
 

Program č.5  Manažment rozvoja mesta 
 
Zámery : 
 
• Zefektívni ť plánovanie rozvoja mesta založené na širokej odbor nej diskusii 

a kriteriálnom ur čovaní priorít rozvoja mesta na stanovené 
plánovacie/programovacie obdobie v súlade so schvál enými  Rozvojovým 
plánom mesta na roky 2011 – 2020 a Územným plánom m esta Spišská Nová 
Ves. 

 
• Zlepšenie spravovania rozvoja mesta a rozvojových p rocesov 

zohľadňujúcich špecifiká a priority rozvoja mesta a vysoká  minimálne 70% 
úspešnos ť  pri schva ľovaní projektov rozvoja mesta a žiadostí o nenávrat ný 
finan čný príspevok a granty.    

 

T e x t 2010 2011 2012 2013 2014 

Rozpočet  
(v EUR) 

642 355 470 503 282 145 382 695 416 100 

 
Komentár : 
 
Rozpočet programu zahŕňa kompletnú škálu činností rozvoja mesta, a to:  

- plánovanie rozvoja prostredníctvom dlhodobého územného plánovania, 
strednodobého plánovania rozvoja mesta prostredníctvom tvorby a aktualizácie 
PHSR mesta a krátkodobého plánovania na 3 roky  prostredníctvom Akčného 
plánovania a programového rozpočtu mesta na plánovacie obdobie 

- implementácia rozvojových programov prostredníctvom realizácie programov 
a plánovaných projektov, ktorá zahŕňa projektovú prípravu a mobilizáciu externých 
zdrojov až po uzatváranie zmlúv úspešných projektov 

Súčasťou manažmentu rozvoja mesta je neoddeliteľne etapa realizácie schválených 
projektov a je predmetom činnosti všetkých oddelení MsÚ v zmysle Smernice č.1/2009 MsÚ 
Sp.N.Ves. Je dôležité uviesť, že plánované projekty sú súčasťou Programového rozpočtu 
mesta každej z príslušných oblastí, pretože projekt je nástroj na dosiahnutie zmeny v danej 
oblasti a v tejto logike musí byť príslušný k plneniu navrhovaných zámerov, cieľov a opatrení 
pre tú, ktorú oblasť. 
 
 

Podprogram  č. 5.1 Plánovanie rozvoja mesta 

Gestori: Útvar rozvoja mesta a cestovného ruchu a O dd. územného plánovania 
a stavebného poriadku  

 
Komentár :  
Mesto má územný plán mesta a zmeny z rokov 2005, 2008, 2009, Rozvojový plán mesta 
2011 – 2020 Rozvojový plán však vzhľadom na meniace sa vonkajšie (úroveň SR, 
regionálna) i vnútorné podmienky (mesto) podlieha monitoringu aktualizácii 
a vyhodnocovaniu v súlade s legislatívou v oblasti podpory regionálneho rozvoja a z toho 
vyplývajúcich povinností aj pre mestá a obce. Programový rozpočet 2012 – 2014 je nástroj 



 

na realizáciu rozvojových dokumentov prostredníctvom krátkodobých akčných plánov 
(súčasti rozvojového plánu) schvaľovaných v mestskom zastupiteľstve. 
 

T e x t 2010 2011 2012 2013 2014 

Rozpočet  
(v EUR) 

20 000 17 300 8 000 24 000 24 000 

 

 

Prvok 5.1.1 Úvodné štúdie   

Gestor Oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku    

 
Cieľ: 
Príprava investi čného rozvoja územia mesta . 
   

T e x t 2010 2011 2012 2013 2014 

Rozpočet v EUR 2 000 4 000 4 000 4 000 4 000 

 
Komentár:  
Rozpočtový prvok OÚP a SP predstavuje: 
Bežné výdavky na územno-plánovacie  podklady, ktorých napĺňanie patrí medzi originálne 
kompetencie miest a obcí. Ďalej obsahuje architektonicko-urbanistické štúdie a prieskumy, 
ktoré tvoria rozhodovací podklad na spracovanie stavebných investičných projektov.     
 

