
1. ATRAKTIVITA ÚZEMIA MESTA 

P.č. Názov aktivity Očakávané výsledky 
Očakávané 

dopady 

Zodpovedný 
subjekt Mesta, 

MsÚ 

Výstup 
v roku 2008 

Plnenie 
 

Predpoklad 
pokračovania 

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 

Etablovaný prípravný 
tím menovaný Kolégiom 

primátora mesta 

Metodika  výberu územia 
v alternatívach 

Zadanie pre externé 
vypracovanie stratégie 

(podľa oficiálnej 
metodiky MVaRR SR 

V plnení - Metodika 
vypracovaná 

Výzva v závere roku 2009  
 

Pripravené PD a SP 

2. 
Integrovaný projekt 
(vrátane regenerácie 

námestia) 

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

Skvalitnenie života 
obyvateľov mesta 

Útvar rozvoja mesta 

Etablovaný tím 
 

Navrhnuté územie pre 
integrovaný projekt 

Zrealizované 
Výzva v závere roku 2009 

 
Pripravené PD a SP 

3. 

 
Rekonštrukcia 
a modernizácia 

verejného osvetlenia 
mesta SNV 

 
 

Skvalitnenie technickej 
infraštruktúry mesta 

  Zatraktívnenie mesta 
Zvýšenie bezpečnosti 

Odbor komunálneho 
servisu 

 
Odbor výstavby, územ. 
plánovania a dopravy 

Podaný projekt cez OP 
KaHR alebo ROP 

 
V prípade úspešnosti 
podpísanie zmluvy 

V plnení – projekt 
bude podaný do 
19.januára 08 

v zmysle Výzvy – OP 
K a HR  

Výzva v závere roku 2008 
a začiatkom roku 2009 

 
Pripravené PD a SP 

4. 
Projekt PALAIS – 

obnova Reduty a ZUŠ 
Zlepšenie stavebno-technického 

stavu objektov 

Zvýšenie kvality výuky 
v ZUŠ, Zvýšenie 

návštevnosti a úrovni 
poskytovania služieb 

Odbor výstavby, územ. 
plánovania a dopravy 

 
Partner: SRRA SNV 

Vypracovaná technická 
PD 

 
 

 
Zrealizované 

 
 

Zaradené v  investičnom pláne 
mesta 2010 - 2011 

5. 
Rekonštrukcia Reduty 

– oprava fasády 
Zlepšenie stavebno-technického 

stavu 

Zvýšenie návštevnosti 
a úrovni poskytovania 

služieb 

Odbor výstavby, územ. 
Plánovania a dopravy 

Vypracovaná PD Zrealizované  
Zaradené  investičnom pláne 

mesta 2010 - 2011 

6. Banská veža 
Dominanta námestia, 

Oživenie histórie baníctva 
v meste SNV 

Zatraktívnenie územia 
mesta Zvýšenie 

návštevnosti mesta 
 

Odbor výstavby, 
územného plánovania a 

dopravy 
Ukončenie stavby Zrealizované 

Príprava projektu pre 
INTERREG IV C (máj/jún 08) 
alebo pre ROP – január/február 

09 

7. 
Rekonštrukcia Sadu 

mládeže 
Zlepšenie stavu infraštruktúry 

sadu mládeže 

Zatraktívnenie časti 
územia mesta, zvýšenie 

návštevnosti, 
Zlepšenie podmienok 
krátkodobej rekreácie 

Odbor výstavby, 
územného plánovania a 

dopravy 

Zrealizovanie 
plánovaných 

rekonštrukčných prác 
Parkovisko, chodníky, 

zeleň  

Zrealizované 

Príprava PD pre rekonštrukciu 
objektu bývalej reštaurácie 

Zaradené  investičnom pláne 
mesta 2009 - 2011 

8. 
 

