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1. Bene na vedomie:

Správu o stave a prfprave projektových žiadosti o nenávratný finančný prispevok za rok 2016



Dóvodová správa:

PredkladanÝ materiál je čiastkovým podkladom pre procesy monitoringu plnenia
Rozvojového pláiu mesta Spišská Nová Ves 2011 — 2020 v zmysle jeho Implementačného
mechasiizmu (smemica 2/2013). Smemica ukladá prekladanie monitorovacích správ plnenia
akčného plánu za všetky programy do dvoch mesiacov po ukončení monitorovacieho obdobia
(febmár 2017).

Prekladaný materiál poskytuje tabuľkový prehl‘ad žiadostí Mesta Spišská Nová Ves
o nenávratný finančný prostriedok za rok 2016 z domácich grantových zdrojov a zo zdrojov
Európskych štrukturálnych a investičných fondov v rámci nového programovacieho obdobia
2014—2020.

Prehľad obsahuje bátku špecifikáciu donora, obsahu, cieľa a zamerania projektu, rozpočet
v členeM na grantové zdroje a spolufmancovanie, ich zaradenie k rozvojovej priorite
a a aktuálny stav žiadosti/projektu.

V Spišskej Novej Vsi, 2. 12. 2016



Správa o stave a príprave projektových žiadostí o NFP za rok 2016

Grant
Vlastné 
zdroje

1
Odstránenie čiernej skládky v 
lokalite Vilčurňa II.

Envirofond
Odstránenie 2100 t nelegálneho odpadu z lokality Vilčurňa 
a revitalizácia vyčisteného územia

68.685,00 3.615,00

Projekt 
zrealizovaný, 
prebieha proces 
vyúčtovania

5.3

2
Podpora praktického výcviku 
na detskom dopravnom 
ihrisku v Spišskej Novej Vsi

Ministerstvo 
školstva

1. doplnenie vybavenia detského dopravného ihriska 
novými bicyklami, šliapacími štvorkolkami, kolobežkami a 
odrážadlami, prilby, kužele, megafón, prenosnú 
ozvučovaciu aparatúru, vysielačky, atd. 
2. doplnenie vybavenia o nové DVD pre materské školy a 
žiakov 1. – 4. ročníkov ZŠ s tematikou bezpečnosti v 
premávke na pozemných komunikáciách, notebook, 
videokameru, dataprojektor pre vlastnú tvorbu DVD s 
dopravnou tematikou a jej využitie v praxi
3. obnova vodorovného značenia na DDI, 
4. realizácia teoretického a praktického výcviku v 
spolupráci s mestskou políciou a dopravnou políciou ORPZ, 
zdravotná príprava realizovaná v spolupráci so Slovenským 
červeným krížom, a tiež realizácia okresnej dopravnej 
súťaže „Na bicykli bezpečne“  a „Ja a môj bicykel“ “  a 
zakúpenie tričiek a cien pre účastníkov súťaží
5.  letná  prázdninová činnosť, s praktickým výcvikom pre 
deti a rodičov a ostaných záujemcov – ihrisko bude k 
dispozícii od 9.00 – 17.hod v pracovné dní pre 
potenciálnych záujemcov – hlavne  mamičky s deťmi. 

13.991,00 3.335,00 Projekt v realizácii 8.2

Názov projektuP. č.

Rozpočet v € Väzba na 
opatrenia 

Rozvojového 
plánu Mesta

StavZameranie projektuProgram



3
Zateplenie časti vonkajšieho 
chovného zariadenia pre 
orangutana bornejského

Envirofond
Zateplenie odčlenenej časti vonkajšieho výbehu bez zmeny 
pôvodnej dispozície chovného zariadenia.  

4740,00 250,00
Projekt 
zrealizovaný

1.3.

4
Vyhliadka na jazero v ZOO 
Spišská Nová Ves

KOCR

1. Zriadenie „Ostrova lemurov“.
2. Výstavba novej atrakcie - mosta cez jazero v ZOO
3. Propagácia a zážitkové sprístupnenie atrakcie 
verejnosti

6000,00 16900,00 Projekt v realizácii 1.3.