 
 
 
 

Prvok 5.1.2 Rozvojové dokumenty: plány, programy, štúdie, analý zy, 
stratégie   

Gestor Útvar rozvoja mesta a cestovného ruchu 

 
 
Cieľ:  
 
Vypracova ť kvalitné podklady pre plánovanie rozvoja mesta a r ozhodovanie 
samosprávnych orgánov v oblasti rozvoja mesta 
 

Merateľné ukazovatele: 

1 Zmena územného plánu 

Rok  2010 2011 2012 2013 2014 

Plánovaná 
hodnota 

1 1 1 1 1 

Skutočná 
hodnota 

1     



 

T e x t 2010 2011 2012 2013 2014 

Rozpočet v EUR 18 000 13 300 4 000 20 000 20 000 

 
Komentár:  
Programové rozvojové dokumenty sú hlavným nástrojom riadenia rozvoja mesta, preto 
ideálnym riešením by mali byť dopracované podrobnejšie plánovacie dokumenty pre každú 
z programovaných oblastí rozvoja mesta s ich konkretizáciou na nasledujúce tri roky. 
Dôležitou súčasťou tvorby programových/koncepčných dokumentov musí byť systém ich 
monitoringu, aktualizácie (zabezpečenia aktuálnosti a reálnosti) a vyhodnocovania podľa 
stanovených a schválených indikátorov podľa Implementačného mechanizmu Rozvojového 
plánu mesta schváleného internou smernicou MsÚ  
 

 

 

 
 
 

Merateľné ukazovatele: 

2   Počet aktualizácii Rozvojového plánu mesta 2011 - 2020 

Rok  2010 2011 2012 2013 2014 

Plánovaná 
hodnota 

1 1 2 2 2 

Skutočná 
hodnota 

0     

Merateľné ukazovatele: 

2 Počet aktuálnych analýz a štúdií rozvoja mesta vyplývajúci z Rozvojového plánu 
mesta 2011 - 2020 

Rok  2009 2010 2011 2012 2013 

Plánovaná 
hodnota 

3 1 3 3 3 

Skutočná 
hodnota 

3 1    

Merateľné ukazovatele: 

2 Počet správ o stave prípravy a realizácie projektov prerokovaných v MsZ 

Rok  2010 2011 2012 2013 2014 

Plánovaná 
hodnota 

6 2 2 2 2 

Skutočná 
hodnota 

4     



 

Podprogram  č. 5.2 Implementácia rozvojových dokumentov 

Gestori: Útvar rozvoja mesta a cestovného ruchu, Od d. územného plánovania 
a stavebného poriadku, Odd. výstavby a dopravy 

 
Komentár:  
Podprogram je zameraný na realizáciu a plnenie zámerov a cieľov platných rozvojových 
dokumentov mesta (Rozvojový plán a Územný plán). Hlavnými nástrojmi na plnenie cieľov 
rozvoja mesta sú projekty a žiadosti o NFP. Ich úspešnosť závisí od kvalitnej prípravy 
a kvality samotných odborných podkladov vrátane urbanistických a územných štúdií a 
stavebných projektových dokumentácií. Podporným mechanizmom na plnenie cieľov, 
opatrení a aktivít mesta, najmä v oblastiach kultúry a športu je dotačný systém mesta. 
 

T e x t 2010 2011 2012 2013 2014 

Rozpočet  
(v EUR) 

454 300 414 400 244 000 332 100 372 100 

 
 

Prvok  5. 2. 1 Projektové dokumentácie a územný plán  

Gestor Oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku   

 
Cieľ: 
 
Zvýši ť účinnos ť využitia územného plánu mesta a skvalitni ť prípravu 
a spracovanie projektových dokumentácií pre územné a stavebné konania 
investi čných aktivít mesta.   
 