Úpravy areálu ZOO 
a dobudovanie 

chovných objektov 
Skvalitnenie ZOO 

Zatraktívnenie časti 
územia mesta - ZOO, 
zvýšenie návštevnosti 

ZOO SNV 
Výstavba maštale 

Výstavba chodníka pri 
ubikácii tigra  

Zrealizované 
Aktivity v Programovom 
rozpočte a rozpočte ZOO 

9. 
Socha – Slovenský 

dvojkríž 

Pietna spomienka na založenie 
SR– 

 

Zvýšenie povedomia 
obyvateľov mesta  

Odd. Va D 
Zrealizované dielo 

 
 

Zrealizované 
Ukončená aktivita 

 
 



 
2. PODPORA PODNIKANIA  A CESTOVNÝ RUCH 

P.č Názov aktivity 
Očakávané 
výsledky 

Očakávané 
dopady 

Zodpovedný 
subjekt Mesta, 

MsÚ 

Výstup 
v roku 
2008 

Plnenie 
Predpoklad 

pokračovania 

1. Rozšírenie 
priemyselného parku 

Zlepšenie podmienok pre 
rozvoj podnikania 

a investovania v meste 

Zhodnocovanie  
potenciálu mesta na 
rozvoj podnikania 

BIC s.r.o 
Schválený 

projekt 
Zatiaľ nezrealizované  

 

 
Exitujúce SP na H3; 
V prípade relevantnej 

Výzvy 

2. 
Horskipark – Novoveská 

Huta - infraštruktúra 
 

Príprava podmienok pre 
realizáciu investície HorSKI 

park 

Zvýšenie 
návštevnosti mesta 

Zatraktívnenie 
územia mesta 
a ponuky CR 

 

Odbor výstavby, územ. 
plánovania a dopravy 

 
Partner: 

Skilab s.r.o. 

Právoplatné 
stavebné 
povolenie 
Úspešný 
projekt – 

podpísanie 
zmluvy s MH 

SR 

V plnení – zatiaľ nevysporiadané 
majetkoprávne vzťahy ku komunikáciám, nie 

je SP 

V prípade relevantnej 
Výzvy zameranej na 
infraštruktúru v CR 

3. 

Výstavba a zriadenie 
multifunk čného 

baníckeho centra 
a domu priateľstva so 

župou BAZ 

Vytvorenie zázemia pre 
dlhodobú ochranu 

a podporu 
kultúrnohistorického 

dedičstva 
 

Zvýšenie 
návštevnosti mesta 

Zatraktívnenie 
územia mesta 
a ponuky CR 

 

Mesto SNV (žiadateľ) 
Rochus rozvoj Spiša 

n.o. (spracovateľ) 
Útvar rozvoja mesta 

(administrátor) 
 

 
Schválený 

projekt 

V plnení – nepripravenosť maďarských 
partnerov a zmena podmienok maďarskej 

strany neumožňujú výstavbu Multifunkčného 
centra z prostriedkov INTERREG. 

Alternatívny návrh: úprava verejných 
priestranstiev na Banskom námestí v novej 

Výzve INTERREG – máj 09  

Využitie Výzvy z ROP a 
INTEREGG 

4. Agentúra destinačného 
manažmentu 

Sieťovanie inštiutúpcií 
a výmena informačných 

databáz 
Vytvorenie produktov CR 

Zlepšenie 
informovanosti 

Zvýšená návštevnosť 

Mesto SNV (žiadateľ) 
Rochus rozvoj Spiša 

n.o. (spracovateľ) 
Útvar rozvoja 

mesta(administrátor) 
 

Schválený 
projekt 

V plnení – projekt bude podaný do 15.12.08 
Realizácia v prípade 
úspešnosti projektu 

 
Novo zaradené aktivity: 
 

- Vybudovanie siete cyklotrás: cyklotrasy  Nábrežie Hornádu a cykloturistických trás  v meste – Sp.N.Ves – Hrabušice - súčasť 
Investičného plánu 2009-2011  

- Podnikateľský dom – Zimná ul. – súčasť Investičného plánu 2009-2011  
- Výstavba športovo rekreačnej zóny – Pumperhaus – súčasť investičného plánu 2009-2010  

 
Nové projektové aktivity: 
 
Zriadenie priemyselného parku „Podskala“ : plnenie uznesenia Vlády SR vyplývajúce z výjazdového zasadnutia Vlády SR  



 
3. ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 

P.č 
Názov 
aktivity 

Očakávané výsledky 
Očakávané 

dopady 

Zodpovedný 
subjekt Mesta, 

MsÚ 

Výstup 
v roku 2008 Plnenie 

Predpoklad 
pokračovania 

 
1. 

