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Dôvodová správa
Nové programové obdobie na roky 2021 – 2027 zavádza do praxe okrem iného aj zmenu
čerpania finančných prostriedkov z Európskej únie a to prostredníctvom vytvorenia
strategicko-plánovacích regiónov (ďalej len „SPR“) resp. území udržateľného mestského
rozvoja (ďalej len „UMR“). Základným strategickým dokumentom nevyhnutným k čerpaniu
zdrojov EÚ je Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja (ďalej len „PHRSR“).
Metodika tvorby strategického dokumentu predpokladá v prvom kroku vypracovanie Vstupnej
správy integrovanej územnej stratégie (ďalej len „IÚS“) a následne dopracovanie dokumentu
do vlastného PHRSR.
Kooperačná rada územia UMR „Poprad-Svit-Kežmarok“ (ďalej len „KR“) na svojom
zasadnutí dňa 15.12.2020 schválila Vstupnú správu IÚS UMR „Poprad-Svit-Kežmarok“ (ďalej
len „Vstupná správa“). Následne sekretariát UMR schválenú Vstupnú správu zaslal na PSK
a zároveň o tejto skutočnosti informoval Ministerstvo investícii, regionálneho rozvoja
a informatizácie SR (ďalej len „MIRRI“). Okrem uvedenej informácie sekretariát UMR zaslal
na základe požiadavky MIRRI informácie o vytvorení kooperačnej rady, o štatúte KR,
o rokovacom poriadku KR, o podpísaní memoranda o spolupráci a samozrejme základné
informácie o vytvorenom území udržateľného mestského rozvoja. Sekretariát UMR po splnení
si stanovených povinností v stanovených termínoch sa následne obrátil tak na PSK ako aj na
MIRRI so žiadosťou o vysvetlenie nejasností pri tvorbe strategických dokumentov v súlade s
Metodikou tvorby a implementácie programov hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja
regiónov, programov rozvoja obcí a skupín obcí s uplatnením princípov udržateľného smart
(inteligentného, rozumného) rozvoja verzia: 1.0.3.
Podľa stanoviska MIRRI: „Vstupná správa plní funkciu úvodného dokumentu pre spracovanie
strategického dokumentu a zadanie pre spracovanie tohto dokumentu (viď Metodika
a inštitucionálny rámec tvorby verejných stratégii schválená Vládou SR). Preto je vhodné, aby
ju schvaľoval orgán, ktorý bude schvaľovať výsledný strategický dokument, ktorý sa na jej
základe bude spracovávať. Tým by sa mala zabezpečiť efektívnosť vynakladania verejných
financií na spracovanie strategického dokumentu. Tento postup však v zmysle vyššie uvedenej
metodiky je pre samosprávu odporúčaný, nie záväzný. Vo vzťahu k ďalšiemu postupu
negociácií o obsahu IUI UMR s VUC, MIRRI a jednotlivými rezortami je potrebné, aby bola
vstupná správa zoficiálnená schválením aspoň orgánom koordinujúcim spoluprácu obcí v rámci
UMR, teda kooperačnou radou UMR.“. Vzhľadom na uvedené odporúčanie navrhujeme, aby
Vstupná správa bola schválená vo všetkých zastupiteľstvách samospráv územia UMR „PopradSvit-Kežmarok“.
Nasledujúcim krokom po schválení Vstupnej správy je spracovanie Oznámenia o strategickom
dokumente, v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“). Podľa stanoviska MIRRI: „V
zmysle Zákona sú stratégie regionálneho rozvoja predmetom posudzovania. Relevantnosť
strategického dokumentu pre posudzovanie a jeho rozsah sa určuje v zisťovacom konaní,
podkladom pre ktoré je Oznámenie o strategickom dokumente. Formulár vstupnej správy je
navrhnutý tak, aby obsahovala všetky údaje vyžadované Zákonom pre toto oznámenie. Postup
pri Oznámení strategického dokumentu s presahom cez hranice okresu prosíme konzultovať s
príslušným orgánom v zmysle Zákona (MŽP SR - odbor vplyvov na životné prostredie,
príslušné okresné úrady).“.
Vstupná správa pre spracovanie PHRSR je východiskovým dokumentom pre spracovanie
vlastného strategického dokumentu, ktorý bude následne predmetom schvaľovacieho procesu
vo všetkých zastupiteľstvách samospráv UMR. Vzhľadom na rozsah dokumentu a jeho
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špecifický charakter je potrebné zvážiť spôsob jeho tvorby (vlastné kapacity, externí experti,
kombinácia vlastných a externých kapacít).
MIRRI zorganizovalo dňa 11.03.2021 on-line stretnutie so zástupcami VÚC a pracovnými
skupinami SPR a UMR, na ktorom boli prezentované informácie o postupe prác v rámci
nového programového obdobia 2021 – 2027. Počas uvedeného stretnutia boli prezentované
všeobecné odporúčania k vstupným správam (viď príloha), pričom tieto odporúčania smerujú
k tvorme integrovaných územných investícií (ďalej len „IÚI“) a vzhľadom na proces tvorby
vstupných správ je dané odporúčanie, aby sa do samotných vstupných správ už nezasahovalo.

Príloha

Všeobecné odporúčania:
1. Pri ďalšom rozpracovaní Vstupnej správy do PHRSR/IÚS aktualizovať o nadradené strategické
dokumenty (Vízia a stratégia rozvoja Slovenska do roku 2030 – NSRR) a poukázať na súlad
s NSRR, ale aj platné stratégie CLLD. V rozpracovaní Vstupných správ do PHRSR/IÚS reflektovať
okrem vlastnou analytickou prácou identifikovaných problémov
a výziev
aj problémy a výzvy definované vo Vízii a stratégii plniacej úlohu NSRR.
2. Pri identifikácii problémov a výziev a následného definovania priorít a cieľov dbať na únosnú
mieru zovšeobecnenia pre celé územie VÚC a potrebu špecifickej výpovede pre jednotlivé
SPR a UMR.
3. Pri ďalšom rozpracovaní Vstupnej správy do PHRSR/IÚS postupovať v zmysle platnej metodiky
PHRSR. Rozpracovať inventarizačnú a analytickú časť s dôrazom na ucelený obraz o stave
a výzvach budúceho vývoja s dôrazom na argumentáciu pre definovanie rozvojovej stratégie,
postupovať podľa metodiky zverejnenej pre tvorbu PHRSR na stránke MIRRI (Vstupné správy
sa berú ako ukončená fáza práce, ďalej sa budú rozpracovávať/kritiky
prehodnocovať/optimalizovať v polohe návrhu PHRSR).
4. Osobitnú pozornosť venovať prílohám metodiky (SMART, urbánna bezpečnosť, energetika)
a tvorbe integrovaných investičných balíčkov.
5. Vízie majú byť jasné, jednoznačné a zrozumiteľné a mali by vyústiť do požadovaného
koncového stavu po realizácii.
6. Pri rozpracovaní Vstupnej správy do PHRSR/IÚS osobitnú pozornosť venovať dialektike –
konzistencii medzi analytickou, strategickou a implementačnou časťou (vrátane reálnosti
zdrojového zabezpečenia z rôznych zdrojov).
7. Osobitnú pozornosť venovať definovaniu priorít a cieľov s uvedomením si, že na úrovni
cieľov, minimálne na úrovni špecifických cieľov by mali byť definované výsledkové
ukazovatele, ktorými vieme v procese hodnotenia PHRSR/IÚS odmerať progres/zmenu, ktorú
sme dosiahli/nedosiahli.
8. Pozor na definovanie ukazovateľov tak, aby boli jasne spojené s očakávaným prínosom
k naplneniu definovaných cieľov, aby boli nielen merateľné, ale aj aby sa dali dohľadať údaje
k ich meraniu. Pozor je treba dávať na jasné definovanie/odlíšenie cieľovej kvality (čo je dobrý
stav, čo vyhovujúci).
9. Integrované územné investície sú balíky budúcich operácii a operácia je nástroj na riešenie
problému/výzvy a plnenie plánovaného výsledku/cieľa/cieľov. IÚI by mali mať jasnú väzbu
analýza-identifikácia problémov a výziev – definovanie priorít a cieľov – riešenia (operácie
združené do IÚI).
10. Precizovanie Integrovaných územných investícii realizovať výsostne v spolupráci
s potenciálnymi nositeľmi jednotlivých operácii vrátane operácii zaradených pod „dáždnik“
balíka komplementárnych projektov (tam budú len ako indikatívne) osobitnú pozornosť
venovať negociácii s rezortmi ako nositeľmi jednotlivých prioritných osí, zreálniť zaradenie
jednotlivých operácii do IÚI a do financovania z iných zdrojov.
11. PHRSR by mal obsahovať aj operácie, ktoré nie sú financované len z Európskej únie, mal by
obsahovať aj operácie, ktoré je možné realizovať či už z vlastných zdrojov, alebo z doplnkových
zdrojov ako je napríklad revolvingové financovanie.
12. Nezabudnúť na skutočnosť, že mnohé problémy sa nezastavujú na administratívnych
hraniciach obci, miest a ani hraniciach VÚC, je potrebné definovať aj problémy, ktoré je
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potrebné riešiť v spolupráci s inými VÚC, prípadne štátnymi orgánmi (Zahrnúť riešenie
vzťahov a väzieb IÚS SPR na okolité územia v rámci spolupráce vnútri kraja, medzi krajmi
a cezhraničnú spoluprácu plánovacích regiónov).
Prevziať stratégiu VÚC a stratégiu rozvoja území UMR (zaradenie pod príslušné priority, crosscheck a zároveň územný priemet) .
Pri zaraďovaní jednotlivých projektov je treba byť realistický z hľadiska časových horizontov
realizácie projektu, projekty nie dostatočne pripravené dať do kategórie pripravovaných
projektov pre nasledujúce obdobie.
Námety do časti „riziká súvisiace s tvorbou a implementáciou PHRSR“
a. Samosprávne orgány zodpovedné za regionálny rozvoj nepoužívajú rozvojový dokument
pri rozhodovaní (v príprave rozhodnutí a rozhodovaní) – PHRSR sa stáva „šuflíkový“
dokument a využíva sa len ako dôkaz pri získavaní externých zdrojov,
b. Na úrovni VÚC a ostatných úrovniach samosprávy (všeobecne v celej verejnej správe) nie
je implementované strategické riadenie a plánovanie, čo má za následok „živelný
prístup“ k implementácii rozvoja. Na základe uvedenej skutočnosti a potrebe zabezpečiť
„prierezovosť“ pripravovaných projektov využiť túto skutočnosť a na základe
spracovaných analýz spracovať „vizionársku“ časť IÚS (PHRSR) tak aby mohla byť
východiskom aj pre zavádzanie systému strategického plánovania a riadenia na
relevantných stupňoch samosprávy. Eliminácia rizika: Funkčná Rada partnerstva,
c. Rizikom sú nízke kompetencie a vedomosti v činnostiach regionálneho rozvoja,
regionálnej politiky u volených predstaviteľov, ale aj u výkonných pracovníkov (chýbajú
im, sú úplne nedostatočné vedomosti, poznanie, skúsenosti, zručnosti v oblasti plánovania
a realizácie plánov), chýba systematické vzdelávanie a budovanie kapacít v tejto oblasti.
Eliminácia rizika: Zavedenie systematického vzdelávania, preškolenie volených
predstaviteľov, ako aj výkonných pracovníkov.
d. Plnenie stratégii (PHRSR/IÚS VÚC/UMR) sa nevyhodnocuje a často aj proces hodnotenia
chýba v popise implementačného mechanizmu, často sa vyhodnotenie plnenia
rozvojových cieľov zamieňa za monitoring. Eliminácia rizika: Vzdelávanie/školenie
zainteresovaných, dodržiavanie implementačného mechanizmu, funkčná Rada
partnerstva.
Po dohode medzi partnermi tvoriť/upraviť zásobníky projektov rozčlenených podľa
definovaných integrovaných územných investícií (v nich definovaných balíčkov
komplementárnych projektov) ako i systému cieľov PHRSR, s identifikovaním:
a. Možných zdrojov financovania (EŠIF, alternatívne zdroje – štát, revolving, bankový sektor,
NRO, SPP...)
b. Pripravenosti pre realizáciu (pripravené, v príprave, zámer).
Zjednotiť terminológiu naprieč PHRSR/IÚS. Dôsledne rozlišovať termíny IÚS a IÚI.
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Kooperačná rada územia udržateľného mestského rozvoja „Poprad-Svit-Kežmarok“
Dôvodová správa
Kooperačná rada územia UMR „Poprad-Svit-Kežmarok“ (ďalej len KR) na svojom zasadnutí
dňa 15.12.2020 schválila Vstupnú správu IÚS UMR „Poprad-Svit-Kežmarok“ (ďalej len
Vstupná správa), ktorá bola následne zaslaná na PSK a Ministerstvo investícií, regionálneho
rozvoja a informatizácie SR (ďalej len MIRRI). Listom zo dňa 9.2.2021 nás MIRRI
informovalo o preštudovaní vstupných správ s konštatovaním, že „reprezentujú výsledok
nemalého úsilia, spolupráce v území a nasadenia všetkých zúčastnených, za čo ďakujeme Vám,
Vašim tímom a sociálno-ekonomickým partnerom, či už sa podieľali na spracovaní IÚS
samosprávneho kraja, jeho špecifických regiónov alebo UMR.“. Zároveň nás MIRRI
prostredníctvom PSK požiadalo o dopracovanie integrovaných územných investícií (ďalej len
IÚI), kľúčových/nosných projektov a podporných projektov. Sekretariát UMR spracoval IÚI
v súlade s odporúčanou metodikou viď. príloha č. 2, IÚI sú samostatnou prílohou Vstupnej
správy viď. Príloha č. 1 a zároveň spracoval prehľad IÚI v nadväznosti na priority a strategické
ciele Operačného programu Slovensko a Integrovanej územnej stratégie PSK vrátane
indikatívneho rozpočtu kľúčových a komplementárnych projektov viď. príloha č. 3.

