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Návrh na uznesenie:  
 
Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi: 
 

schvaľuje  
zrušenie členstva Mesta Spišská Nová Ves v záujmových združeniach: 
Čistý Ružín  
Idea Spiš 

 Fond „Tvoj Spiš“ 
 Asociácii zdravých miest 
 s platnosťou od 1. 1. 2013 
 

 



 
Dôvodová správa 

 
Mesto Spišská Nová Ves je členom týchto združení, klubov a asociácií: 
 

• Združenie miest a obcí Slovenska: 5 220,74 €/rok   
Združenie vzniklo na obhajobu spoločných záujmov všetkých združených sídiel, čo zároveň 
znamená, že jeho úlohou nie je vstupovať do riešenia individuálnych problémov jednotlivých 
členských miest a obcí. 

• SEZO Spiš: 33 €/rok 
Cieľom združenia je zabezpečiť účinný systém separovania odpadov. 

• Euroregion Tatry: 3 710,30 €/rok 
Cezhraničný zväzok, ktorý v súlade s procesom integrácie európskych krajín sa snaží o 
urýchlenie všestranného rozvoja susediacich oblastí Poľskej republiky a Slovenskej republiky 
nadväzujúc na historické korene a vzájomné vzťahy týchto regiónov. 

• Združenie miest a obcí Spiša: 1 250 €/rok 
Regionálne združenie zastupujúce záujmy obcí a miest Spiša. 

• Klub primátorov: 235 €/rok 
Hlavným cieľom klubu je presadenie komplexnej a systémovej verejnej správy, posilnenie 
postavenia miest v novom modeli a zabezpečenie politickej, spoločenskej i hospodárskej a 
finančnej nezávislosti slovenských miest. 

• Asociácia prednostov MsÚ: 140 €/rok 
Asociácia poskytuje predovšetkým  organizovanie vzdelávacích aktivít potrebných pre 
profesionálny  a osobnostný rozvoj, možnosť vzájomnej výmeny odborných skúseností doma 
aj v zahraničí, poradenstvo v oblasti právnych, ekonomických a spoločenských otázok a v 
oblasti riadenia úradu územnej miestnej samosprávy miest a obcí. 

• Mikroregión Slovenský raj: 6 307,51 €/rok 
Cieľom združenia je dosiahnutie rozvoja a podpora aktivít v cestovnom ruchu. 

• Asociácia informačných centier Slovenska: 166 €/rok 
Cieľom asociácie je privítať návštevníkov Slovenska a prostredníctvom svojej siete 
turistických informačných centier ich oboznámiť s najzaujímavejšími miestami v krajine. 

• Asociácia hlavných kontrolórov: 150 €/rok 
Poslaním združenia je zabezpečenie zodpovedajúceho verejného, odborného, pracovného a 
sociálneho postavenia hlavných kontrolórov miesta a obcí a pracovníkov takýchto útvarov 
najmä legislatívnou formou ako aj vytváraním možností zvyšovania ich kvalifikácie formou 
vzdelávania. 

• Asociácia komunálnych ekonómov: 100 €/rok 
Akreditovaná vzdelávacia inštitúcia zaoberajúca sa finančným manažmentom, odbornou 
výpomocou miestnym samosprávam, výmenou skúseností, prezentovaním odborných, 
právnych a ekonomických záujmov samosprávy navonok. 

• Banícky spolok Spiš: 40 €/rok  
Cieľom združenia je zjednotiť úsilie o zachovanie a propagovanie tradícií baníctva 
v tradičných banských oblastiach Spiša. 

• Benchmarking: 100 €/rok 
Projekt, ktorý využíva nástroj strategického manažmentu. Jedná sa o nepretržitý a 
systematický proces porovnávaní a meraní ukazovateľov samospráv na území Slovenskej 
republiky so zámerom definovať ciele pre zlepšenie vlastných aktivít.  

• Spišský dejepisný spolok: 33,2 €/rok 
Spolok patrí so svojimi predchodcami medzi najstaršie spolky podobného zamerania na 
území Slovenska. Bol založený valným zhromaždením 27. 6. 1992. Nadväzuje na činnosť 
svojho predchodcu Spišského dejepisného spolku (1883 – 1946) a Krúžku historikov Spiša pri 



Slovenskej historickej spoločnosti (1965 – 1991). Jeho úlohou je vedecký výskum minulosti 
Spiša, rozširovať výsledky vedeckého výskumu a tým prispievať k zvýšeniu historického 
vedomia a regionálneho povedomia Spišiakov, a to nielen v oblasti dejín, ale aj archeológie, 
umenia, literatúry, národopisu, jazykovedy a pod.  

 
Mesto Spišská Nová Ves je členom i ďalších združení, ktoré za posledných päť rokov nepredložili 
výročnú správu napriek opakovaným výzvam, rovnako nepožadovali úhradu členského. Keďže 
nám nie sú známe žiadne aktivity týchto združení, navrhujme zrušenie členstva mesta Spišská 
Nová Ves. Jedná sa o tieto združenia: 
 

• Čistý Ružín  
Vznikol za účelom podpory projektu, ktorý bol zameraný na zníženie ekologickej zaťaženosti 
mikroregiónu a zlepšenie životných podmienok. Jednalo sa o zoskupenie obcí a miest 
nachádzajúcich sa na toku rieky Hornád za účelom odkanalizovania a budovania rozvodov 
pitnej vody.  
 

• Idea Spiš: 166  €/rok  
Združenie presadzovalo myšlienku vybudovania lyžiarskeho areálu pri Novoveskej Hute v 
blízkosti Slovenského raja. Členom združenia je okrem mesta aj firma Skilab, prevádzkujúca 
lyžiarske stredisko Rittenberg v Spišskej Novej Vsi.  
 

• Fond „Tvoj Spiš“: 1 096 €/rok  
Cieľom fondu bolo združiť finančné prostriedky a ich použitie na podporu vytvárania živností 
a podnikateľských aktivít miestnych obyvateľov, zvýšenie počtu pracovných miest a podpora 
projektov a zámerov zlepšujúcich sociálnu situáciu sociálne znevýhodnených obyvateľov 
miest a obcí Spiša.  

 Na základe informácií zástupcov mesta v Asociácii zdravých miest (333 €/rok) navrhujeme 
zrušenie členstva a to z dôvodu doterajšieho formálneho pôsobenia. Pri vstupe do asociácie sa 
predpokladalo, že bude vytýčený program, ktorý budú jednotliví členovia plniť, no nestalo sa tak. 
Nebol ani žiadny výstup, nefunguje ani webová stránka, nie je žiadny komplexný materiál. Nateraz 
nemá význam dotovať takúto činnosť. Vystúpenie z tejto asociácie neznamená, že mesto prestane 
robiť podujatia orientované na zdravý životný štýl a zdravie obyvateľov.  

 

V Spišskej Novej Vsi 5. 12. 2012 
  
       PhDr. Ján Volný, PhD. 
         primátor mesta 
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