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

Zápis zo zasadnutia Správnej rady mikroregiónu Spišský hrad - Podbranisko, záujmové
združenie právnických osôb, konaného dňa 5. 4. 2013 na MsÚ v Spišskom Podhradí

Program:
1. Otvorenie
2. Informácia o činnosti združenia a súčasnej situácií
3. Spišský Jeruzalem 2013
4. Návrh na projekt nadácie PONTIS
5. Projekt Spojme sa pre región
6. Separovaný zber odpadu v obciach
7. Financovanie CVČ
8. Diskusia
9. Uznesenie
10. Záver

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
1. Predseda Správnej rady združenia privítal prítomných členov a hostí, v krátkosti predstavil
program pracovnej schôdze.
2. Zhodnotila sa činnosť od posledného pracovného stretnutia (9. 1. 2013). Od 7. 3. 2013
združenie zamestnáva Mgr. Lukáša Muchu na plný úväzok v rámci Projektu XXI z Úradu
prace (Podpora zamestnania mladých ľudí do 29 rokov). Dokončila sa účtovná uzávierka za
rok 2012, zaktualizovala sa webová stránka združenia, obnovilo sa e-mailové konto
združenia.

3. Na zasadnutí sa zúčastnila aj pani Ľubica Dojčárová z Košického samosprávneho kraja,
ktorá odprezentovala priebeh príprav na Spišský Jeruzalem (16. 5. - 19. 5. 2013). Ponúkla
možnosť spolupráce pri tvorbe programu podujatia a možnosť vystúpenia miestnych
folklórnych skupín.
4. Združenie pripravuje projekt Podpora kultúrnych podujatí pod Spišským hradom v rámci
nadačného fondu Slovenskej sporiteľne v Nadácii Pontis. Ide o podporu štyroch
najvýznamnejších kultúrnych podujatí v regióne Spišské folklórne slávnosti na Spišskom
salaši, Goralské dni v Granč - Petrovciach, Dúbravské pirohy v Dúbrave a Dni sv. Huberta
v Bijacovciach. Zvýraznili sa oblasti podpory pre jednotlivé obce z Nadácie Pontis.
5. Správna rada mikroregiónu bola oboznámená s podmienkami projektu Spojme sa pre
región, ktorý bol podaný v rámci výzvy č. 25/PRV/MAS 04 Opatrenie ISRÚ Podpora
vzdelanostného a kvalifikačného rozvoja ľudských zdrojov pre potreby cestovného ruchu
s dôrazom na osvetu a informovanosť verejnosti v rámci opatrenia PRV 3.3 Vzdelávanie
a informovanie.
6. Starostovia zhodnotili svoje možnosti pri zbere separovaného odpadu a financovaní CVČ a
dohodli sa na ďalšom postupe.
7. Počas diskusie sa členovia dohodli na zvýšení propagácii územia. Diskutovalo sa
o možnosti vytvorenia turistického informačného centra pri parkovisku na Spišskom hrade.
8.
UZNESENIE č. 1
Správna rada združenia Spišský hrad - Podbranisko schválila prijatie nových členov:
Slovnormal s. r. o., Granč - Petrovce,
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha v Spišskom Podhradí,

Hlasovanie - prítomných: 11

ZA: 11 PROTI: 0

ZDRŽALI SA: 0

UZNESENIE č. 2
Správna rada združenia Spišský hrad - Podbranisko schválila ponechať výšku členských
poplatkov na rok 2013 vo výške z predchádzajúceho roku.

Hlasovanie - prítomných: 11

ZA: 11 PROTI: 0

ZDRŽALI SA: 0

9. Na záver predseda Správnej rady p. Hovančík poďakoval všetkým za účasť.

V Spišskom Podhradí, 5. 4. 2013

Ondrej Hovančík
Predseda Správnej rady

