
 

Spišský hrad – Podbranisko 
záujmové združenie právnických osôb  

Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie, tel.: 053/4699078 , email: msu.region@spisskepodhradie.sk 
 

 

 

Zápis z 1. zasadnutia Správnej rady mikroregiónu Spišský hrad – 

Podbranisko, záujmové združenie právnických osôb v roku 2015, konaného 

dňa 16. 1. 2015 o 13:00 na Motoreste Šarvanec pri Beharovciach 

 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Zhodnotenie činnosti za rok 2014 

3. Hospodárenie zdruţenia za rok 2014 

4. Voľba predsedu, podpredsedu Správnej rady a členov dozornej rady  

5. Hlavne ciele a úlohy na rok 2015  

6. Spoločný stavebný úrad 

7. Členský poplatok na rok 2015 

8. Diskusia 

9. Občerstvenie (kapustnica) 

10. Záver 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

1.Predseda Správnej rady Mikroregión Spišský hrad – Podbranisko Ondrej Hovančík privítal 

prítomných členov a hostí, v krátkosti predstavil program pracovnej schôdze. Taktieţ 

predstavil nových starostov, ktorí boli zvolení v obciach Jablonov, Ordzovany, Studenec 

a v meste Spišské Podhradie. Bývalým dlhoročným starostom bol pripravený spomienkový 

darček. 

2.Ďalej Mgr. Lukáš Mucha (organizačný manaţér zdruţenia) odprezentoval činnosť za rok 

2014. Zdruţenie sa venovalo hlavne realizácii projektu „Spojme sa pre región“. V roku 2014 

sa uskutočnili 2. Semináre na Spišskej Kapitule a Spišskom Salaši, 2 . workshopy v Penzióne 

Podzámok a v Kaštieli Hodkovce a 2. Stáţe v rámci mikroregiónu Spišský hrad- Podbranisko. 
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Ďalej to bola príprava menších projektov pre členské obce. Celkovo sa v roku 2014 pripravilo 

16 projektov, čo je o tri viac ako v roku 2013. Úspešné boli tri projekty, a to: Rekonštrukcia 

dvoch objektov poţiarnej zbrojnice (obec Jablonov) v hodnote 2000€, Spišské folklórne 

slávnosti 2014 (Spišské Podhradie) v hodnote 1115€ a Spišský Jeruzalem (Spišské Podhradie) 

v hodnote 1000 €. Mikroregión Spišský hrad – Podbranisko sa aktívne podieľal na príprave 

a propagácii programu na Spišský Jeruzalem. Pripravovali sme webovú stránku Tutisticko 

informačného centra Spišského Podhradia po obsahovej stránke. Taktieţ pripravujeme novú 

webovú stránku pre naše zdruţenie (www.unesco-spis.sk). Spolupracujeme s Turisticko 

informačným centrom Spišské Podhradie, pomáhame s riadením TIC a usmerňovaním 

turistov. V prípade potreby pomáhame stavebnému úradu v Spišskom Podhradí 

s administratívnymi úkonmi.  

3.PaedDr. Anna Pitoniaková prečítala správu o hospodárení zdruţenia za rok 2014 (Finančná 

správa je prílohou tejto zápisnice). 

4.Vo funkcii predsedu správnej rady bol opätovne zvolený Ondrej Hovančík, starosta obce 

Dúbrava. Funkciu podpredsedu bude zastávať Mgr. Jozef Bača, zástupca primátora mesta 

Spišské Podhradie. Do dozornej rady boli zvolený Igor Polomský, starosta obce Beharovce, 

Mgr. Ľubomír Štefaňák, Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie a Andrea 

Mlynarčíková, starostka obce Ordzovany. 

5.Hlavnými cieľmi do roku 2015 je úspešná realizácia projektu „Spojme sa pre región“, 

zlepšenie propagácie zdruţenia Spišský hrad – Podbranisko (zvýšenie povedomia u 

obyvateľstva o existencii organizácie), podpora cestovného ruchu – tvorba propagačných 

a informačných materiálov, dokončenie webovej stránky zdruţenia, naďalej podporovať 

projekt Spišský Jeruzalem, spolupracovať so Stavebným úradom v Spišskom Podhradí a pod. 

6.Ing. Ján Poláček, pracovník Stavebného úradu v Spišskom Podhradí odprezentoval činnosť 

za rok 2014. Navrhol aby mal stále ďalšieho pracovníka v rámci absolventskej alebo 

dobrovoľníckej praxe.  

7.V súčasnosti je výška členského poplatku 0,60€ na obyvateľa za rok. Správna rada sa 

zhodla, ţe v roku 2015 sa výška poplatku nezmení.  

8.UZNESENIE 

Uznesenie č.1 

Správna rada zdruţenia Spišský hrad – Podbranisko zvolila za predsedu Správnej rady 

Ondreja Hovančíka, starosta obce Dúbrava. 

 

 

 

 

Hlasovanie - prítomných:  14 ZA: 14 PROTI: 0 ZDRŢALI SA: 0 
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Uznesenie č. 2 

Správna rada zdruţenia Spišský hrad – Podbranisko zvolila za podpresedu Správnej rady Mgr. 

Jozefa baču, zástupcu primátora mesta Spišské Podhradie. 

 

 

Uznesenie č. 3 

Správna rada zdruţenia Spišský hrad – Podbranisko zvolila členov Dozornej rady: 

Igor Polomský, obec Beharovce, Mgr. Ľubomír Štefaňák, Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo 

Spišské Podhradie, Andrea Mlynarčíková, starostka obce Ordzovany.  

 

 

Uznesenie č. 4 

Správna rada zdruţenia Spišský hrad – Podbranisko schvaľuje výšku členského poplatku 

v hodnote 0,60€ na obyvateľa za rok. 

 

 

Uznesenie č. 5 

Správna rada zdruţenia Spišský hrad – Podbranisko ruší členstvo Slovnormal, s.r.o., nakoľko 

neuhradili členské poplatky a zároveň ruší pohľadávky voči nim.  

 

 

 

9.Na záver predseda Správnej rady poďakoval všetkým za účasť a poprial všetkým dobrú 

chuť ku kapustnici. 

 

Zapísal: Mgr. Lukáš Mucha 

Dňa: 19. 1. 2015  
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