívny dopad 
prierezovo na  všetky 
sféry života mesta, 
najmä rozvoj CR 
a turizmu, prílev 

investícií 

 
Realizácia aktivity 

 

 
Mestská polícia 

 
Referát 

informatiky 

Inštalované 2  
kamery 

(UPSVaR+futbal.  
štadión) 

Rozšírenie 
kamerový systému 
na sídlisku Západ 
(9-ta analógová 

kamera) 

nerelevantné 

Zdroje: ÚV SR, RM 
Realizácia aktivity b) 

závisí od zmeny 
rozpočtu 

Pokračovanie 
v rokoch 2009 – 2013 

na celé územie 
mesta 

 
 

3. 

Rozšírenie chránenej 
dielne mestskej polície 

(monitorovanie 
bezpečnosti mesta 

zdravotne postihnutými 
občanmi prostredníctvom 

kamerového systému) 

Zvýšenie 
zamestnanosti 

zdravotne 
postihnutých v rámci 

činností MsP 

Zlepšenie podmienok 
života sociálne 

odkázanej skupiny 
obyvateľov mesta 

Podanie žiadosti 
o dotáciu pre 

rozšírenie a ďalšiu 
činnosť chránenej 
dielne MsP zo ŠR 

(MPSVaR) 

 
Mestská polícia 

Schválená žiadosť – 
získané financie na 
rozšírenie chránenej 

dielne 

nerelevantné 

Zdroj: ŠR 
Realizácia aktivity je 
viazaná na rozšírenie 
kamerového systému 

viď. bod 2 
Väzba na Koncepciu 

sociálnych služieb 

 
ČASOVÝ PLÁN 

P.č. Názov aktivity Etapa realizácie v  roku 
2008/mesiac 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 
1. 

Terciárna preventívna činnos ť s mládežou v  meste (riziková skupina14 – 
15 rokov bez trestnej zodpovednosti za spáchaný pri estupok zo sociálne 

neprispôsobivých rodín 

Podanie projektu 
„Bol som jedným z nich“  

            

2. Rozšírenie kamerového   systému (v etapách na celé územie mesta) Realizácia aktivity 
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3. 

Rozšírenie chránenej dielne mestskej polície  
(monitorovanie bezpe čnosti mesta zdravotne postihnutými ob čanmi 

prostredníctvom kamerového systému) 

Podanie žiadosti o dotáciu pre rozšírenie a 
ďalšiu činnosť chránenej dielne MsP zo ŠR 

(MPSVaR) 

            

 
FINANČNY PLÁN 

P.č. Aktivita 

Plánovaný rozpo čet (mil. Sk)  

Akcia/úloha 2008 

Rozpočet 2008 (mil. Sk)  
Súlad 
s RM 
2008 

 
Celkový  

 
RM 

 
Zdroje 

EÚ 

 
Úverové  
zdroje 

 
Iné 

zdroje 
 

 
RM 

 
Zdroje EÚ 

 
Úverové 
zdroje 

 
Iné 

zdroje 

1. 
Terciárna preventívna 
činnos ť s mládežou 

v meste 
0,265 0,08 - - 0,185 

ÚV SR 
Podanie projektu 

„Bol som jedným z nich“  0,08 - - 0,185 
ÚV SR áno 

2. 
Rozšírenie kamerového   
systému (v etapách na 

celé územie mesta) 
1,2 0,06 1,14 - - 

Realizácia aktivity a) 
Návrh na zmenu rozpočtu pre 

aktivitu b) 
0,83 - - - 

áno 
 
 

3. 
Rozšírenie chránenej 

dielne mestskej polície 
kamerového systému 

0,14 - 0,14 - - 

Podanie žiadosti o dotáciu pre 
rozšírenie a ďalšiu činnosť 

chránenej dielne MsP zo ŠR 
(MPSVaR) 

0,06 0,14/1osoba - - 
 

nie 

Medzisúčet celkom: 1,605 0,14 1,28 - 0,185 Medzisúčet 2008: 0,97 0,14 - 0,185  
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11. KOMUNIKÁCIA  A PROPAGÁCIA 
 
