Spišský hrad – Podbranisko
záujmové združenie právnických osôb
Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie, tel.: 053/4699078 , email: msu.region@spisskepodhradie.sk

Zápis z 4. zasadnutia Správnej rady mikroregiónu Spišský hrad –
Podbranisko, záujmové združenie právnických osôb v roku 2015, konaného
dňa 18. 12. 2015 o 13:00 na mestskom úrade v Spišskom Podhradí.

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie
PHSR – obcí a regiónu (schválenie dokumentu)
Programovacie obdobie 2013 - 2020 PRV, IROP, ciele, priority a aktivity
Spoločný stavebný úrad (dodatok k zmluve o zmene financovania)
Prezentácia projektov pri použití informačných a komunikačných technológii
Rôzne
7. Uznesenie
8. Záver

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Predseda Správnej rady mikroregiónu Spišský hrad – Podbranisko Ondrej Hovančík
privítal prítomných členov a hostí, v krátkosti predstavil program pracovnej schôdze.
Mgr. Lukáš Mucha predstavil a zhodnotil základný strategický dokument pre všetky
obce. Informoval o tom, že dokument sa nebude ďalej posudzovať podľa zákona č. 24/2006
Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov. Uvedený strategický dokument je preto možne predložiť
schvaľujúcemu orgánu na schválenie. Do dokumentu sa ešte zapracujú všeobecné záväzné
nariadenia zo všetkých obcí.
V krátkosti sa odprezentovali výzvy z Programu rozvoja vidieka. Predstavili sa tri
výzvy:
7.2 – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov
infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor

energie – Investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov
infraštruktúr malých rozmerov
7.4 – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych
základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej
infraštruktúry
7.5 – Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do
turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie.
Ing. Ján Poláček, pracovník stavebného úradu v krátkosti zhodnotil činnosť a stav.
Prečítal sa dodatok č. 1 k zmluve o spoločnom obecnom úrade, ktorý potom všetci zúčastnení
členovia podpísali.
Hosť pracovného stretnutia Mgr. Norbert Végh odprezentoval svoju činnosť
a predstavil zrealizované projekty pri využití informačných a komunikačných technológií.
Ďalej navrhol spoluprácu pri realizácií podobných projektov.
V rámci diskusie sa členovia venovali viacerým témam ako napr: Spišský Jeruzalem
2016, webová stránka združenia, zrealizovaný projekt „Spojme sa pre región“, harmonogram
kultúrnych podujatí na rok 2016, informačné mapy regiónu, propagačné materiály
o jednotlivých obciach atď.
Uznesenie č. 1
Správna rada združenia Spišský hrad – Podbranisko schválila Spoločný program rozvoja obcí

Hlasovanie - prítomných: 10

ZA: 10 PROTI: 0

ZDRŽALI SA: 0

Na záver predseda správnej rady poďakoval všetkým za účasť na pracovnom stretnutí
a za spoluprácu v roku 2015.

Zapísal: Mgr. Lukáš Mucha
Dňa: 21. 12. 2015