T e x t 2010 2011 2012 2013 2014 

Rozpočet v EUR 81 000 104 000 24 000 24 000 24 000 

 
Komentár:  
Rozpočtový prvok OÚP a SP predstavuje: 
Kapitálové výdavky na stavebno-projektové dokumentácie spravidla pre územné a stavebné 
konanie, ktorých napĺňanie patrí medzi stavebno-investičné priority mesta. Ďalej obsahuje 
zamerania, prieskumy posudky, dokumentácie, ktoré tvoria podporný podklady  na 
spracovanie stavebno-projektovej dokumentácie  projektov konkrétnych stavieb. Medzi tieto 
náklady boli zaradené i výdavky na územný plán a jeho zmeny od roku 2010.    
 

Merateľné ukazovatele: 

1 Počet PD podľa schválených akcií 

Rok  2010 2011 2012 2013 2014 

Plánovaná hodnota 8 7 3 3 3 

Skutočná hodnota 7     



 

 

Prvok  5. 2. 2 Realizačné PD a štúdie 

Gestor Oddelenie výstavby a dopravy 

 
Cieľ: 
 
Skvalitni ť investi čnú prípravu stavebných aktivít mesta.  
 

T e x t 2010 2011 2012 2013 2014 

Rozpočet  
(v EUR) 

38 000 20 000 10 000 20 000 20 000 

 
Komentár : 
Vyčlenené finančné prostriedky budú použité na spracovanie PD stavieb pripravovaných pre 
realizáciu a náklady spojené so spracovaním štúdií, expertíz, geometrických plánov. 
 

Merateľné ukazovatele: 
  

 

1 
  Počet realizačných PD podľa schválených akcií  

Rok 
2010 2011 2012 2013 2014 

Plánovaná hodnota 
8 4 4 6 8 

Skuto čná hodnota 
8     

 
 

Prvok č. 5.2.3     

Gestor 

Príprava žiadostí o NFP a granty 

Útvar rozvoja mesta a cestovného ruchu 

 
Cieľ: 
 
Zvýši ť úspešnos ť prípravy plánovaných projektov/žiadostí o NFP zo Š F a iných 
relevantných grantových a nada čných programov.  
 

T e x t 2010 2011 2012 2013 2014 

Rozpočet  
(v EUR) 

90 000 52 300 10 000 50 000 90 000 

 
Komentár : 
Prostriedky sú plánované na prípravu projektov (vypracovanie projektového zámeru, 
spracovanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, vypracovanie predpísaných 
odborných príloh, procesy verejného obstarávania na spracovanie projektov v prípade 
externej dodávky vypracovania projektov). 
 
 



 

Merateľné ukazovatele: 
  

 

1 
 % úspešnosti projektov v danom roku (z počtu podaných projektov 
v predchádzajúcom období resp. v danom roku) 

 

Rok 
2010 2011 2012 2013 2014 

Plánovaná hodnota 
70 70 40 70 70 

Skuto čná hodnota 
70     

 
 

Prvok č. 5.2.4 

Gestor 

Dotácie mesta 

Kancelária primátora 

 
Cieľ: 
Podpora športových aktivít, cirkví a rozvoj kultúrnych a spoločenských aktivít  rôznych 
subjektov z územia mesta   
 

T e x t 2010 2011 2012 2013 2014 

Rozpočet  
(v EUR) 

245 300 238 100 200 000 238 100 238 100 

 
Komentár : 
Finančné prostriedky budú použité ako transfery na športovú činnosť, kultúrno-spoločenské 
aktivity organizované subjektmi z územia mesta a na činnosť cirkví.  
 