Príloha č. 1.

Vstupná správa pre spracovanie PHRSR/IUS UMR “Poprad-Svit- Kežmarok“
(na obdobie 2021-2027 s výhľadom do roku 2030)
Aktualizácia 16.03.2021

VÚC/UMR:

Prešovský samosprávny kraj
UMR „Poprad-Svit-Kežmarok“

Zadávateľ tvorby stratégie:

Plánovacie obdobie:

Mesto Poprad (na základe Memoranda o spolupráci so
samosprávami dotknutých miest a obcí)
Mesto Poprad, Mesto Svit, Mesto Kežmarok, Mesto Vysoké
Tatry, a obce: Batizovce, Gánovce, Gerlachov, Nová Lesná, Veľký
Slavkov, Huncovce, Ľubica, Malý Slavkov, Mlynčeky, Stará Lesná,
Stráne pod Tatrami, Veľká Lomnica
2021-2027 s výhľadom do roku 2030

Gestor prípravných prác a jeho kontaktné

Ing. Anton Danko – primátor mesta Poprad

Identifikácia územných samospráv, pre
ktoré sa dokument spracováva:

údaje:
Koordinátor prípravných prác:

Ing. Anton Danko – primátor mesta Poprad

Členovia prípravného tímu/spracovatelia

Zástupcovia územných samospráv a sociálno-ekonomických

vstupnej správy:

partnerov

Členovia Rady partnerstva:

Rada partnerstva PSK v zložení:
Emília Antolíková; Pavel Slaninka; Martina Slivková;
Lýdia Budziňaková; Dagmar Olekšáková; Jozef Tekáč;
Ján Furman; Michal Krupa; Alexander Galajda; Ján Šurkala;
Jozef Baláž Ján Kurňava; Michal Kapusta; Vladislav Višňovský;
Štefan Bieľak Marko Bučko; Igor Birčák; Daniela Galandová;
Ľuboš Tomko; Ondrej Brendza; Marcela Ivančová; Daniel Lorinc;
Daniel Dzurovčin; Cyril Korpesio; Branislav Švorc; Mária
Mularčiková; Dagmara Verešpejová; Gabriel Paľa; Rastislav Tkáč;
Igor Wzoš; Peter Adam; Ján Paľa; Silvia Cukrovaná;
Vladimír Škára; Marián Smorada; Michal Sopko; Jozef Bednár;
František Höger; Jaroslav Markuš; Evald Štofik; Richard Malý;
Peter Harvan ;Michal Iľkanin; Alfonz Kobielský; Miloš Meričko;
Cyril
Hirjak;
Miroslav
Turčan;
Andrea
Turčanová;
Barbora Ježiková; Kristína Maliňáková; Anton Danko;
Ján Ferenčák; Mária Fábryová
Ing. Anton Danko, Ing. Marián Barilla, Ing. Milan Baran,

Členovia Kooperačnej rady UMR

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA, Ing. Karol Gurka,
Mgr. Ľuboslav Kovalský, Ing. Dáša Vojsovičová,
Ing. Mária Fábryová, Ing. Denisa Kučkovská,
prof. Ing. Ján Závadský PhD., Ing. Igor Lupták,
Ing. Janka Gantnerová, PhDr. Milan Gacík, Ing. Milan Špak,
Ing. Ivan Zima, Ing. Lenka Rusnáková, Ing. Miroslav Perignáth,
RNDr. Radomír Babiak, PhD., PeadDr. Patrícia Bujňáková,
MUDr. Ján Hencel, MSc., Mgr. Štefan Pčola, Anna Schlosserová,
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Mgr. Miroslav Repaský, MUDr. Martin Lajoš

A. Základné údaje

1. Potenciály, výzvy, problémy, impulzy a hlavné ciele PHRSR/IÚS
1.1 Hlavné impulzy pre spracovanie dokumentu
Stratégia rozvoja Slovenska do roku 2030 (ďalej len „Slovensko 2030“) – predstavuje dlhodobú stratégiu
udržateľného rozvoja SR, ktorá plní úlohu Národnej stratégie regionálneho rozvoja a zároveň je základným
implementačným dokumentom Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj Organizácie Spojených národov
v Slovenskej republike.
V roku 2021 sa začína nové programové obdobie Európskej únie, ktoré sa skončí v roku 2027, pričom v tomto
období je možné využívať financovanie na týchto päť cieľov politiky súdržnosti:
1. Inteligentnejšia Európa – inovatívna a inteligentná transformácia hospodárstva;
2. Ekologickejšia, nízkouhlíková Európa;
3. Prepojenejšia Európa – mobilita a regionálna pripojiteľnosť IKT;
4. Sociálnejšia Európa – vykonávanie Európskeho piliera sociálnych práv.
5. Európa bližšie k občanom – udržateľný a integrovaný rozvoj mestských, vidieckych a pobrežných
oblastí prostredníctvom miestnych iniciatív.
V novom programovom období majú regióny jednoduchší prístup k financovaniu svojich rozvojových potrieb
z európskych fondov. Môžu využívať financie nielen pre všetkých päť cieľov politiky súdržnosti, ale aj vyčlenené
financie pre ostatné politiky EÚ. Zároveň, môžu využívať posun od dopytovo orientovaných výziev pre podporu
čiastkových projektov k schváleným alokáciám na realizáciu integrovaných stratégií pre celé programovacie
obdobie podporujúcich komplexný prístup k zásadným prioritám územia. Nové obdobie zvyšuje rozhodovacie
právomoci samospráv pri rozhodovaní o alokáciách a využívaní európskych fondov pri posilnení partnerskej
spolupráce a zároveň definuje nový nástroj, ktorým sú Integrované územné stratégie (ďalej „IUS“). IUS sú
základom zabezpečenia integrovaného udržateľného mestského rozvoja podporovaného nástrojmi EÚ, ako sú
integrované územné investície (ďalej len „IUI“).
Integrovaný územný rozvoj bude podporovaný z fondov Európskej únie v súlade s článkom 22 Návrhu
nariadenia o EFRR, ESF+, KF a ENFR.1 Podpora bude:
• určená pre rozvoj jasne zadefinovaného územia (bez obmedzenia od lokálnej, cez sub-regionálnu až po
regionálnu úroveň),
• vychádzať z integrovanej stratégie jeho rozvoja, tzv. Integrovanej územnej stratégie,
• založená na integrácii rôznorodých operácií v rámci investičných balíkov.
Integrované územné stratégie (IÚS) sú komplexné rozvojové stratégie územia integrujúce všetky aspekty
rozvoja v území a rozvojové aktivity.
IÚS budú spracovávané ako Programy hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja (PHRSR) samosprávnych
krajov na programovacie obdobie 2021-2027 v súlade s princípom partnerstva za účasti sociálno-ekonomických
partnerov v zmysle zákona č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja. Budú zahŕňať špecifické stratégie
pre jednotlivé strategicko-plánovacie regióny na území VÚC vrátane stratégií udržateľného mestského rozvoja
(Zdroj: „Príloha 4: Jednotný metodický rámec pre prípravu integrovaných územných stratégií a investícií v SR v
programovom období 2021 – 2027“).
1.2 Potenciály, hlavné výzvy a problémy, na ktoré PHRSR reaguje (zhrnutie výstupov inventarizácie a analýz)
UMR „Poprad-Svit-Kežmarok“ je administratívno-hospodárskym centrom Tatranského resp. Podtatranského
regiónu, v ktorom sa nachádza 16 miest a obcí (Poprad, Svit, Kežmarok, Vysoké Tatry, Batizovce, Gánovce,
Gerlachov, Nová Lesná, Veľký Slavkov, Huncovce, Ľubica, Malý Slavkov, Mlynčeky, Stará Lesná, Stráne pod
Tatrami, Veľká Lomnica) a patrí k turisticky najvýznamnejším oblastiam Slovenska. Jeho územie zaberá rozlohu
631,4 km2 s počtom 105 600 obyvateľov k 31.12.2019 (Zdroj: Štatistický úrad SR). Prirodzeným, hospodárskym,
administratívnym, kultúrnym, vzdelávacím, spoločenským a sociálno-ekonomickým centrom je mesto Poprad
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„IUI umožňujú členským štátom kombinovať podporu z rôznych prioritných osí z jedného, alebo viacerých
operačných programov ERDF,KF, ESF a ENFR tak, aby výstupom boli viacrozmerné a cross-sektorálne
intervencie.“ „V smerniciach EC je jasne definované, že IUI vrátane integrovaného udržateľného mestského
rozvoja môžu byť implementované v rámci ktoréhokoľvek politického cieľa.“
2