 
Geotermálny vrt- 

prieskumný 

Zistenie reálnosti využívania 
termálnych vôd ako ZOE (zdroj 

obnov. Energie) 

Ochrana  ŽP využívaním 
obnovi- teľných zdrojov 

energie 

Odbor výstavby, územ. 
plánovania a dopravy 

Štúdia Zrealizované 
Zatiaľ bez špecifikácie 
pokračovania v akcii 

 
 

2. 

 
Zhodnocovanie biologicky 
rozložiteľných odpadov 

Zvýšenie množstva 
vyseparovaného 

a zhodnocovaného množstva 
odpadu 

 
Čistota mesta 

Ochrana ŽP 
 

Zatraktívnenie mesta (cez 
čistotu, úpravu verejných 

priestranstiev) 

Útvar rozvoja mesta 
Oddelenie 

komunálneho servisu 
Partner: 

b Nova s.r.o. SNV 

Schválený  projekt – 
podpísanie zmluvy 

s MŽP SR 

V plnení – toho času 
prebieha EIA proces 

Projekt bude podaný v rámci 
druhej Výzvy OP ŽP – 
predpoklad  február 09  

 
 

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 

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 

V plnení – zmena 
oprávneného 
žiadateľa z Mesta na 
EMKOBEL s.r.o  

Predpoklad podania projektu  
EMKOBEL-om do 15.januára 

09 na OP ŽP 

 
 

4. 

Realizácia projektu: 
 

Zdravé mesto   
a Ekovýchova 

Zvýšenie environmentálneho 
povedomia obyvateľov mesta 

 
Zvýšenie uvedomenia 

v starostlivosti o vlastné zdravie 

Zlepšenie stavu  ŽP 
mesta 

 
 

Zdravší obyvateľ mesta 

Oddelenie územného 
plánovania 

a stavebného poriadku 

Vzdelávacie  a športové 
aktivity pre rôzne 
cieľové skupiny 

obyvateľstva  
v oblastiach ekovýchovy 

a zdravého životného 
štýlu 

Zrealizované  
Zakomponované aj v rámci 

rozpočtov na nasledujúce roky  

 
 

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 

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 

Nezrealizované 
Pokračovanie aktivít v roku 
2009 - podporené z rezervy 

predsedu Vlády SR 

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 
 
 

ZOO Spišská Nová 
Ves 

Schválený projekt -  
podpísanie zmluvy 

s MŽP SR 

V plnení - projekt 
vzdelávacieho centra 
popdaný-neúspešný 
Rozšírenuie 
chovného zariadenia 
sa v súčasnosti 
realizuje   

Vzdelávacie centrum bude 
súčasťou 

7. ZOO – vybudovanie 
čističky odpadových vôd 

Zlepšenie infraštruktúry ZOO 
mesta SNV 

Zlepšenie stavu ŽP ZOO 
mesta SNV 

ZOO Spišská Nová 
Ves 

Vybudovanie čističky Zrealizované  ––- 



4. DOPRAVA 

P.č. Názov aktivity 
Očakávané 
výsledky 

Očakávané 
dopady 

Zodpovedný subjekt 
Mesta, MsÚ 

Výstup 
v roku 
2008 

Plnenie Predpoklad pokračovania 

1. 

