
 
 
 
 
 
 



Správa o stave prípravy a realizácie projektov mesta z externých zdrojov 
k 30.05.2009 
 

 
Posledná Správa pre možnosť porovnania, bola na rokovanie MsZ predložená 19.02.2009, 

kedy MsZ uznesením č. 481 schválilo aj Akčný plán rozvoja mesta na rok 2009.  

Táto Správa o príprave a realizácii projektov nie je hodnotiacou správou plnenia Akčného 

plánu 2009 (plán predloženia správy o plnení Akčného plánu v septembri 09), je správou 

informačného charakteru o aktuálnych (živých) rozvojových aktivitách mesta pripravovaných 

a realizovaných prostredníctvom projektov financovaných najmä z externých zdrojov. 

S cieľom prehľadnosti podania informácie uvádzame správu v obsahu: 

1. Súčasný stav plánovacích/programových dokumentov mesta ako predpokladu prípravy 

rozvojových projektov 

2. Súčasný stav prípravy a realizácie projektov za rok 2008 a 2009 k 30.05.2009 

 

1. Súčasný stav plánovacích/programových dokumentov rozvoja mesta ako predpokladu 

     prípravy rozvojových projektov  

 

Základné rozvojové dokumenty mesta: 

1. Územný plán schválený v roku 2000 (Zmeny ÚP 2005 a 2008); MsZ schválený návrh 

na zmeny a doplnky 2009 

2. PHSR mesta schválený vo februári 2005  

3. Akčný plán rozvoja mesta na rok 2009  

4. Programový rozpočet mesta na roky 2009 – 2011 

5. Schválené a realizované koncepcie: Koncepcia rozvoja športu (2007-2012), Koncepcia 

rozvoja sociálny služieb mesta (2008 - 2013), Koncepcia rozvoja školstva (2008-2015)  

 

Pripravované rozvojové dokumenty:  

1. Komplexná aktualizácia PHSR (koniec roka 2009 a rok 2010) 

2. Lokálna stratégia komplexného prístupu (riešenie problematiky rómskych komunít 

a lokalít, apríl – júl 2009) 

 

Poznámka: Všetky koncepcie a tematicky zamerané stratégie budú po aktualizácii súčasťou 

PHSR. Cieľom je pre mesto vytvoriť a realizovať jeden komplexný logický a systémový plán 

rozvoja mesta s previazanosťou a súladom s ÚP mesta.  



 

2. Súčasný stav prípravy a realizácie projektov za rok 2008 a 2009 k 30.05.2009 

    (podrobnejšie viď. Príloha) 

 

Podané projekty : 29 

- z toho schválených: 16 (z toho 3 projekty Lesy mesta SNV)  

- z toho v súčasnosti posudzovaných: 13 

� z toho neschválených: 2  

- Výroba štiepky a rekonštrukcia kotlov – sídl. Mier 

- E- škôlka pre naše mesto 

- z toho neposudzovaných: 1 (zrušené dotácie KSK na Spišské športové hry) 

 

Projekty pred podaním: 9 

- z toho pred ukončením spracovania: 3 

- z toho vo fáze dohadovania podmienok vypracovania a realizácie projektov: 1 

- z toho v prípravnej fáze spracovania: 5  

 

Ďalšie plánované projektové zámery a projekty sú predmetom Akčného plánu rozvoja mesta 

na rok 2009 a Programového rozpočtu na roky 2009 – 2011. 
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