
 

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 2016, konaného 

dňa 4. 3. 2016 o 14:00 na mestskom úrade v Spišskom Podhradí. 

 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Hospodárenie združenia za rok 2015  

3. Návrh rozpočtu na rok 2016   

4. Spišský Jeruzalem 2016  

5. Pripravované projekty – Informačno – navigačný systém 

6. Diskusia   

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.  

 Ekonómka združenia PaedDr. Anna Pitoniaková odprezentovala hospodárenie 

združenia za rok 2015. Odpovedala na konkrétne otázky členov združenia. Každý člen dostal 

mailom podrobný zoznam výdavkov a výdavky na projekt „Spojme sa pre región“ ktorý sme 

minulý rok úspešne zrealizovali. Tabuľka hospodárenia združenia bude prílohou zápisnice. 

Neskôr bol prednesený návrh rozpočtu na rok 2016. Správna rada sa rozhodla, že výška 

členského príspevku ostane na nezmenenej úrovni 0,60€ na obyvateľa/rok. Po krátkej diskusii 

sa pokračovalo v programe. Návrh rozpočtu bude prílohou zápisnice. 

 Mgr. Lukáš Mucha podal informáciu, že sa zúčastnil na prvom pracovnom stretnutí 

programovej rady pre kultúrne podujatie Spišský Jeruzalem 2016.Programová rada žiadala 

informáciu do akej miery sme ochotný finančne pomôcť.  
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Správna rada sa rozhodla, že kultúrne podujatie Spišský Jeruzalem podporí nefinančne, čiže 

zabezpečí vystúpenie umeleckých skupín z regiónu: mužská hudobná skupina Gubov 

Dúbrava, Gospelova skupina Adam Jablonov, mužská hudobná skupina Korčaškare Jablonov, 

ženská hudobná skupina Jablonečka Jablonov, Dychová hudba Bijacovčanka, Dychová hudba 

Ordzovianka. Združenie zabezpečí propagáciu podujatia na svojom webovom sídle 

a v členských obciach.  

Správna rada združenia zvolila za člena správnej rady PRO COMITATU Ondreja Hovančíka. 

Správna rada združenia zvolila za člena dozornej rady PRO COMITATU Mgr. Lukáša 

Muchu. 

 Mgr. Lukáš Mucha zhodnotil stav pripravovaného projektu „Informačno – navigačný 

systém mikroregiónu Spišský hrad – Podbranisko“, projekt sa do 6. 4. 2016 pripraví 

k odoslaniu so všetkými povinnými prílohami.  

Podal informáciu o zverejnených výzvach na ministerstve financií SR, zastupiteľstva 

Prešovského samosprávneho kraja a nadácií SPP.  

Začiatkom apríla 2016 bude zverejnená výzva na ministerstve životného prostredia ohľadom 

odstraňovania čiernych skládok odpadu. Po zverejnení sa bude zisťovať záujem obcí 

o podanie žiadosti o NFP pod hlavičkou mikroregiónu Spišský hrad  Podbranisko. 

V rámci diskusie predseda správnej rady podal informáciu, že združenie od novembra 2015 

nie je členom OZ MAS LEV, o.z. Ďalej poskytol informáciu o tom, že pri organizácii 

kultúrnych podujatí bude členom poskytnutá dotácia na tombolu.  

  

Uznesenie č. 1  

Správna rada združenia Spišský hrad – Podbranisko schválila správu o hospodárení za rok 

2015.  

 

 

Uznesenie č. 2 

Správna rada združenia Spišský hrad – Podbranisko schválila návrh rozpočtu na rok 2016. 

 

 

 

 

 

Hlasovanie - prítomných:  17 ZA: 17 PROTI: 0 ZDRŽALI SA: 0 

Hlasovanie - prítomných:  17 ZA: 17 PROTI: 0 ZDRŽALI SA: 0 



Uznesenie č. 3 

Správna rada združenia Spišský hrad – Podbranisko schválila výšku členského príspevku na 

rok 2016 v hodnote 0,60€ na obyvateľa/rok. Výška príspevku pre DSS Domovina-n.o., DSS 

sv. Jána z Boha Spišské Podhradie a Rímskokatolícku cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie je 

100€. 

 

 

Uznesenie č. 4  

Správna rada združenia Spišský hrad – Podbranisko neschválila finančný príspevok na 

kultúrne podujatie Spišský Jeruzalem 2016. 

 

 

Uznesenie č. 5 

Správna rada združenia Spišský hrad – Podbranisko schválila za člena správnej rady PRO 

COMITATU Ondreja Hovančíka. 

 

  

Uznesenie č. 6 

Správna rada združenia Spišský hrad – Podbranisko schválila za člena dozornej rady PRO 

COMITATU Mgr. Lukáša Muchu. 

Uznesenie č. 7 

Správna rada združenia Spišský hrad – Podbranisko schválila podanie žiadosti o nenávratný 

finančný príspevok na projekt „ Informačno – navigačný systém mikroregiónu Spišský hrad – 

Podbranisko“ 

 

 

Na záver predseda správnej rady poďakoval všetkým za početnú účasť na prvom 

pracovnom stretnutí v roku 2016.     

 

Zapísal: Mgr. Lukáš Mucha 

Dňa: 7. 3. 2016  

Hlasovanie - prítomných:  17 ZA: 17 PROTI: 0 ZDRŽALI SA: 0 

Hlasovanie - prítomných:  17 ZA: 17 PROTI: 0 ZDRŽALI SA: 0 

Hlasovanie - prítomných:  17 ZA: 17 PROTI: 0 ZDRŽALI SA: 0 

Hlasovanie - prítomných:  17 ZA: 17 PROTI: 0 ZDRŽALI SA: 0 