Okružná križovatka 
pri ZŠHS a O (pri 

bývalej SPŠ 
drevárskej) 

Plynulosť dopravy 
 

Zvýšenie 
bezpečnosti 

Zlepšenie dopravnej 
situácie v meste 

Odbor výstavby, územ. plánovania a 
dopravy 

Realizácia 
v roku 2009 

V plnení – kompetencia 
KSK; Mesto spracovalo PD, 
KSK vybavuje SP a zaradilo 
stavbu do plánu v rámci ROP   

Výzva ROP – január 2009- žiadateľa 
KSK 

2. 
Most Matúškova, 

sídl. Mier + 
komunikácie 

Prepojenie – 
Kaufland 
a sídlisko 

Mier 
 

Zvýšenie 
bezpečnosti 

Zlepšenie dopravnej 
situácie v meste 

Odbor výstavby, územ. Plánovania a 
dopravy 

Realizácia 
v roku 2009 

V plnení – máme ÚR, SP 
bude vydané v I.štvrťroku 

2009 

V prípade relevantnej výzvy resp. 
v spolupráci s podnikateľskými 

suibjektmi, ktoré majú záujem etablovať 
svoje aktivity v danom území 

 
Nové pripravované projektové aktivity: 

- Rekonštrukcia MK – sídliská Mier, Tarča, Západ – možný zdroj financovania ROP – zaradené do Investičného plánu mesta 2009-2011 
- Rekonštrukcia komunikácií v rámci pokračovania Regenerácie námestia - možný zdroj financovania ROP – zaradené do Investičného 

plánu mesta 2009-2011 
 

5. BÝVANIE 

P.č. Názov aktivity 
Očakávané 
výsledky 

Očakávané dopady 
Zodpovedný 

subjekt Mesta, 
MsÚ 

Výstup 
v roku 
2008 

Plnenie 
Predpoklad 

pokračovania 

1. 

Výstavba 4x7 bytov pre 
sociálne neprispôsobivých 

občanov mesta SNV - 
Vil čurňa 

Zvýšenie kapcity 
sociá,lnych bytov v 

meste 

Zvýšenie dostupnosti bývania 
v základnom štandarde pre 

sociálne odkázaných 
a neprispôsobivých 

 

Odbor výstavby, územ. 
plánovania a dopravy 

 

Ukončených 16 
bytov 

Zrealizované 
Dokončenie 16 b.j. v roku 

2009 

2. 
Výstavba 14 nájomných 

bytov - Vilčurňa 
 

Zvýšenie kapacity 
sociá,lnych bytov v 

meste 

Zvýšenie dostupnosti bývania 
v 
 

Zlepšenie štandardu bývania 

Odbor výstavby, územ. 
Plánovania a dopravy 

Ukončená stavba Zrealizované – 

3. 
Koncepcia rozvoja 

bývania (Politika mesta v 
rozvoji bývania) 

Získanie podrobného 
dokumentu na rozvoj 

bývania 

Zvýšenie dostupnosti bývania 
pre rôzne cieľové skupiny 

Odbor výstavby, územ. 
plánovania a dopravy 

Vypracované 
podklady 

a zadanie pre 
koncepciu 

Zrealizované 
(spracované podklady z existujúcej 

koncepcie, zhodnotené využitie 
metodikyx, zmapovwenéí púodklady 
vyplývajúce z ÚP mesta, konzultácia 

so spracovateľom  ÚP mesta) 

Vypracovanie koncepcie 
v I polroku 2009 (súčasť 

rozpočtu 09) 

 
Pripravovaná územia pre rozvoj bývania v rodinných domoch (v súčasnosti už Mesto eviduje záujem o výstavbu rod. domov): 

- IBV Červený jarok pre cca 160 rodinných domov (zmena ÚP mesta) – súčasť Investičného plánu mesta 
- IBV Malé pole pre cca 97 rodinných domov (zmena ÚP mesta)- súčasť Investičného plánu mesta 
- technická vybavenosť pre pripravovanú komerčnú výstavbu  nájomných bytov – Rojkovičova ul.  
- Príprava území a výstavba TV pre IBV  Modrý vrch (18 RD), Fľúder (40 RD), Triangel (12 RD) – súčasť Investičného plánu mesta 
- Nová kanalizácia a vodovod – rómska osada Hájik - súčasť Investičného plánu mesta 
- Rozšírenie vodovodu Pod Tepličkou - súčasť Investičného plánu mesta 



 
 
6. SOCIÁLNA OBLAS Ť 

P.č Názov aktivity 
Očakávané 
výsledky 

Očakávané dopady 
Zodpovedný 

subjekt Mesta, 
MsÚ 

Výstup 
v roku 2008 Plnenie 

Predpoklad 
pokračovania 

 
 