s počtom obyvateľov 51 325 (Stav a pohyb obyvateľstva v Slovenskej republike v roku 2019; Štatistický úrad SR
k 31.12.2019)2 a rozlohou 63,05 km2. Do mesta Poprad v zmysle údajov ŠODB 2011 denne prichádza za prácou
9207 obyvateľov a za školskými povinnosťami 3 742 obyvateľov. Denne odchádza do iných obcí za prácou 5 892
obyvateľov a za školou 2 069 obyvateľov. To v úhrne znamená denný nárast o 4 988 obyvateľov. V tomto údaji
nie sú zahrnutí obyvatelia dochádzajúci za službami a inými aktivitami.(Zdroj: PROGRAM ROZVOJA MESTA
POPRAD NA ROKY 2016 – 2022 S VÝHĽADOM DO ROKU 2040). UMR kopíruje trendy demografického vývoja na
úrovni celoeurópskeho resp. Slovenska a to je zvyšovanie počtu obyvateľov v poproduktívnom veku (starnutie
obyvateľstva) znižovanie počtu obyvateľov v produktívnom veku a zvyšovanie priemerného veku obyvateľov.
UMR „Poprad-Svit-Kežmarok“ sa nachádza v severo-východnej časti SR, z administratívno-právneho hľadiska
spadá pod Prešovsky kraj, 80 km západne od Prešova. Hlavné dopravné a rozvojové osi vedú v smere východ,
západ, keďže územie UMR je zo severnej a južnej strany obklopené pohoriami. Územie UMR sa rozprestiera na
južnom úpätí pohoria Vysoké Tatry, ktoré zároveň tvorí hranicu s Poľskou republikou v Popradskej kotline. Za
najvýznamnejší aspekt v rámci dopravnej väzby možno považovať nadradený skelet dopravnej infraštruktúry,
ktorý je reprezentovaný spoločným koridorom diaľnice D1 a cesty I/18 (multimodálny koridor č.Va ).
Rozvojové osi: Poprad je súčasťou ťažiska osídlenia nadregionálneho až celoštátneho významu popradsko –
spišskonovoveské (Poprad, Kežmarok, Levoča, Svit) ťažisko osídlenia - druhej úrovne, ktorým prechádza
rozvojová os 1. stupňa (Žilina – Martin – Ružomberok – Liptovský Mikuláš – Poprad – Prešov), v ktorej smere je
dopravný koridor medzinárodného významu (diaľnica D1) i medzinárodný koridor železničnej a kombinovanej
dopravy. Poprad spadá do skupiny 1b terciárnych centier, disponuje letiskom s významom TEN-T
(Transeurópska dopravná sieť) pričom sa nachádza v hlavnej oblasti cezhraničnej spolupráce 2. úrovne Tatranský región (Zdroj: Koncepcia územného rozvoja Slovenska, 2011).
UMR „Poprad-Svit-Kežmarok“ sa považuje za centrum strojárskeho, chemického, textilného a potravinárskeho
priemyslu, ktorý v mnohých prípadoch vychádza z histórie regiónu. V okresoch Poprad a Kežmarok sa nachádza
viacero priemyselných parkov, ktoré sú k dnešnému dňu plne obsadené. Strategickými podnikmi v regióne sú
TATRAVAGÓNKA a.s. (výroba železničných lokomotív a vozového parku), WHIRLPOOL SLOVAKIA spol. s r. o.
(výroba elektrických zariadení pre domácnosti). Najvýznamnejším zamestnávateľom v meste Svit je skupina
podnikov CHEMOSVIT a.s. (výroba elektrofólií, obalových fólií, PP vlákien a strojárenský priemysel) a TATRASVIT
SVIT-SOCKS, a.s. (pletiarska výroba a výroba pančuchových výrobkov) (Zdroj: PROGRAM ROZVOJA MESTA
POPRAD NA ROKY 2016 – 2022 S VÝHĽADOM DO ROKU 2040). V meste Kežmarok priemyslu dominuje najmä
potravinárstvo (PODTATRANSKÁ HYDINA a.s.), výroba elektrických zariadení (Hengstler,s.r.o.) a strojárstvo
(TREVES Slovakia, s.r.o.). V meste Kežmarok sa nachádza priemyselná zóna Kežmarok – Pradiareň s celkovou
rozlohou 17,74 ha (Zdroj: Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Kežmarok 2014 – 2022).
Významný hospodársky potenciál UMR je uložený v oblasti rozvoja cestovného ruchu. UMR „Poprad-SvitKežmarok“ je súčasťou Podtatranského regiónu. Územie sa nachádza v najnavštevovanejšej oblasti Slovenska
do Vysokých Tatier, národného parku TANAP a zároveň mesto Poprad je najväčším mestom Spiša. Cestovný
ruch predstavuje dôležitý potenciál pre ďalšie možnosti rozvoja hlavne v oblastiach kúpeľníctva, hotelierstva a
poskytovania služieb v oblasti CR. Potenciál CR bol v posledných rokoch do značnej miery podporený
súkromnými investíciami, ktoré do značnej miery zvýšili nároky na dané územie. Vzhľadom na geografickú
polohu územia a Vysokých Tatier, ktoré nás spájajú so susediacim Poľskom predstavuje územie aj potenciál na
rozvoj cezhraničnej spolupráce. Z hľadiska využitia exitujúceho potenciálu CR nevyhnutnou súčasťou je aj dobre
vybudované zázemie pre kvalitné a pestré trávenie voľného času a to ako obyvateľov regiónu, tak
i návštevníkov. Športová ako aj kultúrna infraštruktúra je spojená najmä s mestským rozvojom a teda je
prirodzené, že jej koncentrácia sa prejavuje najmä v mestách. Významné miesto vo vytváraní podmienok pre
športovú činnosť a to nie len klubov predstavujú telovýchovné objekty, ktorých majiteľom sú samosprávy.
Mesto Poprad má vybudovaný zimný štadión, futbalové ihriská, Arénu Poprad, AQUACITY Poprad, mestské
tenisové kurty, mobilné ľadové plochy a nedávno dobudované Národné tréningové centrum Slovenského
futbalového zväzu s trávnikom vyhrievaným termálnou vodou (Zdroj: PROGRAM ROZVOJA MESTA POPRAD NA
ROKY 2016 – 2022 S VÝHĽADOM DO ROKU 2040).
V meste Kežmarok sú športovou infraštruktúrou štadióny, športové haly, telocvične, strelnice a iné kryté alebo
otvorené športoviská určené na prípravu športovcov a na uskutočňovanie športových súťaží a športových
podujatí v jednotlivých druhoch športu, i rekreačného športu. Mesto Kežmarok spravuje pre profesionálne aj
rekreačné športovanie v súčasnosti 5 športových objektov: 2 futbalové štadióny, Zimný štadión, Viacúčelové
ihrisko a Mestskú športovú halu Vlada Jančeka (MŠK) (Zdroj: Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja
mesta Kežmarok 2014 – 2022).
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Medzi významné kultúrne inštitúcie pôsobiace v území možno zaradiť najmä Domy kultúry, Tatranskú galériu,
Podtatranské múzeum, Múzeum v Kežmarku, či osvetové strediská.
Územie z hľadiska športovej či kultúrnej infraštruktúry je však vybavené nedostatočne respektíve existujúca
infraštruktúra je zastaralá, nevyhovujúca a v súčasnosti nespĺňa požiadavky kvalitnej a uspokojujúcej
infraštruktúry. Z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov samosprávy len s problémami dokážu zabezpečiť
bežnú údržbu, ktorá sa primárne zameriava len na odstraňovanie havarijných stavov čo je dôsledkom
systematického chátrania existujúcich zariadení. Takáto infraštruktúra nenapĺňa požiadavky obyvateľov a už
vôbec nie požiadavky návštevníkov regiónu. Schátrale športoviská, nefunkčné ihriská obklopené
neudržiavanými budovami pôsobia skôr odpudivo a už vôbec nie sú atrakciou pre mladých ľudí, alebo
obyvateľov regiónu. Vzhľadom na uvedené skutočnosti je potrebné zabezpečiť obnovu rekonštrukciu a zároveň
aj dobudovanie športovísk a ihrísk tak, aby priaznivo pôsobili na celkový charakter územia a inšpirovali
obyvateľov a návštevníkov k zdravému životnému štýlu. Dobre vybudovaná základná infraštruktúra sa
v konečnom dôsledku odrazí vo výchove mladej generácie a zároveň podporí športové voľnočasové aktivity
všetkých generácií.
Územie je vybavené jedným aquaparkom s obmedzenou kapacitou v Poprade, jedným malým letným
kúpaliskom v Kežmarku a jednou krytou plavárňou s 25m bazénom vo Svite. Z hľadiska dopytu obyvateľov
územia ako aj návštevníkov celej oblasti je uvedená infraštruktúra nedostatočná a je potrebné existujúcu
infraštruktúru zrekonštruovať respektíve dobudovať na takú úroveň, aby uspokojovala aktuálne potreby
obyvateľov a zároveň bola reprezentatívnym atraktorom pre návštevníkov Vysokých Tatier.
Tradičným športom vo Vysokých Tatrách je aj tenis. Od roku 2015 sa v Poprade 4 roky organizoval tenisový
Challenger. Technický riaditeľ podujatia p. Branislav Stankovič sa pre portál Tenista.sk vyjadril, že „ tenisové
kurty v Poprade nie sú v takom vyhovujúcom stave a miestny areál by bolo potrebné prerobiť. Z tohto dôvodu
sa tento Challenger presunul do Bratislavy“. Vzhľadom na uvedené skutočnosti je dôležité pre UMR dobudovať
chýbajúcu kvalitnú infraštruktúru, ktorá by vytvárala vhodné podmienky aj pre organizáciu takýchto
významných podujatí.
Okrem športovej infraštruktúry je dôležité obyvateľom ako aj návštevníkom poskytnúť dostatočné možnosti
trávenia voľného času. V rámci takejto ponuky významnou zložkou sú kultúrne ustanovizne - domy kultúry,
galérie, múzea, kiná. Samosprávy v rámci svojich možností zabezpečujú a prevádzkujú kultúrne domy a kiná, ale
vzhľadom na nedostatočné finančné prostriedky sú tieto objekty často finančne podhodnotené. Takáto situácia
má vplyv hlavne na stav jednotlivých objektov a zároveň na ich vybavenosť. Kultúrne inštitúcie sú často
lokalizované v centrách, respektíve v ich blízkosti a ich vonkajší stav do značnej miery ovplyvňuje charakter
týchto zón. Poddimenzované financovanie takýchto objektov má za následok zlý technický stav a s tým úzko
spojenú aj vysokú energetickú náročnosť. Samosprávy máju záujem vyriešiť tento problém a to investovaním
do kvalitných projektov, rekonštrukcií existujúcich budov spĺňajúcich súčasne požiadavky hlavne z hľadiska
energetického a zároveň uplatňujúce najnovšie inteligentné riešenia.
Rozvoj cestovného ruchu, ako aj kvalita života obyvateľov regiónu je úzko spojený s kvalitou a atraktivitou
verejných priestorov a poskytovaných služieb, medzi ktoré patria aj námestia či centrálne verejné priestranstva.
Ako napríklad aj priestranstvá spojené s prepravou a dopravou návštevníkov a turistov. Námestia ako aj
všeobecne verejné priestranstva dnes musia spĺňať vysoké a náročné požiadavky populácie, ale aj podnikateľov
a ostatných sociálno-ekonomických subjektov. Súčasné námestia nespĺňajú náročne požiadavky a kritéria
obyvateľov a už vôbec nie požiadavky inteligentných miest. Zelené námestia poskytujúce široké spektrum
služieb monitorujúce aktuálnu kvalitu života sú prínosom nie len pre obyvateľov, podnikateľov ale aj
návštevníkov a turistov. Obce v rámci UMR ako administratívne, kultúrne a spoločenské centrum sú si vedomé
nevyhnutnosti zabezpečenia kvality života obyvateľov obcí v rámci UMR, ktorá sa v neposlednom rade odráža aj
v kvalite námestí či iných verejných priestorov. Vzhľadom na uvedené skutočnosti, problémom samospráv sú
neestetické často zdevastované námestia, oddychové zóny a verejné priestranstvá. Vzhľadom na vysokú
návštevnosť regiónu je potrebné zabezpečiť investície najmä do rekonštrukcie a revitalizácie námestí, napríklad
aj so zriadením zóny remesiel, oddychových zón a v neposlednom rade aj verejných priestranstiev.
Zrevitalizované námestia okrem priameho efektu budú priaznivo vplývať aj na rozvoj malého a stredného
podnikania a na podporu obehovej ekonomiky. Samosprávy zároveň musia vytvoriť podmienky pre
administratívne služby a to najmä poskytnutím vhodných zrekonštruovaných priestorov, ktorými často
samosprávy nedisponujú. Budovy vo vlastníctve samospráv sú často schátrale a je potrebné investične
zabezpečiť a vyriešiť existujúci problém zlého technického stavu verejných budov. Podpora malého a stredného
podnikania a zároveň aj podpora cestovného ruchu si vyžaduje individuálny prístup zacielených na konkrétne
opatrenia. Takýmto impulzom môže byť aj vybudovanie vhodných priestorov na predaj produktov z dvora.
Samosprávy vytvárajú podmienky pre predaj takýchto produktov na lokálnych trhoviskách, ktoré však často
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pôsobia neesteticky a majú provizórny charakter. Výstavba regionálnej tržnice dokáže podporiť malých
a stredných podnikateľov, zároveň podporiť rozvoj cestovného ruchu a hlavne vytvoriť podmienky pre
obyvateľov na kultúrny nákup potravín z dvora.
Kvalita života by mala byť dostupná bez ohľadu na rasu, pohlavie a náboženstvo všetkým obyvateľom UMR
“Poprad-Svit- Kežmarok“. V predmetnom území žije početná skupina MRK, ktorá nemá často dostatočné
podmienky pre základné potreby a pre získavanie základných vedomostí ako aj životných návykov. Na
odstránenie zistených skutočností je potrebné vytvoriť vhodné podmienky a zabezpečiť komplexné prostredie
vyhovujúce pre získavanie základných poznatkov a návykov pre mladú generáciu MRK. Existujúci problém môže
vyriešiť vybudovanie integrovaného komunitného centra vrátane materskej škôlky pre túto komunitu v súlade
s požiadavkami a princípmi budovania takýchto zariadení v rámci MRK.
Špecifické potenciály, problémy a výzvy pre UMR:
Potenciály:
- Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva – kvalifikovaná pracovná sila
