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 7. 2.
2014 o 13:00 v zasadačke MsÚ Spišské Podhradie

Program:
1. Otvorenie
2. Správa o činnosti združenia za rok 2013
3. Hospodárenie združenia za rok 2013
4. Návrh na členské poplatky na rok 2014
5. Projekt ,, Spojme sa pre región“
6. Rôzne
7. Uznesenie
8. 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.
2.Predseda Správnej rady p. Hovančík v krátkosti zhodnotil činnosť združenia za rok 2013.
Vyslovil sa, že rok 2013 priniesol zlepšenie situácii v združení, ale taktiež dodal, že je stále čo
zlepšovať. Mgr. Lukáš Mucha (organizačný manažér združenia) podrobnejšie zhodnotil
činnosť združenia. Predniesol zoznam projektov pripravených združením a ostatnú činnosť,
ktorá bola združením vykonávaná (administratívna pomoc stavebnému úradu, pomoc pri
riadení turistického informačného centra v Spišskom Podhradí, pomoc pri organizovaní
kultúrnych podujatí atď.).
3.Paed. Dr. Anna Pitoniaková odprezentovala správu o hospodárení združenia za rok 2013.

4. Mgr. Lukáš Mucha predniesol návrh na výšku členských poplatkov. Vo väčšine obcí sa
zvýšil počet obyvateľov a tým sa aj mierne zvýšili členské poplatky (0,60€ na obyvateľa/rok,
počet obyvateľov je k 31.12. 2012(zdroj ŠÚ SR)).
5.Mgr. Lukáš Mucha odprezentoval detaily schváleného projektu „Spojme sa pre región“
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.Členovia správnej rady si vybrali nové logo, ktoré pozostáva z náčrtu Spišského hradu
a Spišskej kapitule. Predniesli sa informácie o aktuálnych výzvach na ministerstve financií
SR.
Ing. Ján Poláček odprezentoval činnosť stavebného úradu v Spišskom Podhradí za rok 2013.
7.Správna rada nebola uznášania schopná kvôli nízkemu počtu členov.
8.Predseda Správnej rady poďakoval všetkým za účasť na pracovnom stretnutí a všetkým
zaprial dobrú chuť.

Mgr. Lukáš Mucha
Organizačný manažér mikroregiónu