 

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 

Oddelenie sociálnych 
vecí 

Schválený projekt a  
podpísanie zmluvy 

s MPSVaR SR 
Zrealizované 

Projekt bol úspešný, spracovateľ 
projektu projektový tím MsÚ, 

dvojročný projekt z prostriedkov 
FSR 

 
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 

Oddelenie sociálnych 
vecí 

Schválená 
Koncepcia 

Zrealizované 
Realizácie koncepcie 

prostredníctvom AP a PR 

3. 

DOS, Slovenská ul. 
(denný stacionár ) 
rekonštrukcia a 

nadstavba 

Zvýšenie kvality a kapacity 
Plnenie koncepcie rozvoja 

soc. služieb 

Skvalitnenie života seniorov 
 
 

Odbor výstavby, územ. 
plánovania a dopravy 

Spracovaná PD 
 

Vydané 
právoplatné SP 

Zrealizované 
Príprava projektovej žuiadosti – 

2009 – ROP – sociálna 
infraštruktúra 

4. 
Rekonštrukcia DD 

v SNV- Tarča, 
Brezová ul. 

Zvýšenie kvality a kapacity 
Plnenie koncepcie rozvoja 

soc. služieb 
Skvalitnenie života seniorov 

Odbor výstavby, územ. 
Plánovania a dopravy 

Zrealizovaná 
investícia 

Zrealizované ––– 

5. Rekonštrukcia bývalej 
pôrodnice 

Nová kapacita a kvalita pre 
seniorov 

Skvalitnenie života seniorov, 
starých a chorých občanov 

Odbor výstavby, územ. 
Plánovania a dopravy 

Projektový zámer 
Štúdia 

Nezrealizované 
Zmenené podmienky 

pri vyjednávaní 
z majiteľom objektu - 

KSK 

–––- 

 
 
7. ŠKOLSTVO A VZDELÁVANIE 

P.č Názov aktivity 
Očakávané 
výsledky 

Očakávané 
dopady 

Zodpovedný 
subjekt Mesta, 

MsÚ 

Výstup 
v roku 2008 Plnenie 

Predpoklad 
pokračovania 

1. 
Moderná škola  vytvára priestor pre 
lepšie a kvalitnejšie  vyučovanie_ ZŠ 

Zd. Nejedlého 

Zlepšený stavebnotechnický 
stav a MTV 

Významne zlepšené 
podmienky pre výchov. 

Vzdelávací proces 

Odbor výstavby, územ. 
plánovania a dopravy 
Oddelenie školstva 

Úspešný projekt – 
podpísanie zmluvy s 

MVaRR 
Zrealizované 

Zaradená do databázy 
projektov ROP – školská 

infraštruktúra 

2. 
Modernizáciou školy 

k efektívnejšiemu vyučovaniu – ZŠ 
Levočská ul. 

Zlepšený stavebnotechnický 
stav a MTV 

Významne zlepšené 
podmienky pre výchov. 

Vzdelávací proces 

Odbor výstavby, územ. 
plánovania a dopravy 
Oddelenie školstva 

Úspešný projekt – 
podpísanie zmluvy s 

MVaRR 
Zrealizované 

Zatiaľ bez odpovede 
MVaRR SR 

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 

Odbor výstavby, územ. 
plánovania a dopravy 
Oddelenie školstva 

Úspešný projekt – 
podpísanie zmluvy s 

MVaRR 
Zrealizované 

Zaradená do databázy 
projektov ROP – školská 

infraštruktúra 

4. 

Modernizácia budovy ZŠ za účelom 
zníženia energetickej náročnosti 

objektu a zvýšenia kvality 
výchovno-vzdelávacieho procesu – 

ZŠ Ing. Kožucha 

Zlepšený stavebnotechnický 
stav a MTV 

Významne zlepšené 
podmienky pre výchov. 