- Kompaktnosť sídla – dostupnosť územia – koncentrácia obyvateľstva
- Tatry a ciele cestovného ruchu v okolí UMR
- Koncentrácia pracovných príležitostí v mestách (v rámci regiónu) – ekonomická štruktúra územia
- Poloha UMR - multimodálne dopravné koridory (letisko, D1, železničný koridor)
- Prírodné podmienky (Národný park, vodné zdroje)
- Cezhraničné väzby - blízkosť Poľska
- Kultúrno-historické dedičstvo
- Priestorové kapacity na nové rozvojové plochy
Výzvy:
- Atraktívne prostredie pre rezidentov s vysokou kvalitou zelene (bývanie, verejné priestory).
- Turizmus a cestovný ruch
- Šport a zdravý životný štýl
- Kultúra – kultúrne centrum a podujatia
- Vysoké školstvo (zameranie CR a iné) a Kompetenčné centrum (veda a výskum).
- Zeleň ako prvok atraktivity - sieť prvkov zelenej infraštruktúry
Problémy:
- Demografický trend – pokles populácie, starnutie
- Športová a kultúrna infraštruktúra
- Marginalizované skupiny obyvateľov
- Adaptabilita územia na zmenu klímy
- Absencia koncepcie rozvoja územia UMR
1.3 Strategický prístup vrátane vízie, hlavného cieľa a priorít
Vízia UMR v sebe nesie základné smerovanie dlhodobého rozvoja regiónu v horizonte roku 2030 a definuje
hlavné kvality, ktoré by sa mali stať základnou charakteristikou územia.
Rozvojová stratégia UMR je strednodobou stratégiou rozvoja, definovaná prostredníctvom špecifických cieľov a
k nim príslušných priorít, ktoré spoločne tvoria rámec strategického rozvoja UMR. V rámci rozvojovej stratégie
je definovaný i tzv. prierezový špecifický cieľ, ktorý presahuje jednotlivé špecifické ciele a tvorí ich synergiu.
Priorita č.1 „Inovatívna a konkurencieschopná regionálna ekonomika“ sa zameriava na podporu a rozvoj
ekonomických aktivít, väzieb a spolupráce tak na území UMR, ako i v širšom regióne. Dôraz je kladený na
podporu rozvoja inovačnej schopnosti kapacít v území, atrahovanie územia pre presun aktivít s vysokou
pridanou hodnotou do UMR, ako i tvorbu väzieb pre potreby zdieľania a transféru know-how. Opatrenia a
aktivity realizované v rámci tohto cieľa prioritne cielia na existujúce odvetvia a kapacity v území, ktoré následne
rozširujú a dopĺňajú aktivity podporujúce tvorbu a transfer inovácií. Významným prvkom je väzba medzi
ekonomickými aktivitami územia a vzdelávacími aktivitami, ktoré sú rozvíjané v rámci v UMR (Zdroj: PROGRAM
ROZVOJA MESTA POPRAD NA ROKY 2016 – 2022 S VÝHĽADOM DO ROKU 2040).
Podpora oblastí tvoriacich podmienky pre tvorbu produktov a služieb s vysokou pridanou hodnotou
využívajúcich špecifický potenciál mesta – priemyselný, prírodný ľudský a kultúrny kapitál vrátane tradície
výroby. Kľúčom je rešpektovanie existujúcich kapacít v území, ako i v bezprostrednom okolí (biznis sektor,
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sektor vedy a výskumu). Primárne oblasti, na ktoré priorita cieli sú energetika, manažment odpadu, cestovný
ruch, IT segment a existujúca priemyselná štruktúra územia. Opatrenia a aktivity realizované v rámci tejto
priority sú zamerané na dve základné časti:
• Služby a infraštruktúra – rozvoj infraštruktúry umožňujúcej nielen tvorbu nových produktov a služieb, ale i ich
šírenie ku koncovým užívateľom.
• Rozvoj talentu a inovácií – podpora vzniku nových projektov a podnikov zameraných na produkty a služby s
vysokou pridanou hodnotou. Komplementárne opatrenia (definované pod inými špecifickými cieľmi) k tejto
priorite sú zamerané na podporu vzdelávania, vedy a výskumu ako i podmienok pre vznik a stabilizáciu
ekonomických aktivít s vysokou pridanou hodnotu a opatrenia zamerané na rozvoj a stabilizáciu ľudského
kapitálu prostredníctvom skvalitňovania podmienok pre život v meste (verejné priestory, zeleň, voľnočasové
aktivity, služby a pod.).
V neposlednom rade sa priorita zameriava na podporu miestnej produkcie produktov rešpektujúcich základné
princípy environmentálne prijateľnej produkcie a podpora jej umiestnenia na ekonomickom trhu primárne
prostredníctvom vytvárania podmienok na jej predaj (miestne trhy a pod.) a PR aktivít (Zdroj: PROGRAM
ROZVOJA MESTA POPRAD NA ROKY 2016 – 2022 S VÝHĽADOM DO ROKU 2040).
Spokojnosť obyvateľov mesta so životom v ňom je úzko spojená s kvalitou života, resp. s vytvorenými
podmienkami na kvalitný život. „Životné podmienky obyvateľov UMR“ sú dôležitou súčasťou IUS a tvoria
prioritu č.2 tohto dokumentu. Kvalitné verejné priestory, vysoký štandard ekosystémových služieb územia,
územie schopné sa adaptovať na klimatickú zmenu, široká paleta služieb pokrývajúcich celé portfólio potrieb od
tých základných až po špecifické potreby jednotlivcov a v neposlednom rade dostupné bývanie a dobrá
dopravná dostupnosť a obslužnosť územia. Toto je východiskom pre tento špecifický cieľ, ktorého naplnenie je
zvyšovanie kvality života obyvateľov v meste. Navrhované opatrenia a aktivity sa rovnako viažu na rozvoj smart
ekonomiky, a to najmä opatreniami a aktivitami v oblasti vzdelávania. Zvrátenie negatívneho demografického
trendu v území a atrahovanie mesta pre ľudské zdroje vhodné pre rozvoj inovácií a ekonomických aktivít s
vysokou pridanou hodnotou je tiež cieľom priority Bývanie v synergii s opatreniami v ostatných prioritách
(Zdroj: PROGRAM ROZVOJA MESTA POPRAD NA ROKY 2016 – 2022 S VÝHĽADOM DO ROKU 2040).
Lokalita územia v oblasti Vysokých Tatier v spojení s bohatou ponukou kultúrnych podujatí, širokou škálou
služieb pre návštevníkov a v neposlednom rade s atraktívnou ponukou je východiskom pre transformáciu
územia UMR, ako jedného z hlavných atraktorov pre turistov navštevujúcich Slovensko. Podstatným aspektom
je reflektovanie zmien vo funkcii, ktoré návštevníci v Tatrách vyhľadávajú (pokles záujmu o tradičnú turistiku,
záujem o eventy, relax, wellnes a lessuire time aktivity). Kultúra a realizované kultúrne podujatia majú
potenciál vytvoriť novú, atraktívnu náplň „nového“ turizmu v Tatrách, keď neplnia len funkciu určitého
sprievodného podujatia počas pobytu návštevníka, ale tvoria prvok atraktivity resp. dôvod príchodu
návštevníka do územia. Lokálne, špecifické podujatia, výrobky, služby sú významným prvkom tvorby novej
identity územia UMR v cestovnom ruchu. (Zdroj: PROGRAM ROZVOJA MESTA POPRAD NA ROKY 2016 – 2022 S
VÝHĽADOM DO ROKU 2040)
Štruktúra cestovného ruchu v území v zmysle cieľovej skupiny je primárne orientovaná na dve základné
skupiny. Lokálny, regionálny cestovný ruch a nadregionálny, resp. medzinárodný cestovný ruch. Základom
rozvoja infraštruktúry, služieb a aktivít cestovného ruchu je ich atraktivita pre miestne, lokálne komunity.
Súčasťou týchto aktivít nie sú len relaxačné, voľnočasové aktivity, ale i určitá nadstavba v podobe aktivít
orientovaných na vyšší kultúrny štandard a orientované na rozvoj osobnosti. Tieto opatrenie sú zamerané i na
cieľovú skupinu detí a študentov v území UMR a v okolí. Druhou úrovňou je nadregionálny, resp. medzinárodný
cestovný ruch zameraný na návštevníkov mimo regiónu. Základnou ideou tejto priority je vytvoriť podmienky
pre aktivity umožňujúce návštevníkom (bez ohľadu odkiaľ prichádzajú) „zažiť UMR„. Vytvoriť jasnú a špecifickú
identitu územia UMR budovanú na lokálnych špecifikách a jedinečnosti. (Zdroj: PROGRAM ROZVOJA MESTA
POPRAD NA ROKY 2016 – 2022 S VÝHĽADOM DO ROKU 2040)
Významným predpokladom rozvoja cestovného ruchu je disponibilita kvalitnej a pestrej infraštruktúry
podporujúcej rozvoj cestovného ruchu. Či už ide o vybavenosť územia pre poskytovanie základných služieb,
podmienok pre rozvoj zariadení pre cestovný ruch v zmysle regulácie využitia územia až po atraktívne, kvalitné
a multifunkčné verejné priestory vytvárajúce prostredie atraktívne pre návštevníkov územia. (Zdroj: PROGRAM
ROZVOJA MESTA POPRAD NA ROKY 2016 – 2022 S VÝHĽADOM DO ROKU 2040)
Základný strategický prístup VÚC v kontexte identifikovaných potenciálov, problémov a výziev:
Vízia rozvoja do roku 2030:
Víziu formulovať ako stav - dopad naplnenia strategických cieľov v jednotlivých oblastiach, ktoré sú zvolené ako
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výsledok zrealizovaných IUI resp. strategických investičných balíčkov. (odporúčanie ako sa vyhnúť prílišnej
všeobecnosti – formulovať ju ako poslednú vec)
Hlavný cieľ:
Zdravé sídelné prostredie pre spokojný, kvalitný a plnohodnotný život v produktívnom území založenom
na inovatívnej a konkurencieschopnej smart ekonomike
Priority:
Priorita 1: Inovatívna a konkurencieschopná regionálna ekonomika
Priorita 2: Životné podmienky obyvateľov UMR
1.4 Strategické, špecifické ciele a kľúčové nástroje implementácie PHRSR/IÚS priradené k jednotlivým
prioritám (K jednotlivým cieľom budú definované aj ukazovatele v polohe kompozitných ukazovateľov
merateľnej zmeny ako základ pre definovanie výstupových ukazovateľov na úrovni projektov)
Strategické ciele špecifické pre UMR:
Priorita č.1: Inovatívna a konkurencieschopná regionálna ekonomika
Strategický cieľ 1.1 Zvýšiť ekonomickú výkonnosť UMR s dôrazom na udržateľnosť podnikania a zvyšovanie
produktivity
Špecifický cieľ 1.1.1 Posilniť rast a konkurencieschopnosť malých a stredných podnikov
Špecifický cieľ 1.1.2 Transformovať regionálnu ekonomiku na obehové hospodárstvo a zvýšiť potravinovú
sebestačnosť
Strategický cieľ 1.2 Zvýšiť návštevnosť UMR využitím jeho vysokého endogénneho potenciálu pre rozvoj
cestovného ruchu
Špecifický cieľ 1.2.1 Rozšíriť a modernizovať existujúcu infraštruktúru cestovného ruchu vrátane zavádzania
inovatívnych riešení a rozširovania ponuky CR
Špecifický cieľ 1.2.2 Zabezpečiť ochranu a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva
Priorita č. 2: Životné podmienky obyvateľov UMR
Strategický cieľ 2.1 Zlepšiť zdravie obyvateľov, zvýšiť ich bezpečnosť a budovať inkluzívnu občiansku
spoločnosť.
Špecifický cieľ 2.1.1 Rozšíriť spektrum možností pre pohybové aktivity a zdravý životný štýl každej vekovej
skupiny obyvateľstva
Špecifický cieľ 2.1.2 Zabezpečiť dostupnosť kvalitných sociálnych služieb a podporovať sociálnu integráciu osôb
ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením
1.5 Integrované investičné balíčky pre implementáciu PHRSR/IÚS
1. Integrovaná územná investícia :
Udržateľné zlepšenie manažmentu služieb a infraštruktúry v UMR podporujúcej komunitný rozvoj, pohybové
aktivity, šport a vzdelávanie
1.1. Kľúčový nosný projekt:
Dobudovanie regionálnej a lokálnej infraštruktúry zameranej na zvyšovanie kvality života, pohybové aktivity a
šport pre všetkých
1.1.1. Komplementárne balíky projektov:
Zvyšovanie kvality života, zdravého životného štýlu prostredníctvom dobudovania infraštruktúry zameranej na
pohybové aktivity a šport
1.2. Kľúčový nosný projekt:
Dostupné integrované sociálne služby, inovatívne a inkluzívne vzdelávanie pre všetkých
1.2.1. Komplementárne balíky projektov:
Dobudovanie infraštruktúry v oblasti poskytovania sociálnych služieb a vzdelávania pre obyvateľov MRK
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2. Integrovaná územná investícia :
Podpora rozvoja integrovanej, atraktívnej a komplexnej ponuky cestovného ruchu založenej na kultúrnohistorickom potenciáli, na atraktivitách UMR a na lokálnych špecifikách spojená s podporou malého a
stredného podnikania
2.1. Kľúčový nosný projekt:
Podpora udržateľného cestovného ruchu založená na kultúrno-historickom potenciáli, špecifikách a
atraktivitách UMR orientovaná na revitalizáciu územia UMR
2.1.1. Komplementárne balíky projektov:
Zvyšovanie kvality poskytovaných služieb a dobudovanie inteligentnej a komplexnej infraštruktúry zameranej
na podporu rozvoja cestovného ruchu s dôrazom na atraktivitu regiónu UMR
2.2. Kľúčový nosný projekt:
Vytvorenie dostupnej kultúrnej voľnočasovej infraštruktúry prepojenej na kultúrno-historický potenciál a
atraktivity UMR
2.2.1. Komplementárne balíky projektov:
Zabezpečenie kultúrnej infraštruktúry rozvíjajúcej kultúrno-historický potenciál UMR a podpora kultúrnych
aktivít dostupných pre všetky skupiny obyvateľstva
Podrobný popis Integrovaných územných investícii je rozpísaný vo formulári IÚI, ktorý tvorí prílohu tejto
Vstupnej správy.
1.6. Kľúčové projekty a balíčky komplementárnych operácií/projektov zaradené do IUI (financovateľných
z prostriedkov EU)
Projekty UMR „Poprad-Svit-Kežmarok“
Poprad:
1.
2.
3.
4.
5.