Merateľné ukazovatele: 
  

 

1 % podporených žiadostí o finančnú podporu aktivít z podaných   

Rok 
2010 2011 2012 2013 2014 

Plánovaná hodnota 
80 80 80 80 80 

Skuto čná hodnota 
64     

 

Merateľné ukazovatele: 
  

 

2 
 Počet podporených športových klubov  

Rok 
2010 2011 2012 2013 2014 

Plánovaná hodnota 
30 31 30 30 30 

Skuto čná hodnota 
29     

 
 



 

Podprogram  č. 5.3 Implementácia schválených projektov 

Gestor: Útvar rozvoja mesta a cestovného ruchu 

 
Komentár:  
Vznikom Útvaru rozvoja mesta a cestovného ruchu, definovaním jeho pracovných činností je 
vytvorený základný model/mechanizmus implementácie projektových zámerov. Táto časť 
práce je náročná na komunikáciu a koordináciu viacerých subjektov mesta  s cieľom 
zabezpečiť kvalitnú realizáciu schválených projektov a s tým súvisiaceho monitoringu 
a vyhodnocovania projektov  pre ďalšiu identifikáciu, prípravu a realizáciu nových 
projektových zámerov mesta . 
 

T e x t 2010 2011 2012 2013 2014 

Rozpočet  
(v EUR) 168 055 8 403 0 0 0 

 
 
 

Projekt č. 5. 3. 1 Vytvorenie spolo čných turistických produktov 

Gestor Útvar rozvoja mesta a cestovného ruchu 

 
 
Cieľ: 
 
Posilni ť a podpori ť rozvoj turizmu mesta Spišská Nová Ves, Košického r egiónu 
ako aj partnerskej Župy BAZ.   
 
 

T e x t 2010 2011 2012 2013 2014 

Rozpočet  
(v EUR) 

156 075 0 0 0 0 

 
 
Komentár : 
Podpora aktivít v rámci schváleného projektu Interreg III.C, Program cezhraničnej spolupráce 
Slovenská republika – Maďarsko 2007-13: „Vytvorenie spoločných turistických produktov 
a ich propagácia“, s trvaním 12 mesiacov. Výška schváleného finančného príspevku pre 
slovenského partnera: 159 314 EUR. Projekt bol vecne ukončený, je predpoklad , že 
finančne bude ukončený do konca roku 2011.  
 



 

 

 
 

 
 
 
 

Projekt č. 5. 3. 2 SAGE + 

Gestor Útvar rozvoja mesta a cestovného ruchu 

 

Merateľné ukazovatele: 

1 Počet spoločne vytvorených produktov CR 

Rok  2010 2011 2012 2013 2014 

Plánovaná hodnota 3 0 0 0 0 

Skutočná hodnota 3 0 0 0 0 

Merateľné ukazovatele: 

2 Počet nových alebo vzniknutých propagačných materiálov (publikácie, mapy, 
promočné materiály)  

Rok  2010 2011 2012 2013 2014 

Plánovaná hodnota 65 000 0 0 0 0 

Skutočná hodnota 65 000 0 0 0 0 

Merateľné ukazovatele: 

3 Počet nových webových stránok 

Rok  2010 2011 2012 2013 2014 

Plánovaná hodnota 2 0 0 0 0 

Skutočná hodnota 2 0 0 0 0 

Merateľné ukazovatele: 

4 Počet organizácií zapojených do partnerstva 

Rok  2010 2010 2011 2012 2013 

Plánovaná hodnota 2 0 0 0 0 

Skutočná hodnota 2 0 0 0 0 



 

Cieľ: 
 

Zlepši ť kooperáciu organizácií poskytujúcich sociálne služ by ľuďom z 
ohrozených sociálnych skupín, najmä starším ľuďom a to prostredníctvom 
mapovania potrieb, vytvorením komunika čnej platformy a vzdelávaním 
sociálnych konzultantov. 
  

T e x t 2010 2011 2012 2013 2014 

Rozpočet  
(v EUR) 

11 980 8 403 0 0 0 

 
Komentár :  
Výdavky na projekt financovaný v rámci projektu Leonardo da Vinci /program celoživotného 
vzdelávania/, realizovaný v spolupráci s Fakultou ekonómie Technickej univerzity v Košiciach 
a ďalšími partnermi vrátane cezhraničnej spolupráce Maďarsko a Rakúsko. Projekt bol 
zameraný na vzdelávanie ľudí zo štátnej správy, samosprávy a neziskového sektora v oblasti 
služieb sociálnej starostlivosti, opatrovateľských služieb a poradenstva v tejto oblasti. Projekt 
je vecne i finančne ukončený v roku 2011. 
 