Vzdelávací proces 

Odbor výstavby, územ. 
plánovania a dopravy 
Oddelenie školstva 

Úspešný projekt – 
podpísanie zmluvy s 

MVaRR 
Zrealizované 

Zatiaľ bez odpovede 
MVaRR SR 

5. 
Skvalitnenie vzdelávacích 
podmienok, rekonštrukcia 

a modernizácia ZŠ Komenského 

Zlepšený stavebnotechnický 
stav a MTV 

Významne zlepšené 
podmienky pre výchov. 

Vzdelávací proces 

Odbor výstavby, územ. 
plánovania a dopravy 
Oddelenie školstva 

Úspešný projekt – 
podpísanie zmluvy s 

MVaRR 
Zrealizované 

Zatiaľ bez odpovede 
MVaRR SR 

6. 
Vyššia kvalita vzdelávania je 

predpokladom lepšej budúcnosti – 
ZŠ Hutnícka 16 

Zlepšený stavebnotechnický 
stav a MTV 

Významne zlepšené 
podmienky pre výchov. 

Vzdelávací proces 

Odbor výstavby, územ. 
plánovania a dopravy 
Oddelenie školstva 

Úspešný projekt – 
podpísanie zmluvy s 

MVaRR 
Zrealizované 

Zaradená do databázy 
projektov ROP – školská 

infraštruktúra 



 

7. Stavebné úpravy ZŠ Nad Medzou 
Spišská Nová Ves 

Zlepšený stavebnotechnický 
stav a MTV 

Významne zlepšené 
podmienky pre výchov. 

Vzdelávací proces 

Odbor výstavby, územ. 
plánovania a dopravy 
Oddelenie školstva 

Úspešný projekt – 
podpísanie zmluvy s 

MVaRR 

Zrealizované 
Úspešný projekt 

Príprava podmienok 
zmluvy a realizácie 

stavby 

 
Realizácia v roku 2009 

8. Výstavba ihriska – ZŠ Hutnícka ul. 
Zlepšenie podmienok pre 

športovanie a rozvoj 
telovýchovy 

Podpora zdravia detí a 
mládeže 

Odbor výstavby, územ. 
plánovania a dopravy 
Oddelenie školstva 

Realizácia výstavby 
v r.2008 

V plnení – pred 
ukončením 

–– 

9. Rekonštrukcia atletickej dráhy, ZŠ 
Lipová 

Zlepšenie podmienok pre 
športovanie a rozvoj 

telovýchovy 

Podpora zdravia detí a 
mládeže 

Odbor výstavby, územ. 
plánovania a dopravy 
Oddelenie školstva 

Realizácia  započatá 
už v roku. 2007 , 

ukončenie  výstavby 
v r. 2008 

V plnení – pred 
ukončením 

––- 

10. Výstavba viacúčelového ihriska, ZŠ 
Zd. Nejedlého 

Zlepšenie podmienok pre 
športovanie a rozvoj 

telovýchovy 

Podpora zdravia detí a 
mládeže 

Odbor výstavby, územ. 
plánovania a dopravy 
Oddelenie školstva 

Realizácia  započatá 
už v roku. 2007 , 

ukončenie  výstavby 
v r. 2008 

Zrealizované –– 

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 

Oddelenie školstva 

Pripravené 
analytické podklady 

pre PHSR 
a strategickú časť 

Koncepcie 

Zrealizované 
Realizácia podľa 

schváleného rozpočtu 

12. Projekt v oblasti vzdelávania 
Výmena skúsenosti so 
školami v Maďarsku 

Skvalitňovanie 
výchovno.-

vzdelávacieho procesu 

Oddelenie školstva 
Partner: Rochus rozvoj 

Spiša n.o., 

Schválený projekt – 
financovanie cez 

Interreg III C 

Nezrealizovaný 
- nebude sa realizovať 

z dôvodu známych 
podmiernok Výzvy 
INTERREG IVC 

––– 

13. Materské škôlky – stroje 
a zariadenia jedální 

  
Správa školských 

zariadení 
Nákup strojov a 

zariadení 
Zrealizované ––– 

 
 
Nové aktivity:  
 