Tenisové centrum
Komunitné centrum + škôlka MRK
Rekonštrukcia námestia sv. Egídia v Poprade
Otvorené kúpalisko (50 m) vrátane zázemia
Skate Park

Kežmarok:
1. Dom kultúry
2. Výstavba regionálnej tržnice
3. Krytá plaváreň
4. Zriadenie zóny remesiel – oprava budov CMZ, revitalizácia CMZ
5. Rekonštrukcia administratívneho centra (bývalá poliklinika)
6. Rekonštrukcia športovísk – športová hala, futbalové ihrisko
7. Revitalizácia oddychovej zóny Jeruzalemský vrch a Zlatná

Svit:
1.
2.
3.
4.

Rekonštrukcia športovísk – Tartanová dráha a zázemie atletického štadióna
Rekonštrukcia športovísk – Rekonštrukcia krytej plavárne
Vybudovanie multifunkčného ihriska
Revitalizácia námestia J. A. Baťu

Vysoké Tatry:
1. Rekonštrukcia kultúrneho domu v Tatranskej Lomnici
2. Rekonštrukcia 3 ihrísk.
Podrobný popis kľúčových projekty a balíčky komplementárnych operácií/projektov zaradené do IUI
(financovateľných z prostriedkov EU) je rozpísaný vo formulári IÚI, ktorý tvorí prílohu tejto Vstupnej správy.
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2.

Predpokladaný obsah PHRSR/IÚS

2.1. Charakter dokumentu
Strategický dokument má povahu nového dokumentu PHRSR
2.2. Body obsahu PHRSR/IÚS (podrobnejšie viď Metodika tvorby PHRSR, UPVII 2020)
1.

Úvod: PHRSR UMR a IÚS UMR ako jeho súčasť

2.

Analytické východiská

3.

Rozvojová stratégia

4.

Implementačný plán a plán monitorovania

5.

Riziká implementácie a ich prevencia

6.

Riadenie implementácie UMR

7.

Využité informačné zdroje

8.

Prílohy

2.3. Vymedzenie územia a územné členenie stratégie/definované strategicko-plánovacie regióny vrátane území
pre stratégiu UMR.
IÚS sa vypracúva ako PHRSR/IÚS pre územie udržateľného mestského rozvoja s tvorené mestami: Poprad, Svit,
Kežmarok, Vysoké Tatry, a obcami Batizovce, Gánovce, Gerlachov, Nová Lesná, Veľký Slavkov, Huncovce,
Ľubica, Malý Slavkov, Mlynčeky, Stará Lesná, Stráne pod Tatrami, Veľká Lomnica.
3.

Uvažované/požadované variantné riešenia zohľadňujúce impulzy, potenciály, výzvy, problémy, ciele
a geografický rozmer PHRSR/IÚS

V návrhu PHRSR/IÚS sa neuvažuje s variantným riešením.
4.

Vecný a časový harmonogram prípravy a schvaľovania PHRSR/IÚS a zodpovednosti za jednotlivé kroky
(podrobnejšie viď fázy a kroky prípravy podľa: Metodika tvorby PHRSR, UPVII 2020)

Fáza/ Krok

Obsah

Začiatok

Koniec

Zodpovedná

fázy/ kroku

fázy/

osoba/partner

kroku
Fáza 1
Fáza 2
Fáza 3
Fáza 4
Fáza 5
Fáza 6
Fáza 7
5.

Identifikácia potreby a impulzov vypracovania
PHRSR/IÚS a rozhodnutie o začatí prípravných prác
Prípravné práce, spracovanie a schválenie Vstupnej
správy
Inventarizačná, analytická a prognostická fáza
spracovania PHRSR/IÚS
Stanovenie strategického smerovania, priorít a
strategických cieľov PHRSR/IÚS
Návrh vlastnej stratégie – strategického prístupu,
postupu a nástrojov na dosiahnutie vízie a cieľov
Nastavenie implementácie, financovania,
monitorovania a vyhodnocovania PHRSR/IÚS
Prerokovanie a schvaľovanie návrhu PHRSR/IÚS

09/2020

09/2020

UMR

10/2020

11/2020

UMR

01/2021

03/2021

04/2021

04/2021

05/2021

05/2021

05/2021

05/2021

12/2021

12/2021

Externý
dodávateľ + UMR
Externý
dodávateľ + UMR
Externý
dodávateľ + UMR
Externý
dodávateľ + UMR
Externý
dodávateľ + UMR

Vzťah PHRSR/IÚS k iným strategickým dokumentom

5.1. Nadradené dokumenty (názov, obstarávateľ dokumentu, časové zameranie, relevantnosť k
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spracovávanému PHRSR)
Národná stratégia regionálneho a územného rozvoja SR do r. 2030,
Operačný program Slovensko
Program obnovy
Koncepcia územného rozvoja Slovenska
Územný plán veľkého územného celku PSK
Metodika tvorby a implementácie programov hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja
Zákon NR SR č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja
Zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie č. 24/2006 Z. z v znení neskorších predpisov
Zákon č. 57/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z
fondov ES v znení zákona č. 266/2009 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
5.2. Ostatné dokumenty (názov, obstarávateľ dokumentu, časové zameranie, relevantnosť k spracovávanému
PHRSR) napr. schválené stratégie VUC:
PHSR samospráv UMR
Územné plány samospráv UMR
Rozpočty samospráv UMR
Relevantné koncepčné materiály samospráva UMR a VZN
Štatistické údaje publikované ŠÚ SR
Národná stratégia trvalo udržateľného rozvoja SR
Stratégia, zásady a priority štátnej environmentálnej politiky
Národný program reforiem SR
Stratégia rozvoja dopravy SR do roku 2020
Stratégia energetickej bezpečnosti SR
Stratégia informatizácie spoločnosti v podmienkach SR
Stratégia celoživotného vzdelávania a poradenstva
Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu v SR
Stratégia rozvoja cestovného ruchu do roku 2020, sprac. 2013
Stratégia rozvoja kultúry SR na roky 2014-2020, sprac. 2014
Stratégia SR pre integráciu Rómov do roku 2020
Program rozvoja bývania
Národný program rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky 2014-2020
Stratégia rozvoja kreatívneho priemyslu v SR
Stratégia Európa 2020
Poľsko-slovenská stratégia činnosti EZÚS Tatry na roky 2014 – 2020, sprac. 2014
6. Orgán kompetentný na prijatie PHRSR/IÚS
Kooperačná rada UMR „Poprad – Svit – Kežmarok“ a Mestské/Obecné zastupiteľstvo každej zúčastnenej obce

B. Základné údaje o predpokladaných vstupoch a vplyvoch implementácie PHRSR/IÚS

1. Predpokladané požiadavky na vstupy/zdroje celkom a na jednotlivé integrované investičné balíčky,
kľúčové projekty a tematické balíčky
Celkom PHRSR:

Identifikácia zdroja

Identifikácia zdroja a objemu

a objemu mimo podpory očakávanej podpory EU (IUI)
EU
Finančné zdroje

Ľudské zdroje

Štátny rozpočet +
40 000 000 EUR
rozpočet samospráv
predpokladaná
spoluúčasť – 15%
3 os. na plný pracovný úväzok v správe mesta Poprad
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Materiálne zdroje

Rozpočet mesta Poprad (technická podpora v rámci OP
Slovensko)

Projekt

Tenisové centrum

Finančné zdroje
Ľudské zdroje

Indikatívna hodnota: 5 000 000,00 €

Materiálne zdroje

Interné: zamestnanci mesta
Externé: externý dodávateľ + prizvaní odborníci
Kancelárske vybavenie

Projekt

Komunitné centrum + škôlka MRK

Finančné zdroje
Ľudské zdroje

Indikatívna hodnota: 2 500 000,00 €

Materiálne zdroje

Interné: zamestnanci mesta
Externé: externý dodávateľ + prizvaní odborníci
Kancelárske vybavenie

Projekt

Rekonštrukcia námestia sv. Egídia v Poprade

Finančné zdroje

Indikatívna hodnota: 9 000 000,00 €

Ľudské zdroje

Interné: zamestnanci mesta
Externé: externý dodávateľ + prizvaní odborníci

Materiálne zdroje

Kancelárske vybavenie

Projekt

Otvorené kúpalisko (50 m) vrátane zázemia

Finančné zdroje

Indikatívna hodnota: 5 000 000,00 €

Ľudské zdroje

Interné: zamestnanci mesta
Externé: externý dodávateľ + prizvaní odborníci

Materiálne zdroje

Kancelárske vybavenie

Projekt

Skate Park

Finančné zdroje

Indikatívna hodnota: 500 000,00€

Ľudské zdroje

Interné: zamestnanci mesta
Externé: externý dodávateľ + prizvaní odborníci

Materiálne zdroje

Kancelárske vybavenie

Projekt

Dom kultúry

Finančné zdroje

Indikatívna hodnota: 5 500 000,00 €

Ľudské zdroje

Interné: zamestnanci mesta
Externé: externý dodávateľ + prizvaní odborníci

Materiálne zdroje

Kancelárske vybavenie

Projekt

Výstavba regionálnej tržnice

Finančné zdroje

Indikatívna hodnota: 800 000,00 €

Ľudské zdroje

Interné: zamestnanci mesta
Externé: externý dodávateľ + prizvaní odborníci

Materiálne zdroje

Kancelárske vybavenie

Projekt

Krytá plaváreň
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Finančné zdroje

Indikatívna hodnota: 2 000 000,00 €

Ľudské zdroje

Interné: zamestnanci mesta
Externé: externý dodávateľ + prizvaní odborníci

Materiálne zdroje

Kancelárske vybavenie

Projekt

Zriadenie zóny remesiel – oprava budov CMZ, revitalizácia CMZ

Finančné zdroje

Indikatívna hodnota: 2 200 000,00 €

Ľudské zdroje

Interné: zamestnanci mesta
Externé: externý dodávateľ + prizvaní odborníci

Materiálne zdroje

Kancelárske vybavenie

Projekt

Rekonštrukcia administratívneho centra (bývalá poliklinika)