 

 
 
 

Podprogram  č. 5.4 Podpora rozvoja cestovného ruchu 

Gestor: Útvar rozvoja mesta a cestovného ruchu 

 
Komentár:  
Rozšírením činností Útvaru rozvoja mesta o činnosti a aktivity na podporu rozvoja 
cestovného ruchu  a vznikom Útvaru rozvoja mesta a cestovného ruchu k 1.4.2011 vznikol 

Merateľné ukazovatele: 

1 Počet vzdelaných sociálnych konzultantov (opatrovateľov, zamestnancov zariadení 
sociálnej starostlivosti, pracovníkov neziskového sektora) 

Rok  2010 2011 2012 2013 2014 

Plánovaná hodnota 15 0 0 0 0 

Skutočná hodnota 20 0 0 0 0 

Merateľné ukazovatele: 

2 Počet trénerov pre sociálnych konzultantov 

Rok  2010 2011 2012 2013 2014 

Plánovaná hodnota 3 0 0 0 0 

Skutočná hodnota 3 0 0 0 0 



 

nový podprogram 5.4. Finančné prostriedky v rámci neho plánované sú určené na realizáciu 
projektov zamerané na rozvoj cestovného ruchu, ako aj na aktivity posilňujúce kapacity, 
spoluprácu  a partnerstvá v tejto oblasti a to nie len na území mesta, ale v širšom regióne 
Spiša.    
 

T e x t 2010 2011 2012 2013 2014 

Rozpočet  
(v EUR) 0 14 400 30 145 26 595 20 000 

 
 

Projekt č. 5. 4. 1 Projekt  „Slovenský raj“ 

Gestor Útvar rozvoja mesta a cestovného ruchu 

 
Cieľ: 
 
Zvýšenie konkurencieschopnosti cestovného ruchu v r egióne cez 
zatraktívnenie a posilnenie turistického potenciálu  a zintenzívnenie pozície 
tohto sektora v rámci regionálnej ekonomiky za sú časného skvalitnenia 
vzájomnej interakcie dopytu a ponuky.  
 

T e x t 2010 2011 2012 2013 2014 

Rozpočet  
(v EUR) 

0 2 710 22 145 8 595 0 

 
Komentár : 
Projekt je realizovaný v partnerstve so združením obcí - Mikroregiónom Slovenský raj 
SEVER. Aktivity projektu sú zamerané na vypracovanie Marketingovej stratégie destinácie 
Slovenský raj vrátane značky turistickej destinácie Slovenský raj a na propagačné materiály 
vrátane propagačného filmu. Súčasťou projektu budú aj workshopy pre touroperátorov 
a aktualizovaná web stránka Mikroregiónu Slovenský raj.  
 

Merateľné ukazovatele: 
  

 

1 
 Marketingová stratégia destinácie Slovenský raj  

Rok 
2010 2011 2012 2013 2014 

Plánovaná hodnota 
0 0 1 0 0 

Skuto čná hodnota 
0 0    

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Merateľné ukazovatele: 
  

 

2 
 Propagačné materiály (Image prospekt, Návštevný poriadok, Katalóg 
služieb) 

 

Rok 
2010 2011 2012 2013 2014 

Plánovaná hodnota 
0 0 315 000 10 000 0 

Skuto čná hodnota 
0     

 
 

Merateľné ukazovatele: 
  

 

3 
 Propagačný film  

Rok 
2010 2011 2012 2013 2014 

Plánovaná hodnota 
0 0 0 1 0 

Skuto čná hodnota 
0  0   

 

Merateľné ukazovatele: 
  

 

4 
 Počet tour -operátorov na infocestách (letný workshop, zimný workshop)  

Rok 
2010 2011 2012 2013 2014 

Plánovaná hodnota 
0 0 0 30  

Skuto čná hodnota 
0     

 
 
 
 

Prvok č. 5. 4. 2 Turistické trasy, cyklotrasy, turistické atrakcie  

Gestor Útvar rozvoja mesta a cestovného ruchu 

 
Cieľ: 
 
Tvorba turistických produktov a atraktivít na úrovn i mesta a na nadmestskej 
úrovni, vytvorenie nových možností pre rekreáciu a skvalitni ť a sprístupni ť 
športovú infraštruktúru obyvate ľom mesta a jeho návštevníkom.  
 