-    Príprava projektu „ Premena tradičnej školy na modrernú“ – pripravený projektový zámer, začiatkom spracovania projektu – podanie 19. 
      január 2009 
- Príprava PD pre Materskú škôlku Vilčurňa - súčasť Investičného plánu mesta 
- Rekonštrukcia ZUŠ (nie sú k aktivite relevantné externé zdroje) 
 
Požiadavka Správy školských zariadení o zaradenie do PHSR a AP: 
- Rekonštrukcia plynovej kotolne a rozvodov ÚK – MŠ J. Hanulu (2009) 
- Rekonštrukcia plynovej kotolne a rozvodov ÚK – MŠ  Šoltesovej (2010) 
- Rekonštrukcia plynovej kotolne a rozvodov ÚK – MŠ  Krasku (2010) 
- Rekonštrukcia plynovej kotolne a rozvodov ÚK – MŠ  Tomášika (2011) 
- Rekonštrukcia plynovej kotolne a rozvodov ÚK – MŠ  Hviezdoslavova (2011) 



8. KULTÚRA 

P.č 
Názov 
aktivity 

Očakávané výsledky 
Očakávané 

dopady 
Zodpovedný subjekt Mesta, 

MsÚ 
Výstup 

v roku 2008 
Plnenie Predpoklad 

pokračovania 

1. 

Kultúrne aktivity 
Organizované 

Mestom 
(viď. popis nižšie) 

 
Zvyšovanie kultúrneho 

a historického povedomia 
obyvateľov 

 

Propagácia mesta 
 

Zlepšovanie imidžu mesta, 
zviditeľňovanie mesta 

 

Kancelária primátora a partnerské 
subjekty (MKC, Múzeum, CVČ a ďalšie 

podľa zamerania aktivity) 

Zrealizované 
aktivity 

Zrealizované   
Nové aktiivity v zmysle 

rozpočtu 

2. Koncepcia 
rozvoja kultúry 

Aktualizácia PHSR mesta 
v oblasti kultúry 

Strategické plánovanie 
Referát kultúrnej a vzdelávacej činnosti 

Komisia pre rozvoj kultúry 
Profil kultúry  

mesta 

V plnení – 
vypracovaná 

štruktúra, 
spracovaná 

SWOT analýza 

Dokončenie do konca marca 
09 

 
   Nové aktivity:  
   -  Oprava objektu Kultúrneho domu Mier – zníženie energetickej náročnosti – súčasť Investičného plánu mesta 2009-2011 
 
 

9. ŠPORT 

P.č. Názov aktivity Očakávané výsledky 
Očakávané 

dopady 

Zodpovedný 
subjekt 

Mesta, MsÚ 

Výstup 
v roku 2008 Plnenie 

Predpoklad 
pokračovania 

1. 
Rekonštrukcia 

chladenia Zimného 
štadiónu 

Zefektívnenie prevádzky ZŠ Ochrana ŽP mesta STEZ 
Ukončená 

stavba 09.2008 
Zrealizované ––- 

2. SKATEPARK na 
futbalovom štadióne 

Zlepšené podmienky športu pre 
organizovaný šport i šport pre 

verejnosť 

Podpora zdravia a zdravého 
životného štýlu 

STEZ Dokončená aktivita Zrealizované ––- 

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 

 
 

Odbor výstavby, 
územ. Plánovania a 

dopravy 
 

STEZ 

Spracovaný/ podaný 
projekt pre získanie 
externých zdrojov 

V plnení – máme PD 
a SP, zatiaľ nebola 
vydaná relevantná 

výzva na projektovú 
žiadosť a získanie 
externých zdrojov 

Realizácia v zmysle rozpočtu 
Mesta a STEZ  

 
Príprava projektu pre externé 

zdroje 
 

4. Športová hala - 
rekonštrukcia 

Zníženie energetickej 
náročnosti budovy športovej 

haly 
  

Spracovaný/ podaný 
projekt pre získanie 
externých zdrojov 

V plnení – máme PD 
a SP, zatiaľ nebola 
vydaná relevantná 

výzva na projektovú 
žiadosť a získanie 
externých zdrojov 

Realizácia v zmysle rozpočtu 
Mesta a STEZ  

Príprava projektu pre externé 
zdroje 

 