Finančné zdroje

Indikatívna hodnota: 700 000,00 €

Ľudské zdroje

Interné: zamestnanci mesta
Externé: externý dodávateľ + prizvaní odborníci

Materiálne zdroje

Kancelárske vybavenie

Projekt

Rekonštrukcia športovísk – športová hala, futbalové ihrisko

Finančné zdroje

Indikatívna hodnota: 1 000 000,00 €

Ľudské zdroje

Interné: zamestnanci mesta
Externé: externý dodávateľ + prizvaní odborníci

Materiálne zdroje

Kancelárske vybavenie

Projekt

Revitalizácia oddychovej zóny Jeruzalemský vrch a Zlatná

Finančné zdroje

Indikatívna hodnota: 800 000,00 €

Ľudské zdroje

Interné: zamestnanci mesta
Externé: externý dodávateľ + prizvaní odborníci

Materiálne zdroje

Kancelárske vybavenie

Projekt

Rekonštrukcia športovísk – Tartanová dráha a zázemie
atletického štadióna

Finančné zdroje

Indikatívna hodnota: 1 000 000,00 €

Ľudské zdroje

Interné: zamestnanci mesta
Externé: externý dodávateľ + prizvaní odborníci

Materiálne zdroje

Kancelárske vybavenie

Projekt

Rekonštrukcia športovísk – Rekonštrukcia krytej plavárne

Finančné zdroje

Indikatívna hodnota: 500 000,00 €

Ľudské zdroje

Interné: zamestnanci mesta
Externé: externý dodávateľ + prizvaní odborníci

Materiálne zdroje

Kancelárske vybavenie

Projekt

Vybudovanie multifunkčného ihriska

Finančné zdroje
Ľudské zdroje

Indikatívna hodnota : 60 000,00 €
Interné: zamestnanci mesta
Externé: externý dodávateľ + prizvaní odborníci
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Materiálne zdroje

Kancelárske vybavenie

Projekt

Revitalizácia námestia J. A. Baťu

Finančné zdroje

Indikatívna hodnota: 800 000,00 €

Ľudské zdroje

Interné: zamestnanci mesta
Externé: externý dodávateľ + prizvaní odborníci

Materiálne zdroje

Kancelárske vybavenie

Projekt

Rekonštrukcia kultúrneho domu v Tatranskej Lomnici

Finančné zdroje

Indikatívna hodnota: 1 520 000,00 €

Ľudské zdroje

Interné: zamestnanci mesta
Externé: externý dodávateľ + prizvaní odborníci

Materiálne zdroje

Kancelárske vybavenie

Projekt

Rekonštrukcia 3 ihrísk.

Finančné zdroje

Indikatívna hodnota: 180 000,00 €

Ľudské zdroje

Interné: zamestnanci mesta
Externé: externý dodávateľ + prizvaní odborníci

Materiálne zdroje

Kancelárske vybavenie

2. Údaje o predpokladaných výstupoch/efektoch
Merateľné ukazovatele a ich hodnoty
Integrovaný investičný balíček 1

posilnenie infraštruktúrnych kapacít

Integrovaný investičný balíček 2

- rast počtu návštevníkov v regióne
- predĺženie dĺžky pobytu návštevníkov
- zvýšenie tržieb podnikov v CR
- zvýšenie kvality a pestrosti ponúkaných služieb
3. Možné riziká súvisiace s tvorbou a implementáciou PHRSR/IÚS
Kľúčovými rizikami súvisiacimi s tvorbou a implementáciou PHRSR sú: finančné riziká, riziká súvisiace
s verejným obstarávaním, časové riziká, nedostatok času na implementovanie projektov, administratívne riziko
– vysoké zaťaženie personálu, priestorový priemet stratégie do územných plánov samospráv a k nemu
príslušných územnoplánovacích dokumentácií, posudzovanie v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní
vplyvov na životné prostredie.
K ďalším rizikám patria: nedostatočné odborné kapacity (ľudské zdroje), chýbajúca partnerská spolupráca,
technické riziká pri implementácií projektov ( zmena projektovej dokumentácie počas realizácie stavby).

C. Dotknuté subjekty

1.

Vymedzenie kľúčových partnerov (hlavných aktérov rozvoja, dotknutej verejnosti vrátane jej združení
a osobitne sociálno-ekonomických partnerov)

1.1. Definovanie hlavných aktérov rozvoja UMR
Mesto Poprad, Mesto Svit, Mesto Kežmarok, Mesto Vysoké Tatry, podnikateľský sektor, TATRAVAGONKA a.s.,
WHIRLPOOL SLOVAKIA spol. s r. o., Hengstler,s.r.o., OOCR Tatry-Spiš-Pieniny, TMR a.s., Katolícka univerzita
v Ružomberku, Slovenský Červený kríž územný spolok Poprad, HIROPRO, spol. s r.o. Inštitút manažérskych
systémov, EF UMB so sídlom v Poprade, Mestský športový klub Kežmarok o.z., ZCR Vysoké Tatry, o.z.,
1.2. Definovanie dotknutej verejnosti
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Vzhľadom na geografický rozmer predkladaného dokumentu sa pod dotknutou verejnosťou chápu všetci
obyvatelia samospráv v rámci UMR“ Poprad-Svit- Kežmarok“, právnické a fyzické osoby pôsobiace na území
UMR, ako aj dotknuté orgány štátne správy a samosprávy.
1.3. Definovanie sociálno-ekonomických partnerov
Identifikácia partnera

Hlavná

Kapacita

Návrh

Návrh kľúčových

motivácia

pre

inštitucionalizácie

fáz zapojenia

partnera pre

zapojenie

partnerstva, resp.

partnera

spoluprácu

do tvorby

využitia existujúcej

PHRSR
/IÚS
Ing. Denisa Kučkovská

Rozvoj
Personálne Kooperačná rada UMR
v pôsobnosti kapacity
zastúpeného
subjektu
prof. Ing. Ján Závadský, PhD.
Rozvoj
Personálne Kooperačná rada UMR
v pôsobnosti kapacity
zastúpeného
subjektu
Ing. Igor Lupták
Rozvoj
Personálne Kooperačná rada UMR
v pôsobnosti kapacity
zastúpeného
subjektu
Ing. Janka Gantnerová
Rozvoj
Personálne Kooperačná rada UMR
v pôsobnosti kapacity
zastúpeného
subjektu
PhDr. Milan Gacík
Rozvoj
Personálne Kooperačná rada UMR
v pôsobnosti kapacity
zastúpeného
subjektu
Ing. Milan Špak
Rozvoj
Personálne Kooperačná rada UMR
v pôsobnosti kapacity
zastúpeného
subjektu
Rozvoj
Personálne Kooperačná rada UMR
Ing. Ivan Zima
v pôsobnosti kapacity
zastúpeného
subjektu
Rozvoj
Personálne Kooperačná rada UMR
Ing. Lenka Rusnáková
v pôsobnosti kapacity
zastúpeného
subjektu
1.3.1. Návrh kooperačnej štruktúry procesu spracovania PHRSR

príprava,
realizácia

príprava,
realizácia

príprava,
realizácia

príprava,
realizácia

príprava,
realizácia

príprava,
realizácia

príprava,
realizácia

príprava,
realizácia

Gestor tvorby PHRSR

Ing. Anton Danko – primátor mesta Poprad

Koordinátor tvorby PHRSR

Ing. Anton Danko – primátor mesta Poprad

Tím pre koordináciu tvorby a implementácie PHRSR

Kooperačná rada + sekretariát kooperačnej rady

Pracovné skupiny zodpovedné za jednotlivé úlohy územné (SPR, UMR) a tematické pracovné skupiny
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2.

Zoznam dotknutých subjektov podľa Zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie a doplnení niektorých zákonov

Dotknuté obce: Poprad, Svit, Kežmarok, Vysoké Tatry, Batizovce, Gánovce, Gerlachov, Nová Lesná, Veľký
Slavkov, Huncovce, Ľubica, Malý Slavkov, Mlynčeky, Stará Lesná, Stráne pod Tatrami, Veľká Lomnica,
Dotknuté VÚC: Prešovský samosprávny kraj
Susediace VÚC: Košický samosprávny kraj, Žilinský samosprávny kraj, Banskobystrický samosprávny kraj
Regionálne orgány štátnej správy: Okresný úrad Prešov, Okresný úrad Poprad, Okresný úrad Kežmarok,
Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Ministerstvo zdravotníctva SR, Ministerstvo životného prostredia SR
Orgány špecializovanej štátnej správy: Krajský pamiatkový úrad Prešov, Okresné riaditeľstvo hasičského
a záchranného zboru, Regionálna veterinárna a potravinová správa, Úrad práce sociálnych vecí a rodiny,
Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Dopravný úrad
3.

Dotknuté susedné štáty

Predkladaný strategický dokument nemá cezhraničné vplyvy a preto si nevyžaduje cezhraničné posudzovanie.
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Príloha č. 2

Integrovaná územná investícia:

Udržateľné zlepšenie manažmentu služieb a infraštruktúry v UMR
podporujúcej komunitný rozvoj, pohybové aktivity, šport a vzdelávanie
Kľúčový výkonnostný ukazovateľ:
● posilnenie infraštruktúrnych kapacít
Ciele:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

dobudovanie chýbajúcej infraštruktúry
zvýšenie kvality technického stavu infraštruktúry a materiálno-technického vybavenia
zlepšenie dostupnosti športovej a kultúrnej infraštruktúry pre všetkých, zvýšenie jej kvality
zvýšenie kvality a dostupnosti služieb v oblasti športu, voľnočasových aktivít
podpora kultúrnych a športových aktivít, zvýšenie kvality a dostupnosti
podpora komunitných iniciatív, kultúrnych a športových aktivít iniciovaných zdola
podpora vzájomnej spolupráce rôznych kultúrnych aktérov smerom k iným sektorom
zvýšenie domácej a zahraničnej návštevnosti
podpora pohybových aktivít a zdravého životného štýlu

Kľúčový projekt
A. Dobudovanie regionálnej a lokálnej infraštruktúry zameranej na zvyšovanie kvality života,
pohybové aktivity a šport pre všetkých
Charakteristika kľúčového/nosného projektu: dobudovanie novej chýbajúcej regionálnej a lokálnej
športovej infraštruktúry, revitalizácia a rekonštrukcia existujúcej infraštruktúry a zároveň rozvoj
drobnej infraštruktúry pre športové a pohybové aktivity vo verejnom priestore pre všetkých so
zameraním na zvyšovanie kvality života a zdravý životný štýl. Clustering špecializovanej športovej
infraštruktúry v centrách osídlenia a ich zosieťovanie a zároveň zosieťovanie existujúcich centier
multifunkčnej športovej a voľnočasovej športovej infraštruktúry v zázemí spádových oblastí
a v centrách osídlenia. Zabezpečenie dostupnej komplementárnej a subsidiárnej infraštruktúry.
Očakávaný prínos/stav po realizácii projektu: dobudovaná chýbajúca, zrevitalizovaná
a zrekonštruovaná existujúca infraštruktúra spĺňajúca súčasné, moderné, inteligentné štandardy,
zvýšenie popularity športu a všeobecne pohybových aktivít vo všetkých vekových kategóriách.
Možní nositelia projektu: miestna samospráva, športové zväzy, športové kluby, záujmové združenia,
vzdelávacie inštitúcie.
Náklady: aktualizuje sa
Potenciálny zdroj financovania v rámci ITI: EŠIF - Politický cieľ 5 (EURÓPA BLIŽŠIE K OBČANOM)
Väzba na priority Integrovanej územnej stratégie PSK:
Priorita 1. Inovatívna a konkurencieschopná regionálna ekonomika
Priorita 2. Životné podmienky obyvateľov kraja
Väzba na strategický cieľ Integrovanej územnej stratégie PSK:
1.1 Zvýšiť ekonomickú výkonnosť kraja s dôrazom na udržateľnosť podnikania a zvyšovanie
produktivity
1.2 Zvýšiť návštevnosť UMR využitím jeho vysokého endogénneho potenciálu pre rozvoj cestovného
ruchu

2.1 Zlepšiť zdravie obyvateľov, zvýšiť ich bezpečnosť a budovať inkluzívnu občiansku spoločnosť
Územie realizácie projektu: Prešovský samosprávny kraj - SPR Spiš, územie UMR „Poprad-SvitKežmarok“

Komplementárne balíky projektov ku projektu A
A.1 Zvyšovanie kvality života, zdravého životného štýlu prostredníctvom dobudovania
infraštruktúry zameranej na pohybové aktivity a šport
Ciele:
• dobudovanie chýbajúcej športovej a kultúrnej infraštruktúry
• rekonštrukcia a revitalizácia existujúcej športovej a kultúrnej infraštruktúry
• zvýšenie kvality technického stavu existujúcej infraštruktúry a materiálno - technického
vybavenia
• zvýšenie povedomia obyvateľov o zdravom životnom štýle prostredníctvom vzdelávacích
aktivít
• vytvorenie priaznivých podmienok pre pohybové voľnočasové, športové a kultúrne aktivity
pre všetky skupiny obyvateľstva
• podpora voľnočasových, športových a kultúrnych aktivít
Nositelia projektov: miestna samospráva, športové zväzy, športové kluby, záujmové združenia,
vzdelávacie inštitúcie.
Očakávaný prínos/ukazovatele výstupu: dobudovanie chýbajúcej infraštruktúry, revitalizácia
a rekonštrukcia existujúcej infraštruktúry, zvýšenie povedomia o zdravom životnom štýle vo všetkých
vekových kategóriách, vytvorenie podmienok pre aktívne trávenie voľného času a voľnočasové
aktivity vo zvýšenej miere.
Územie realizácie projektu: Prešovský samosprávny kraj - SPR Spiš, územie UMR „Poprad-SvitKežmarok“
Predpokladaná celková alokácia: aktualizuje sa
Indikatívne operácie/projekty: vytvorenie podmienok pre organizovanie pohybových, športových,
voľnočasových a kultúrnych aktivít a to na báze klubových, profesných alebo komunitných podujatí pre
všetky vekové kategórie a skupiny obyvateľstva.