VECNÝ PLÁN  

P.č. Názov 
aktivity 

Očakávané 
výsledky 

Očakávané 
dopady 

Etapa 
realizácie 

aktivity 
v roku 2008  

Zodpovedný 
subjekt 

Mesta, MsÚ 

Výstup 
v roku 
2008 

Súlad 
s ÚP 

Poznámky: 
-pripravenosť 
-zdroj financ. 
- predpoklad. 
pokračovanie 

2009-10 

1. 
Geograficko – 
informas čný 
systém GIS 

Funkčný geografický 
a informačný systém 
v priebehu 2 rokov po 
realizácii projektového 

zámeru 

Rýchla orientácia 
v informáciách o území 
Zlepšená komunikácia 

s investormi 
Efektívnejšia činnosť 
samosprávy mesta 

Vypracovanie 
štúdie 

 
Odbor organizačný 
a správy majetku 

 
Štúdia 

 
áno 

Zdroje: RM + 
relevantné fondy EÚ 
Príprava projektu pre 
externé zdroje 2009 
V prípade získania 

financií realizácia v r. 
2010 

2. 
Metropolitná sie ť 

mesta 

Spojenie 80 subjektov 
samosprávy  a štátnej 

správy v meste 
 

Vytvorenie infraštruktúry 
pre  vybudovanie IT 

služieb 

Efektívnejšia komunikácia 
a spolupráca samosprávy 

a štátnej správy 

Pripokládka 
v kynétach UPC 

v dĺžke 12km 
Predlženie, obnova 

územného 
rozhodnutia 

Uzavretie zmluvy 
s dodávateľom 

KRIS 

Odbor organizačný 
a správy majetku 

Výkopové práce  
potrebné pre 

založenie siete v 
rozsahu 60% 

Platné územné 
rozhodnutie 
Koncepcia 

rozvoja 
informačných 

systémov (KRIS) 

áno 

Zdroje: RM + 
relevantné fondy EÚ 

 
Spracovaná PD 

 
Dokončenie aktivity 

v závislosti na zdrojoch 
(externých) v rokoch 

2010 - 2013 

3. 
Propagácia mesta 

(viď. popísaná 
nižšie) 

  

Spracovanie 
podkladov 

a zabezpečenie 
realizácie 

Kancelária primátora 
Realizácia 

plánovaných 
aktivít 

nerelevantné Zdroj: RM 
 

4. 

Cielená 
propagácia mesta 
zameraná na CR 

(viď. popísaná 
nižšie) 

 
 
 
 
 
 

 

Spracovanie 
podkladov 

a zebzepčenie 
realizácie 

Kancelária primátora 
Realizácia 

plánovaných 
aktivít 

nerelevantné 
Zdroj: RM 

 

5. 

Samospráva 
zvyšujúca 
povedomie 

občanov 

Výmena skúseností s 
implementáciou 

projektov zametaných 
na rodovú rovnosť 

Potenciál pre identifikáciu 
nových projektových tém 
a projektov relevantných 

prte mesto SNV 

Podanie projektu 
 

Realizácia 
konferencie 
v prípade 

úspešnosti projektu 

Útvar rozvoja mesta 

Schválený projekt 
 
 

Zrealizovaný 
projekt 

nerelevantné 
Zdroj: grant.program 
Europa pre občanov 

6. Spolupráca Výmena skúseností Zvýšenie účinnosti Podanie projektu Útvar rozvoja mesta, Úspešný projekt – nerelevantné Zdroj: RM, grant. 
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partnerských 
miest v rámci 

osláv Dní mesta 
SNV 

v oblasti kultúry cielenej spolupráce 
partnerských miest aj vo 

väzbe na plnenie 
rozvojových dokumentov 

mesta 

Realizácia projektu Referát zahraničných 
vzťahov 

podpísanie 
zmluvy s EACEA 

Program Európa pre 
občanov 

 

 
Propagácia mesta:  

� Aktualizácia a rozšírenie www stránky mesta o jazykové mutácie: AJ, NJ 
� Propagácia mesta na www stránke slowacialetem.pl 
� Zhotovenie marketingového  dizajnu mesta 
� Zakúpenie licencie na vysielanie a používanie filmu o meste SNV od maďarskej verejno-právnej televízie 