5
Rekonštrukcia telocvične ZŠ 
Zd. Nejedlého Spišská Nová 
Ves

Ministerstvo 
školstva

  Rekonštrukcia strešnej krytiny malej telocvične 11.200,00 3.120,00

Projekt schválený, 
VO prebehlo, 
realizácia od 
marca 2017

8.4



6
Spiš-Malopoľsko - 
objavujeme spoločnú 
zabudnutú históriu

Interreg VA SK-
PL

V rámci tohto projektu Mesto zrealizuje investičné aktivity, 
ktoré prispejú k zatraktívneniu kultúrneho dedičstva. Na 
Levočskej ulici bude zriadená pešia zóna s cyklochodníkom
uprostred a s osadením drobnej architektúry, historických 
dobových ilustrácií, navodzujúcich atmosféru v zmysle
historického kontextu projektu a závesného informačného 
systému. Vytvorí sa tak priestor na organizovanie 
exteriérových
podujatí plánovaných v rámci projektu i oddychovej zóny 
pre obyvateľov a návštevníkov mesta.
Mesto je v projekte vedúcim partnerom, projekt bol 
podaný v partnerstve s Múzeom Spiša, ktoré  
rekonštrukciou priestorov bývalej väznice v suteréne 
Provinčného domu (vytvorenie archeologickej expozície 
Kláštory na Spiši), reštaurovaním fasády Provinčného 
domu zo strany Levočskej ulice a priľahlého dvora dôjde k 
vyzdvihnutiu historickej a pamiatkovej hodnoty a záchrane 
jedinečného
kultúrneho dedičstva, ktoré je dokladom spoločnej histórie 
Slovákov a Poliakov. Uvedenými rekonštrukčnými a
reštaurátorskými prácami bude vytvorená aj "otvorená 
zóna", ktorá umožní múzeu rozšírenie kultúrnej ponuky v 
podobe
nových aktivít v exteriéri ako napr. premietanie 
krátkometrážnych filmov, koncerty, divadelné 
predstavenia, umelecké prehliadky. 

1500000,00 75000,00

Projekt podaný, 
postúpil po 
administratívnom 
hodnotení do 
procesu vecného 
hodnotenia, 
predpokladaný 
termín vyhlásenia 
výsledkov - 
február 2017

1.6.



7

Nakladanie s biologicky 
rozložiteľným kuchynským 
odpadom v meste Spišská 
Nová Ves

Envirofond

Zakúpenie viacerých elektrických kompostérov vzhľadom 
na súčasnú produkciu kuchynského odpadu každého 
stravovacieho zariadenia. Pre každú jedáleň pri ZŠ a MŠ 
boli navrhnuté vhodné elektrické kompostéry - podľa 
produkovaného objemu odpadu v jednotlivých 
stravovacích zariadeniach. Účelnosť a dlhodobosť 
zavedenia systému kompostovania jedálenského odpadu z 
jedální materských a základných škôl v  Spišskej Novej Vsi 
zabezpečí požiadavka mesta na vysokú odolnosť a kvalitu 
elektrických kompostérov, ktoré majú minimálne 10 ročnú 
životnosť.

145809,00 7675,00 Projekt podaný 5.2.

8
Akadémia seniorov v Spišskej 
Novej Vsi

Ministerstvo 
vnútra

Cieľom projektu je prevencia kriminality prostredníctvom
zvýšenia právneho povedomia a získania praktických
skúseností rizikovej skupiny obyvateľstva - seniorov
a občanov telesne a inak postihnutých v Spišskej Novej Vsi
a príprava cieľovej skupiny na správne a bezpečné
interakcie s neznámymi osobami a nečakanými situáciami. 

15200,00 800,00 Projekt podaný 9.1.

9 Drogy? Tie nie sú pre mňa
Ministerstvo 
vnútra

Projekt je zameraný na žiakov 6. a 8. ročníkov na
základných školách a poskytnúť im dostatok informácií pre
formovanie zdravého životného štýlu, komunikovaných ich
vekovej skupine primeraným a pútavým spôsobom,
posilniť ich vnútorné presvedčenie, že užívanie omamných
látok nie je ani zdravé ani moderné, a priblížiť im spôsoby,
ako sa v situáciách, keď sú vystavení tlakom skupiny alebo
tlakom vnútorného prostredia zachovať. Ponúka zároveň
zaujímavú pohybovú alternatívu pre trávenie voľného
času.

6760,00 1725,00 Projekt podaný 8.6.

10
Prístavba a stavebné úpravy 
na obvodovom plášti MŠ 
Lipová, Spišská Nová Ves

IROP v zmysle názvu
cca 

370000,00
5%

Príprava žiadosti - 
projektového 
zámeru, deadline 
predloženia 10. 1. 
2017

8.4



11

Reštaurovanie havarijného 
stavu štukovej  výzdoby 
klenby divadelnej sály 
v Redute Spišská Nová Ves

Obnovme si 
svoj dom - 
Ministerstvo 
kultúry SR

Riešenie havarijného stavu - v júni 2016 sa prejavili
poruchy strešnej krytiny nad objektom divadelnej časti
(medená krytina z roku 1960) a došlo k zatečeniu zrážkovej
vody, čo spôsobilo poškodenie omietkovej a štukovej
hmoty stropu klenby priamo nad hľadiskom s následným
pádom drobných uvoľnených častí priamo počas detského
predstavenia. Reštaurátorský výskum a reštaurátorské
práce.

cca 90000,00 5%

Príprava žiadosti - 
deadline 
predloženia 19. 
12. 2016

3.1.

12
Vybudovanie cyklodopravy 
ako alternatívy ku motorovej 
doprave

IROP Cyklotrasa Hornád 719000,00 5%

výzva avizovaná 
na koniec roka 
2016, avizovaná 
tiež možnosť 
refundácie 
výdavkov od roku 
2014, definitívne 
potvrdí až výzva

1.5.

V Spišskej Novej Vsi 5. 12. 2016

Vypracovala:  Ing. Darina Paveleková
vedúca referátu rozvoja mesta