Kľúčový projekt
B. Dostupné integrované sociálne služby, inovatívne a inkluzívne vzdelávanie pre všetkých
Charakteristika kľúčového/nosného projektu: dobudovanie novej, chýbajúcej resp. revitalizácia
a rekonštrukcia existujúcej sociálnej infraštruktúry spĺňajúcej najmodernejšie inovatívne a inteligentné
štandardy, umožňujúce inovatívne formy vzdelávania, inklúziu sociálne znevýhodnených skupín
obyvateľstva a zabezpečenie rovnosti príležitostí pre všetkých.
Očakávaný prínos/stav po realizácii projektu: dobudovaná chýbajúca, zrevitalizovaná
a zrekonštruovaná existujúca sociálna a vzdelávacia infraštruktúra spĺňajúca súčasné, moderné,

inteligentné štandardy, vytvorenie a sprístupnenie dostupného vzdelávania a poskytovania
sociálnych služieb pre MRK.
Možní nositelia projektu: miestne samosprávy, školy, podnikateľské subjekty
Náklady: aktualizuje sa
Potenciálny zdroj financovania v rámci ITI: EŠIF - Politický cieľ 1 (Inteligentnejšia Európa), Politický
cieľ 4 (Sociálnejšia Európa),
Väzba na priority Integrovanej územnej stratégie PSK:
Priorita 2. Životné podmienky obyvateľov kraja
Väzba na strategický cieľ Integrovanej územnej stratégie PSK:
2.1 Zlepšiť zdravie obyvateľov, zvýšiť ich bezpečnosť a budovať inkluzívnu občiansku spoločnosť
Územie realizácie projektu: Prešovský samosprávny kraj - SPR Spiš, územie UMR „Poprad-SvitKežmarok“
Komplementárne balíky projektov ku projektu B
B.1. Dobudovanie infraštruktúry v oblasti poskytovania sociálnych služieb a vzdelávania pre
obyvateľov MRK
Ciele:
•
•
•
•
•
•
•

dobudovanie chýbajúcej sociálnej a vzdelávacej infraštruktúry
revitalizácia a rekonštrukcia existujúcej infraštruktúry
zvýšenie kvality technického stavu infraštruktúry a materiálno-technického vybavenia,
sprístupnenie a zvýšenie kvality infraštruktúry pre znevýhodnené skupiny obyvateľstva
zvýšenie vzdelanostnej úrovne a kvality života MRK
podpora komunitných iniciatív znevýhodnených skupín obyvateľstva
podpora a debarierizácia predškolského vzdelávania detí z MRK

Nositelia projektov: PSK, vzdelávacie inštitúcie, neziskové a verejno-prospešné organizácie
Očakávaný prínos/ukazovatele výstupu: dobudovanie chýbajúcej infraštruktúry, revitalizácia
a rekonštrukcia existujúcej infraštruktúry, zvýšenie kvality technického stavu a MTZ infraštruktúry,
sprístupnenie dostupnej sociálnej a vzdelávacej infraštruktúry pre MRK, zvýšenie schopností
obyvateľov MRK začleniť sa do kvalitného života v dospelosti, zlepšenie vzdelanostnej úrovne.
Územie realizácie projektu: Prešovský samosprávny kraj - SPR Spiš, územie UMR „Poprad-SvitKežmarok“
Predpokladaná celková alokácia: aktualizuje sa
Indikatívne operácie/projekty: vytvorenie podmienok pre poskytovanie kvalitných sociálnych a
vzdelávacích služieb, pre začlenenie sa do vzdelávacieho procesu, ako aj do kvalitného života v
dospelosti pre obyvateľov MRK, podpora komunitných, osvetových a motivačných aktivít MRK.

Integrovaná územná investícia:

Podpora rozvoja integrovanej, atraktívnej a komplexnej ponuky cestovného
ruchu založenej na kultúrno-historickom potenciáli, na atraktivitách UMR a
na lokálnych špecifikách spojená s podporou malého a stredného
podnikania
Kľúčový výkonnostný ukazovateľ:
• rast počtu návštevníkov v regióne
• predĺženie dĺžky pobytu návštevníkov

•
•
Ciele:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

zvýšenie tržieb podnikov v CR
zvýšenie kvality a pestrosti ponúkaných služieb

inteligentná revitalizácia a rekonštrukcia verejných priestranstiev
obnova a rekonštrukcia verejných budov, pamiatkových objektov a NKP
dobudovanie a rekonštrukcia objektov podporujúcich kultúrny a kreatívny priemysel
zvýšenie kvality technickej infraštruktúry v oblasti kultúry a CR
podpora udržateľného rozvoja pamiatkových a historických objektov
zabezpečenie dostupnej kultúrnej infraštruktúry a kultúrneho dedičstva pre všetkých
podpora a rozvoj CR a zvýšenie pestrosti a kvality ponúkaných služieb
zvýšenie kvality a rozmanitosti výstupov kreatívneho priemyslu, kultúry a CR
podpora a rozvoj kultúrno-historického potenciálu regiónu
rozvoj, podpora a prezentácia špecifík a atraktivít regiónu
podpora aktivít kreatívneho priemyslu, kultúrnych a voľnočasových aktivít
podpora komunitných iniciatív, kultúrnych a voľnočasových aktivít organizovaných zdola
podpora kooperácie a vzájomnej súdržnosti širokého spektra subjektov pôsobiacich v oblasti
kultúry a CR
podpora a rozvoj ľudského potenciálu
zvýšenie počtu domácich a zahraničných návštevníkov
podpora duchovného vzdelávania a zdravotného životného štýlu
prezentácia a propagácia kultúrneho dedičstva, atraktivít a jedinečnosti regiónu

Kľúčový projekt
A. Podpora udržateľného cestovného ruchu založená na kultúrno-historickom potenciáli, špecifikách a
atraktivitách UMR orientovaná na revitalizáciu územia UMR
Charakteristika kľúčového/nosného projektu: Obnova a revitalizácia verejných priestorov, centier a
priestranstiev a dobudovanie novej multifunkčnej, inteligentnej, zelenej infraštruktúry dostupnej
širokej verejnosti predovšetkým v centrách osídlenia podporujúcej udržateľný cestovný ruch
a kultúrno-historický potenciál.
Očakávaný prínos/stav po realizácii projektu: moderné, revitalizované, ekologické, inteligentné,
funkčné a bezpečné verejné centrá poskytujúce širokú paletu služieb dostupných pre všetky skupiny
obyvateľstva, zvýšenie návštevnosti a popularity centier a verejných priestranstiev.
Možní nositelia projektu: samosprávy, podnikateľské subjekty, profesné združenia, lokálne komunity,
občianske združenia, dobrovoľníci.
Náklady: aktualizuje sa
Potenciálny zdroj financovania v rámci ITI: EŠIF - Politický cieľ 5 (EURÓPA BLIŽŠIE K OBČANOM)
Väzba na priority Integrovanej územnej stratégie PSK:
Priorita 1. Inovatívna a konkurencieschopná regionálna ekonomika
Väzba na strategický cieľ Integrovanej územnej stratégie PSK:
1.1 Zvýšiť ekonomickú výkonnosť kraja s dôrazom na udržateľnosť podnikania a zvyšovanie
produktivity
1.2 Zvýšiť návštevnosť kraja využitím jeho vysokého endogénneho potenciálu pre rozvoj cestovného
ruchu
Územie realizácie projektu: Prešovský samosprávny kraj - SPR Spiš, územie UMR „Poprad-SvitKežmarok“

Komplementárne balíky projektov ku projektu A
Zvyšovanie kvality poskytovaných služieb a dobudovanie inteligentnej a komplexnej infraštruktúry
zameranej na podporu rozvoja cestovného ruchu s dôrazom na atraktivitu regiónu UMR
Ciele:
•
•
•
•
•
•
•

dobudovanie chýbajúcej infraštruktúry v oblasti CR
rekonštrukcia a obnova verejných budov zameraných na rozvoj a podporu MSP
revitalizácia verejných priestranstiev a oddychových zón
podpora regionálnej ekonomiky zameranej na MSP
podpora ponuky regionálnych produktov
zvýšenie dostupnosti atraktívnych a bezpečných priestorov pre trávenie voľného času
podpora komunitných, voľnočasových, kultúrnych a športových aktivít dostupných pre
všetkých

Nositelia projektov: samosprávy, podnikateľské subjekty, profesné združenia, lokálne komunity,
občianske združenia, dobrovoľníci.
Očakávaný prínos/ukazovatele výstupu: dobudovanie chýbajúcej infraštruktúry
Územie realizácie projektu: Prešovský samosprávny kraj - SPR Spiš, územie UMR „Poprad-SvitKežmarok“
Predpokladaná celková alokácia: aktualizuje sa
Indikatívne operácie/projekty: dobudovanie príp. rekonštrukcia chýbajúcej infraštruktúry
podporujúcej MSP a regionálnu ekonomiku, zvýšenie počtu atraktívnych verejných priestorov pre
trávenie voľného času prostredníctvom revitalizácie.

Kľúčový projekt
B. Vytvorenie dostupnej kultúrnej voľnočasovej infraštruktúry prepojenej na kultúrno-historický
potenciál a atraktivity UMR
Charakteristika kľúčového/nosného projektu: Rekonštrukcia a obnova verejných budov využívaných
na rozvoj kultúrnych aktivít a kreatívny priemysel v centrách osídlenia zameraná na multifunkčné
využitie infraštruktúry a podpora kultúrno-historického potenciálu územia. Posilnenie centier osídlenia
funkčnými kultúrnymi inštitúciami a vytvorenie siete kultúrnej infraštruktúry.
Očakávaný prínos/stav po realizácii projektu: dostupná kultúrna infraštruktúra pre všetky skupiny
obyvateľstva, zvýšenie účasti všetkých vekových kategórií na kultúrnych a kreatívnych aktivitách.
Možní nositelia projektu: samosprávy, kultúrne inštitúcie, vzdelávacie inštitúcie, neziskové a verejnoprospešné organizácie, občianske združenia, komunity.
Náklady: aktualizuje sa
Potenciálny zdroj financovania v rámci ITI: EŠIF - Politický cieľ 5 (EURÓPA BLIŽŠIE K OBČANOM)
Väzba na priority Integrovanej územnej stratégie PSK:
Priorita 1. Inovatívna a konkurencieschopná regionálna ekonomika
Väzba na strategický cieľ Integrovanej územnej stratégie PSK:
1.2 Zvýšiť návštevnosť UMR využitím jeho vysokého endogénneho potenciálu pre rozvoj cestovného
ruchu
Územie realizácie projektu: Prešovský samosprávny kraj - SPR Spiš, územie UMR „Poprad-SvitKežmarok“

Komplementárne balíky projektov ku projektu B
B.1 Zabezpečenie kultúrnej infraštruktúry rozvíjajúcej kultúrno-historický potenciál UMR a podpora kultúrnych
aktivít dostupných pre všetky skupiny obyvateľstva

Ciele:
•
•
•
•
•

obnova a rekonštrukcia kultúrnej infraštruktúry
zabezpečenie dostupnej kultúrnej infraštruktúry pre všetkých
podpora kultúrneho a kreatívneho priemyslu
podpora kultúrnych a kreatívnych aktivít
rozvoj a podpora kultúrnych komunitných aktivít organizovaných zdola

Nositelia projektov: samosprávy, kultúrne inštitúcie, vzdelávacie inštitúcie, neziskové a verejnoprospešné organizácie, občianske združenia, komunity.
Očakávaný prínos/ukazovatele výstupu: dostupná kultúrna infraštruktúra pre všetky skupiny
obyvateľstva, zvýšenie účasti všetkých vekových kategórií na kultúrnych a kreatívnych aktivitách.
Územie realizácie projektu: Prešovský samosprávny kraj - SPR Spiš, územie UMR „Poprad-SvitKežmarok“
Predpokladaná celková alokácia: aktualizuje sa
Indikatívne operácie/projekty: rekonštrukcia a obnova kultúrnej infraštruktúry, podpora kreatívneho
priemyslu, pestrá ponuka kultúrneho a duchovného vyžitia všetkých skupín obyvateľstva ako aj
návštevníkov regiónu.