 
Cielená propagácia mesta zameraná na CR:  

� Vysielanie panoramatických záberov z mesta  a zverejňovanie nekomerčných textových informácií  
 

� STV 2: „Živá panoráma“ 
� www. Holidayinfo.sk 
� www.feratel.com 
� v televízii TW1 (Rakúsko) 
� v relácii Hungarorama – v TV Duna II Autonomia, Echo, TV, Vital TV, Hír TV 
� v poľskej TVPinfo 
� www stránke mesta 

 
� Vydanie vytrhávacej mapy mesta s propagáciou pamiatok na území mesta 
� Vydávanie materiálu o histórii mesta „Míľniky histórie mesta 
� Vydanie informačného materiálu pre turistov „Kultúra – šport – oddych“ 
� Umiestnenie nových informačných tabúľ s mapou Slov.raja 
� Zhotovenie maľovanej mapy NP SR z južnej strany (od SNV) 
� Zhotovenie propagačného materiálu s dôrazom na Slovenský raj (od SNV) 
� Reedícia a dotlač propagačných materiálov o meste 
� Elektronický informačný systém typu InfoMedia 
� Prenájom softwarového vybavenie Deskline pre Informačný a rezervačný systém 
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ČASOVÝ PLÁN  
 Názov aktivity  Etapa realizácie v  roku 2008/mesiac  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Geograficko – informas čný systém GIS Vypracovanie štúdie             

2. Metropolitná sie ť mesta 
Pripokládka v kynétach UPC v dĺžke 12km 
Predlženie, obnova územného rozhodnutia 

Uzavretie zmluvy s dodávateľom KRIS 
         

 
   

3. Propagácia mesta (viď. popísaná vyššie) Spracovanie podkladov a zabezpečenie realizácie             

4. 
Cielená propagácia mesta zameraná na CR (viď. 

popísaná  vyššie) Spracovanie podkladov a zabezpečenie realizácie             

5. Samospráva zvyšujúca povedomie ob čanov 
Podanie projektu 

 
Realizácia konferencie v prípade úspešnosti projektu 

            

6. 
Spolupráca partnerských miest v  rámci osláv 

Dní mesta SNV 
Podanie projektu 

Realizácia projektu             
 

 

FINANČNY PLÁN 

P.č. Aktivita 
Plánovaný rozpo čet (mil. Sk)  

Akcia/úloha 
2008 

Rozpočet 2008 (mil. Sk)  Súlad 
s RM 
2008 

 
Celkový  

 

 
RM 

 
Zdroje 

EÚ 

 
Úverové  
zdroje 

 
Iné zdroje 

 

 
RM 

 
Zdroje 

EÚ 

 
Úverové 
zdroje 

 
Iné 

zdroje 

1. 
Geograficko – 

informas čný systém GIS 100 5 95 - - Vypracovanie štúdie 0,05 - – - áno 

2. Metropolitná sie ť mesta 100 5 95 - - 

Pripokládka v kynétach 
UPC v dĺžke 12km 
Predlženie, obnova 

územného rozhodnutia 
Uzavretie zmluvy 

s dodávateľom KRIS 

1,07 - – - áno 

3. Propagácia mesta 0,162 0,162 - - - 
Spracovanie podkladov 

a zabezpečenie realizácie 0,07 - - - áno 

4. 
Cielená propagácia 

mesta zameraná na CR 2,89 2,89 - - 0,5 (Mikroregión 
Slovenský raj) 

Spracovanie podkladov 
a zabezpečenie realizácie 

1,402 - - - áno 

5. 
Samospráva zvyšujúca 

povedomie ob čanov 0,183 - 0,183 - - 

Podanie projektu 
 

Realizácia konferencie 
v prípade úspešnosti 

projektu 

- 0,183 - - nie 

6. 

Spolupráca 
partnerských miest 

v rámci osláv Dní mesta 
SNV 

0,145 0,01 0,145 - - Podanie projektu 
Realizácia projektu 0,01 - - - áno 

Medzisú čet celkom:  203,4 13,06 190,3 - 0,5 Medzisú čet 2008: 3,232 0,183 - -  