T e x t 2010 2011 2012 2013 2014 

Rozpočet  
(v EUR) 

0 1 690 5 000 8 000 10 000 



 

 
Komentár : 
Dobudovanie turistických trás, cyklotrás, turistických atrakcií, voľnočasových zón je súčasťou 
priorít „Mesto Spišská Nová Ves ako centrum turizmu  Stredného Spiša“ i ako „ Pulzujúce 
mesto“.  Finančné prostriedky sú plánované na vypracovávanie návrhov nových turistických 
trás a hlavne na skvalitňovanie ich značenia a informačného/orientačného systému. 
 

Merateľné ukazovatele: 
  

 

1 
 Počet km vyznačených turistických trás a cyklotrás  

Rok 
2010 2011 2012 2013 2014 

Plánovaná hodnota 
0 20 50 50 30 

Skuto čná hodnota 
0     

 

Merateľné ukazovatele: 
  

 

2 
 Počet  nových turistických atrakcií  

Rok 
2010 2011 2012 2013 2014 

Plánovaná hodnota 
0 0 2 3 3 

Skuto čná hodnota 
0 0    

 
 

Prvok č. 5. 4. 3 Odborné aktivity, semináre, školenia  

Gestor Útvar rozvoja mesta a cestovného ruchu 

 
Cieľ: 
 
Zvýši ť vzájomnú informovanos ť a zefektívni ť spoluprácu subjektov 
poskytujúcich služby a produkty cestovného ruchu v meste a regióne, spája ť 
kapacity v spolo čný prospech rozvoja cestovného ruchu.  
 

T e x t 2010 2011 2012 2013 2014 

Rozpočet  
(v EUR) 

0 10 000 3 000 10 000 10 000 

 
Komentár : 
Zákon o cestovnom ruchu č.91/2010 vytvára podmienky pre zriaďovanie Oblastných 
a Krajských kancelárií cestovného ruchu. Platforma spolupráce je založená na partnerstve 
samospráv a podnikateľských subjektov ako hlavných aktérov podpory rozvoja cestovného 
ruchu. Budovanie funkčného partnerstva vyžaduje aktivity v oblasti vzdelávania, podávania 



 

informácií a diskusií k danej téme, vrátane kreovania nových projektových zámerov v súlade 
s cieľmi Rozvojového plánu mesta 2011 – 2020 a v súlade s regionálnymi i celoslovenskými 
stratégiami CR. Na viac v novo vybudovanom Multi centre  v Sp.N.Vsi vznikol priestor pre 
konferencie, semináre, aktivity, ktorý je v zmysle zmluvy m NFP potrebné aktívne využívať 
práve na činnosti tohto zamerania. 
 

Merateľné ukazovatele: 
  

 

1 
 Počet odborných aktivít   

Rok 
2010 2011 2012 2013 2014 

Plánovaná hodnota 
0 0 0   

Skuto čná hodnota 
0     

 

Merateľné ukazovatele: 
  

 

2 
 Počet  účastníkov odborných aktivít  

Rok 
2010 2011 2012 2013 2014 

Plánovaná hodnota 
0 50 200 200 100 

Skuto čná hodnota 
0     

 

Merateľné ukazovatele: 
  

 

3 
 Počet  nových turistických atrakcií  

Rok 
2010 2011 2012 2013 2014 

Plánovaná hodnota 
0 0 2 3 3 

Skuto čná hodnota 
0     

 

Merateľné ukazovatele: 
  

 

4 
 Počet  návštevníkov Multicentra  

Rok 
2010 2011 2012 2013 2014 

Plánovaná hodnota 
0 200 1 000 1 000 1 000 

Skuto čná hodnota 
0     

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