Príloha č. 3

Integrovaná územná investícia : Podpora rozvoja
integrovanej, atraktívnej a komplexnej ponuky
cestovného ruchu založenej na kultúrnohistorickom potenciáli, na atraktivitách UMR a na
lokálnych špecifikách spojená s podporou malého a
stredného podnikania

Udržateľné zlepšenie manažmentu služieb a infraštruktúry
v UMR podporujúcej komunitný rozvoj, pohybové aktivity,
šport a vzdelávanie

IÚI názov

Kľúčový/komplementárny projekt UMR "Poprad-Svit-Kežmarok"

Názov projektu

Kľúčový projekt: Dobudovanie regionálnej a lokálnej infraštruktúry zameranej na zvyšovanie
Tenisové cenrum (Poprad)
kvality života, pohybové aktivity a šport pre všetkých
Otvorené kúpalisko (50 m) vrátane zázemia (Poprad)
Spolu za kľúčové projekty

Komplementárny projekt: A1. Zvyšovanie kvality života, zdravého životného štýlu
prostredníctvom dobudovania infraštruktúry zameranej na pohybové aktivity a šport

Skate Park (Poprad)
Krytá plaváreň (Kežmarok)
Rekonštrukcia športovísk – športová hala, futbalové ihrisko (Kežmarok)
Rekonštrukcia športovísk – Tartanová dráha a zázemie atletického štadióna (Svit)
Rekonštrukcia športovísk – Rekonštrukcia krytej plavárne (Svit)
Vybudovanie multifunkčného ihriska (Svit)
Rekonštrukcia 3 ihrísk. (Vysoké Tatry)

Spolu za komplementárne projekty
Kľúčový projekt: Dostupné integrované sociálne služby, inovatívne a inkluzívne vzdelávanie
Komunitné centrum (Poprad)
pre všetkých
Komplementárny projekt: A1. Dobudovanie infraštruktúry v oblasti poskytovania sociálnych
Školka MRK (Poprad)
služieb a vzdelávania pre obyvateľov MRK
Spolu za IÚI
Kľúčový projekt: Podpora udržateľného cestovného ruchu založená na kultúrno-historickom
Rekonštrukcia námestia sv. Egídia v Poprade
potenciáli, špecifikách a atraktivitách UMR orientovaná na revitalizáciu územia UMR
Revitalizácia námestia J. A. Baťu (Svit)
Spolu za kľúčové projekty
Komplementárny projekt: A1. Zvyšovanie kvality poskytovaných služieb a dobudovanie
inteligentnej a komplexnej infraštruktúry zameranej na podporu rozvoja cestovného ruchu s
dôrazom na atraktivitu regiónu UMR

Výstavba regionálnej tržnice (Kežmarok)
Zriadenie zóny remesiel – oprava budov CMZ, revitalizácia CMZ (Kežmarok)
Rekonštrukcia administratívneho centra (bývalá poliklinika) (Kežmarok)
Revitalizácia oddychovej zóny Jeruzalemský vrch a Zlatná (Kežmarok)

Spolu za komplementárne projekty
Kľúčový projekt: Vytvorenie dostupnej kultúrnej voľnočasovej infraštruktúry prepojenej na
Dom kultúry (Kežmarok)
kultúrno-historický potenciál a atraktivity UMR
Komplementárny projekt: Komplementárny projekt: A1. Zabezpečenie kultúrnej infraštruktúry
rozvíjajúcej kultúrno-historický potenciál UMR a podpora kultúrnych aktivít dostupných pre
Rekonštrukcia kultúrneho domu v Tatranskej Lomnici
všetky skupiny obyvateľstva
Spolu za IÚI
Spolu za všetky IÚI

Indikovaný rozpočet v EUR

OP Slovensko
Priorita
Opatrenie

Cieľ

PSK
Strategický cieľ

Priorita

Špecifický cieľ

UMR
Strategický cieľ Špecifický cieľ

Priorita

5 000 000
5 000 000
10 000 000

5
5
5

5.3.
5.3.

X
X

1,2
1,2

1.2,2.1
1.1,1.2,2.1

1.2.1, 2.1.2
1.1.1, 1.2.1, 2.1.2

1, 2
1, 2

1.2, 2.1
1.1., 1.2, 2.1

1.2.1., 2.1.1.
1.1.1., 1.2.1., 2.1.1.

500 000
2 000 000
1 000 000
1 000 000
500 000
60 000
180 000
5 240 000

5
5
5
5
5
5
5

5.3.
5.3.
5.3.
5.3.
5.3.
5.3.
5.3.

X
X
X
X
X
X
X

1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2

1.2,2.1
1.2,2.1
1.2,2.1
1.2,2.1
1.2,2.1
1.2,2.1
1.2,2.1

1.2.1, 2.1.2
1.2.1, 2.1.2
1.2.1, 2.1.2
1.2.1, 2.1.2
1.2.1, 2.1.2
1.2.1, 2.1.2
1.2.1, 2.1.2

1, 2
1, 2
1, 2
1, 2
1, 2
1, 2
1, 2

1.2, 2.1
1.2 ,2.1
1.2, 2.1
1.2, 2.1
1.2, 2.1
1.2, 2.1
1.2, 2.1

1.2.1., 2.1.1.
1.2.1., 2.1.1.
1.2.1., 2.1.1.
1.2.1., 2.1.1.
1.2.1., 2.1.1.
1.2.1., 2.1.1.
1.2.1., 2.1.1.

1 500 000

1,4

4.4.

4.4.3.

2

2.1

2.1.3

2

2.1

2.1.2.

1 000 000
17 740 000

1,4

4.4.

4.4.3.

2

2.1

2.1.3

2

2.1

2.1.2.

9 000 000
800 000
9 800 000

5
5
5

5.4.
5.4.

5.4.4.
5.4.4.

1
1

1.1, 1.2
1.1, 1.2

1.1.1, 1.2.1
1.1.1, 1.2.1

1
1

1.1, 1.2.
1.1, 1.2.

1.1.1, 1.2.1.
1.1.1, 1.2.1.

800 000
2 200 000
700 000
800 000
4 500 000

5
5
5
5
5

5.4.
5.4.
5.4.
5.4.

5.4.4.
5.4.4.
5.4.4.
5.4.4.

1
1
1
1

1.1
1.1.1, 1.1.3
1.1,1.2 1.1.1, 1.1.3, 1.2.1
1.1
1.1.1, 1.1.3
1.2
1.2.1, 1.2.2

1
1
1
1

1.1,
1.1, 1.2.
1.1, 1.2.
1.2

1.1.1, 1.1.2
1.1.1, 1.1.3, 1.2.1
1.1.1, 1.1.2
1.2.1, 1.2.2

5 500 000

5

5.4.

5.4.4.

1

1.2

1.2.1, 1.2.2

1

1.2

1.2.1, 1.2.2

1 520 000
21 320 000
39 060 000

5

5.4.

5.4.4.

1

1.2

1.2.1, 1.2.2

1

1.2

1.2.1, 1.2.2

Kooperačná rada územia udržateľného mestského rozvoja „Poprad-Svit-Kežmarok“

NÁVRH NA UZNESENIE

Kooperačná rada UMR „Poprad-Svit-Kežmarok“:

berie na vedomie informatívnu správu o návrhu Integrovaných
územných investíciách UMR na roky 2021-2027

Kooperačná rada územia udržateľného mestského rozvoja „Poprad-Svit-Kežmarok“

Materiál na 1. zasadnutie Kooperačnej rady UMR „Poprad-Svit-Kežmarok“
dňa: 22.03.2021

Číslo poradia: 4.3

Informatívna správa o spracovaní Programu hospodárskeho
rozvoja a sociálneho rozvoja UMR „Poprad-Svit-Kežmarok“

Predkladá:
Ing. Anton Danko
Predseda Kooperačnej rady UMR „Poprad-Svit-Kežmarok“
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Sekretariát Kooperačnej rady UMR „Poprad-Svit-Kežmarok“
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1. Dôvodová správa
2. Návrh na uznesenie

Kooperačná rada územia udržateľného mestského rozvoja „Poprad-Svit-Kežmarok“
Dôvodová správa
Kooperačná rada územia UMR „Poprad-Svit-Kežmarok“ (ďalej len KR) na svojom zasadnutí
dňa 15.12.2020 schválila Vstupnú správu IÚS UMR „Poprad-Svit-Kežmarok“ (ďalej len
Vstupná správa), ktorá bola následne zaslaná na PSK a Ministerstvo investícií, regionálneho
rozvoja a informatizácie SR (ďalej len MIRRI). Listom zo dňa 9.2.2021 nás MIRRI
informovalo o preštudovaní vstupných správ s konštatovaním, že „reprezentujú výsledok
nemalého úsilia, spolupráce v území a nasadenia všetkých zúčastnených, za čo ďakujeme Vám,
Vašim tímom a sociálno-ekonomickým partnerom, či už sa podieľali na spracovaní IÚS
samosprávneho kraja, jeho špecifických regiónov alebo UMR“. Následne na on-line stretnutí,
ktoré sa uskutočnilo dňa 11.03.2021 zástupcovia VÚC a odborné tímy SPR a UMR boli
prostredníctvom MIRRI informovaní o všeobecných odporúčaniach k integrovaným územným
investíciám vstupných správ a zároveň bolo prezentované stanovisko k odoslaným vstupným
správam s tým, že tieto dokumenty boli už MIRRI posúdené a že nie je potrebné ich
dopracovať. Vzhľadom na uvedené skutočnosti sekretariát UMR spracoval IÚI a následne
pristupuje k spracovaniu vlastného strategického dokumentu – programu hospodárskeho
rozvoja a sociálneho rozvoja resp. integrovanej územnej stratégie (ďalej len PHRSR resp. IÚS).
Vzhľadom na charakter, rozsah a odbornosť dokumentu PHRSR / IÚS a zároveň časový
harmonogram postupu prác na strategickom dokumente je potrebné zvážiť spôsob jeho
spracovania – vlastnými kapacitami, externým odborným tímom alebo kombinovaným
spôsobom (vlastné kapacity, externí experti) a zároveň aj spôsob financovania spracovania
dokumentu - z vlastných zdrojov jadrového mesta alebo združením finančných prostriedkov
na tento účel. Memorandum o spolupráci v článku 7 bode 2 definuje spôsob financovania
nasledovne: „Náklady spojené s prípravou IÚS UMR „Poprad-Svit-Kežmarok“, ako aj so
zriadením a činnosťou Kooperačnej rady UMR „Poprad-Svit-Kežmarok“ znáša mesto Poprad,
ak sa zúčastnené strany písomne nedohodnú inak v tomto memorande alebo neskôr po jeho
podpise.“. Vzhľadom na uvedené skutočnosti primátor jadrového mesta bude iniciovať
rokovanie všetkých zúčastnených strán Memoranda s cieľom dohodnúť ďalší postup tvorby
a financovania PHRSR.

Kooperačná rada územia udržateľného mestského rozvoja „Poprad-Svit-Kežmarok“

NÁVRH NA UZNESENIE

Kooperačná rada UMR „Poprad-Svit-Kežmarok“:

berie na vedomie informatívnu správu o spracovaní Programu
hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja UMR
„Poprad-Svit-Kežmarok“

