
 
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 9. 1. 2013 na MsÚ v Spišskom Podhradí 

 

Program: 

1. Činnosť združenia –  aktuálny stav, návrhy na riešenie 

2. Projekt Spojme sa pre Región  - navrhovaný projekt 

3. Projekt  Kde bolo tam bolo o projekte a akciách  

4. Kamerový systém – informácia o realizovanom projekte a návrh na zapojenie ďalších obcí    

do projektu na základe výzvy 

5. Rôzne   - Spoločný stavebný úrad informácia 

                  - Spišský Jeruzalem 

                  - autobusové zastávky  - Ponuka na spoluprácu  Blachotrapez 

                  -  členské poplatky  2012 a 2013 

6. Koordinácia aktivít so združením  ,,Feman“   Spišská Kapitule 

6. Uznesenie 

7. Záver 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

1. Predseda Správnej rady združenia p. Hovančík privítal prítomných členov a hostí, 

oboznámil ich s programom pracovnej schôdze. 

2. Odprezentovala sa činnosť a chod združenia za rok 2012. Od 31. 5. 2012 združenie nemalo 

pracovníka a fungovalo v provizórnom režime.  V prvej polovici roka sa združenie aktívne 

zúčastňovalo na rôznych výstavách a veľtrhoch. Taktiež sa podali projekty v rámci výzvy 

Podpora obnovy vidieka a zamestnanosti financované z rezervy predsedníčky vlády SR Ivety 

Radičovej a v rámci výzvy ministerstva financií SR.  
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3. Predseda združenia predniesol návrh zamestnať pracovníka cez Národný projekt XXI 

,,Podpora vytvárania pracovných miest pre ľudí do 29 rokov“, ktorý Správna rada odsúhlasila. 

Ďalej predseda združenia odprezentoval projekt ,,Spojme sa pre región“ , ktorý sa podáva 

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. Správna rada jednohlasne 

odsúhlasila podanie projektu. 

4. Na zasadnutí sa zúčastnila aj pani Ing. Andrea Hradiská, riaditeľka MAS LEV o.z., ktorá 

predstavila projekt ,, Kde bolo tam bolo“ , z ktorého boli podporene kultúrne podujatia 

Goralské dni v Granč - Petrovciach a Dúbravský piroh v obci Dúbrava.  

5. Predseda Správnej rady zhodnotil zrealizovaný projekt ,, Prevencia kriminality mládeže 

a ochrana verejného majetku I. etapa“. V piatich obciach mikroregiónu (Bijacovce, Dúbrava, 

Granč - Petrovce, Jablonov, Studenec) sa nainštaloval kamerový systém s možnosťou 

ďalšieho rozšírenia. 

6. Správna rada riešila možnosť spojenia kancelárii združenia a Stavebného úradu z dôvodu 

zníženia nákladov na činnosť. Tento problém sa bude riešiť na ďalšom pracovnom stretnutí. 

Mikroregión Spišský hrad - Podbranisko dostal ponuku od spoločnosti Blachotrapez na 

obnovu autobusových zastávok v jednotlivých obciach.                                                     

Predseda Správnej rady zhodnotil členské poplatky za rok 2012 a vyzval jednotlivé obce aby 

uhradili svoje záväzky.  

7. Na zasadnutí sa zúčastnil aj Ing. Eduard Buraš, riaditeľ spoločnosti FEMAN. Správnej rade 

združenia predstavil činnosť spoločnosti FEMAN a oboznámil ich s projektmi na ktorých 

momentálne pracujú.  

8. UZNESENIE č. 1 

- Správna rada Spišský hrad - Podbranisko rozhodla, že zamestná pracovníka cez Národný 

projekt XXI ,,Podpora vytvárania pracovných miest pre ľudí do 29 rokov“. 

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

 

UZNESENIE č. 2 

- Správna rada Spišský hrad - Podbranisko rozhodla, že podá projekt ,,Spojme sa pre región“ , 

ktorý sa podáva 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. 

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

 

 



9. Na záver predseda Správnej rady združenia poďakoval všetkým za účasť. 

 

 

V Spišskom Podhradí 9. 1. 2013  

         Hovančík Ondrej 

                Predseda Správnej rady 

 

  

       

      

 

 


