
 
Spišský hrad – Podbranisko 

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

 

 

Zápis z 2. zasadnutia Správnej rady mikroregiónu Spišský hrad – 

Podbranisko, záujmové združenie právnických osôb, konaného dňa 27. 8. 

2014 o 13:00 na Spišskom Salaši pri Spišskom Podhradí 

 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Projekt Spojme sa pre región 

-stav implementácie projektu 

3. Nová web stránka združenia  

4. Hospodárenie združenia 

5. Pripravované aktivity 

6. Rôzne, návrhy a pripomienky 

7. Diskusia 

8. Uznesenie 

9. Záver 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

1. Predseda Správnej rady Mikroregiónu Spišský hrad - Podbranisko Ondrej Hovančík privítal 

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

2. Mgr. Lukáš Mucha, organizačný manažér združenia odprezentoval priebežný stav 

implementácie projektu Spojme sa pre región. Realizácia projektu sa začala 1. 4. 2014. Trvať 

bude do 31. 3. 2015. Uskutočnili sa semináre na Spišskej Kapitule a na Spišskom Salaši 

a workshop v penzióne Podzámok. Pripravuje sa tlač informačných a propagačných 
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materiálov. Informácia o realizácii projektu bola taktiež zverejnená v občasníku mesta 

Spišské Podhradie „Podhračan“.  

3. Pracovného stretnutia sa zúčastnil aj zástupca spoločnosti Rincon Marek Kollár, ktorý 

predniesol možnosť spolupráce pri tvorbe novej webovej stránky pre mikroregión Spišský 

hrad – Podbranisko. Pripravil návrh cenovej ponuky a následné odpovedal na všetky otázky 

zúčastnených osôb. Neskôr si účastníci pozreli ostatné návrhy webových stránok ostatných 

organizácii. 

4. Paed. Dr. Anna Pitoniaková odprezentovala finančnú správu združenia Spišský hrad – 

Podbranisko za obdobie od 1. 1. 2014 do 25. 8. 2014. Predniesla výšku finančného majetku, 

sumárizáciu príjmov a výdavkov, podrobné členenie významných položiek pri výdavkoch, 

mzdové náklady a pohľadávky k 25. 8. 2014 za členské. Ďalej navrhla členom združenia, 

ktorí vedia o nevymožiteľných pohľadávkach, aby odsúhlasili ich zrušenie. Finančná správa 

je súčasťou zápisnice. 

5. Mgr. Lukáš Mucha odprezentoval pripravované aktivity a doterajšiu činnosť združenia. 

Aktívne sa podieľame na príprave kultúrno – duchovného festivalu Spišský Jeruzalem 2014, 

ktorý sa uskutoční 12. až 14. 9. Na Spišskej Kapitule. Spolupracujeme na príprave webovej 

stránky Turistického informačného centra Spišské Podhradie, hlavne po obsahovej stránke. 

V roku 2014 sa združenie venuje svojej klasickej činnosti: príprava menších projektov, pomoc 

pri príprave kultúrnych podujatí, rozvoj cestovného ruchu, administrácia webových stránok 

a pod. Začali sme spolupracovať s organizáciami Združenie turizmu Levoča a Kultúrne 

centrum Košice s cieľom rozvoja cestovného ruchu v regióne.    

6. V rámci diskusie sa riešili problémy ohľadom Stavebného úradu v Spišskom Podhradí, 

príprava propagačných materiálov pre Spišský Jeruzalem, a tvorba PHSR-iek pre združenie 

a jednotlivé obce.  

7. Uznesenie 

UZNESENIE č. 1 

Správna rada združenia Spišský hrad - Podbranisko schválila zrušenie pohľadávok voči obci 

Pavľany vo výške 76,20€ a obci Vyšný Slávkov vo výške 301,50 €. 

 

 
Hlasovanie - prítomných:  12 ZA: 11 PROTI: 1 ZDRŽALI SA: 0 



UZNESENIE č. 2 

Správna rada združenia Spišský hrad - Podbranisko schválila tlač propagačných materiálov 

Spišský Jeruzalem v náklade 1000 ks v hodnote 372 €. 

 

 

8. Na záver predseda správnej rady poďakoval všetkým za účasť.  

 

 

 

Zapísal:       Mgr. Lukáš Mucha 

       Organizačný manažér mikroregiónu 

  

 

Hlasovanie - prítomných:  12 ZA: 12 PROTI: 0 ZDRŽALI SA: 0 