 
Nové aktivity:  
- Rekonštrukcia ZŠ – SPIŠ Aréna –  v rámci plnenia Uznesenia Vlády SR z výjazdového zasadnutia a podľa rozpočtu na rok 2009 
-     Plánovaná aktivita na rok 2010-2011 – Výstavba krytej tenisovej haly – súčasť Investičného plánu mesta 
 



 
10. BEZPEČNOSŤ OBYVATEĽOV 

P.č. Názov aktivity Očakávané výsledky Očakávané dopady 
Zodpovedný 

subjekt Mesta, 
MsÚ 

Výstup 
v roku 2008 Plnenie 

Predpoklad 
pokračovania 

 
1. 

Terciárna preventívna činnosť 
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 

Útvar rozvoja 
Mesta 

 
Mestská polícia 

Schválený projekt 
 

Podpísanie zmluvy 
 

Začatie realizácie 

Zrealizované  
Realizácia v zmysle 

rozpočtu na rok 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 

 
Mestská polícia 

 
Referát 

informatiky 

Inštalované 2  kamery 
(UPSVaR+futbal.  

štadión) 
Rozšírenie kamerový 
systému na sídlisku 

Západ (9-ta analógová 
kamera) 

Zrealizované 

3 ešte budú naištalované 
na sídl. Západ do konca 

roka 2009 
Ďalšie v zmysle rozpočtu 

2009-2011 

 
 

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 

 
Mestská polícia 

Schválená žiadosť – 
získané financie na 
rozšírenie chránenej 

dielne 

  

 
 

 
 



 
11. KOMUNIKÁCIA  A PROPAGÁCIA 

P.č. 
Názov 
aktivity 

Očakávané 
výsledky 

Očakávané dopady 
Zodpovedný 

subjekt Mesta, 
MsÚ 

Výstup 
v roku 2008 Plnenie Predpoklad pokračovania 

1. 
Geograficko – 

informasčný 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 

 
Odbor organizačný 
a správy majetku 

 
Štúdia 

Zrealizované 
Nevyjasnená pozícia ostatných partnerov 

– správcovia sieti, finančne náročná  
aktivita, zatiaľ n ie je súčasťou rozpočtu 

2. Metropolitná sieť 
mesta 

Spojenie 80 subjektov 
samosprávy  a štátnej 

správy v meste 
 

Vytvorenie infraštruktúry 
pre  vybudovanie IT služieb 

Efektívnejšia komunikácia 
a spolupráca samosprávy 

a štátnej správy 

Odbor organizačný 
a správy majetku 

Výkopové práce  
potrebné pre 

založenie siete v 
rozsahu 60% 

Platné územné 
rozhodnutie 

 

Zrealizované 
Plánované pokračovanie podľa rozpočtu 

mesta 

3. Propagácia mesta    Kancelária primátora 
Realizácia 

plánovaných aktivít 
Zrealizované Plánované aktivity podľa rozpočtu mesta 

4. 
Cielená propagácia 
mesta zameraná na 

CR  

 
 

 Kancelária primátora 
Realizácia 

plánovaných aktivít 
Zrealizované Plánované aktivity podľa rozpočtu mesta 

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 

Útvar rozvoja mesta 

Schválený projekt 
 
 

Zrealizovaný 
projekt 

Zrealoizované 
Projekt  úspešný i úspešne 

zrealiozovaný 

Dokončenie publicity projektu 
a diseminácie výsledkov do konca marca 

2008 

6. 

Spolupráca 
partnerských miest 
v rámci osláv Dní 

mesta SNV 

Výmena skúseností 
v oblasti kultúry 

Zvýšenie účinnosti cielenej 
spolupráce partnerských miest 

aj vo väzbe na plnenie 
rozvojových dokumentov 

mesta 

Útvar rozvoja mesta, 
Referát zahraničných 

vzťahov 

Úspešný projekt – 
podpísanie zmluvy 

s EACEA 

Zrealoizované 
Projekt  úspešný i úspešne 

zrealiozovaný 
–––– 

 


