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

 

Z Á P I S N I C A 
z 2. zasadnutia Kooperačnej rady  UMR „Poprad-Svit-Kežmarok“, ktoré sa uskutočnilo 

  

Termín zasadnutia: 31.05.2021 o 10.00 hod (pondelok)     

Miesto:            Online – videokonferencia  

 

Prítomní online: 

Predseda Kooperačnej rady UMR „Poprad-Svit-Kežmarok“: Ing. Anton Danko 

 

Komora regionálnej samosprávy 

Ing. Miroslav Perignáth 

RNDr. Radomír Babiak, PhD. 

PaedDr. Patrícia Bujňáková 

MUDr. Ján Hencel, MSc. 

Mgr. Štefan Pčola 

Ing. Miroslav Repaský 

MUDr. Martin Lajoš 

 

Komora miestnej samosprávy 

Ing. Anton Danko 

Ing. Marián Barilla 

Ing. Milan Baran 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA  

Ing. Karol Gurka 

Mgr. Ľuboslav Kovalský                               

Ing. Dáša Vojsovičová 

Ing. Mária Fábryová 

 

Komora sociálno-ekonomických partnerov 

Ing. Denisa Kučkovská 

Ing. Igor Lupták 

prof. Ing. Ján Závadský, PhD. 

Ing. Milan Špak 
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Ing. Ivan Zima 

Ing. Lenka Rusnáková 

 

Členovia sekretariátu Kooperačnej rady UMR „Poprad-Svit-Kežmarok“ 

Ing. Jozef Durbák 

Mgr. Katarína Kubusová 

Mgr. Lukáš Penxa 

 

Prítomní online: podľa prezenčnej listiny 

Prezenčná listina je prílohou zápisnice. 

 

Ing. Ivan Zima a prof. Ing. Ján Závadský, PhD. mali pri troch hlasovaniach technický problém s 

hlasovacím programom, hlasovali prostredníctvom  programu ZOOM. 

 

Neprítomní: 

Anna Schlosserová 

PhDr. Milan Gacík 

Ing. Janka Gantnerová 

 

Program rokovania 

 

Dňa 31.05.2021 (pondelok) o 10.00 hod. sa online formou uskutočnilo 2. zasadnutie 

Kooperačnej rady UMR „Poprad-Svit-Kežmarok“ s nasledovným programom: 

1. Otvorenie 
2. Voľba jedného overovateľa zápisnice z radov členov Kooperačnej rady UMR  

„Poprad-Svit-Kežmarok“ 
3. Schválenie programu zasadnutia Kooperačnej rady UMR „Poprad-Svit-Kežmarok“ 
4. Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k Štatútu Kooperačnej rady UMR „Poprad-Svit-

Kežmarok“ 
5. Informatívna správa o príprave Integrovanej územnej stratégie UMR „Poprad-Svit-

Kežmarok“  
6. Voľba nominanta Kooperačnej rady UMR „Poprad-Svit-Kežmarok“ za člena Komory 

UMR do Rady partnerstva PSK 
7. Záver 

 

Bod 1. Otvorenie 
 
Predseda Kooperačnej rady UMR „Poprad-Svit-Kežmarok“ (ďalej len „predseda KR UMR“) 

Ing. Anton Danko privítal prítomných, otvoril a viedol 2. zasadnutie Kooperačnej rady UMR 

„Poprad-Svit-Kežmarok“ prostredníctvom videokonferencie. 

 

Bod 2.   Voľba   jedného   overovateľa zápisnice   z   radov  členov  Kooperačnej  rady  UMR  
„Poprad-Svit-Kežmarok“ 
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Predseda KR UMR Ing. Anton Danko navrhol za overovateľa zápisnice Ing. Igora Luptáka. 

 

Hlasovanie o uznesení č. 4: Voľba jedného overovateľa zápisnice z radov člen Kooperačnej 
rady UMR „Poprad-Svit-Kežmarok“: 

1. Komora regionálnej samosprávy:  

ZA: 7 členov         PROTI: 0 členov         ZDRŽALO SA: 0 členov        NEHLASOVALO: 0 členov 

 
2. Komora miestnej samosprávy:  

ZA: 7 členov         PROTI: 0 členov         ZDRŽALO SA: 0 členov        NEHLASOVALO: 0 členov 

 
3. Komora sociálno-ekonomických partnerov:  

ZA: 6 členov         PROTI: 0 členov         ZDRŽALO SA: 0 členov        NEHLASOVALO: 0 členov 

 

Kooperačná rada UMR „Poprad-Svit-Kežmarok“ schvaľuje navrhované znenie uznesenia. 
 

Bod 3. Schválenie programu zasadnutia Kooperačnej rady UMR „Poprad-Svit-Kežmarok 

Hlasovanie o uznesení č. 5: Schválenie programu zasadnutia Kooperačnej rady UMR 
„Poprad-Svit-Kežmarok“ 

1. Komora regionálnej samosprávy:  

ZA: 7 členov         PROTI: 0 členov         ZDRŽALO SA: 0 členov        NEHLASOVALO: 0 členov 

 

2.  Komora miestnej samosprávy:  

ZA: 7 členov         PROTI: 0 členov         ZDRŽALO SA: 0 členov        NEHLASOVALO: 0 členov 

 

3.  Komora sociálno-ekonomických partnerov:  

ZA: 6 členov         PROTI: 0 členov         ZDRŽALO SA: 0 členov        NEHLASOVALO: 0 členov 

 

Kooperačná rada UMR „Poprad-Svit-Kežmarok“ schvaľuje navrhované znenie uznesenia. 
 

Bod 4. Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k Štatútu Kooperačnej rady UMR „Poprad-Svit-
Kežmarok“ 
 
Ing. Jozef Durbák, člen sekretariátu KR UMR „Poprad-Svit-Kežmarok“  - informoval členov 

Kooperačnej rady o zmene Štatútu Rady partnerstva Prešovského samosprávneho kraja (ďalej 

len „Rada partnerstva PSK“), ktorou sa okrem iného zvýšil počet členov Komory UMR v Rade 

partnerstva PSK z 9 členov na 13 členov.  Upozornil, že v súčasnom Štatúte  Kooperačnej rady  



4 
 

UMR absentuje právomoc voliť nominantov Komory UMR na členov Rady partnerstva PSK. 

Z dôvodu zosúladenia Štatútu Kooperačnej rady UMR (ďalej len „Štatút“) a Štatútu Rady 

partnerstva PSK sekretariát  Kooperačnej  rady  UMR vypracoval dodatok  k  Štatútu, ktorým 

sa Štatút mení a dopĺňa nasledovne:  v  čl. 2 ods. 1 sa za slovo „vykonáva“ vkladá slovo „najmä“ 

a v čl. 2 ods. 1 sa za písmeno i) vkladá písmeno j), ktoré znie: „j) volí nominantov na členov 

Rady partnerstva Prešovského samosprávneho kraja, Komory  UMR.“. Vysvetlil, že slovo 

„najmä“ sa do Štatútu dopĺňa z dôvodu, aby sa v budúcnosti predišlo podobným situáciám. 

Dodal, že Štatút sa pravdepodobne ešte bude meniť z dôvodu plánovanej zmeny legislatívy. 

 

Diskusia: 

RNDr. Radomír Babiak, PhD., komora regionálnej samosprávy – doplnil p. Ing. Jozefa Durbáka 

ohľadne kontextu tejto situácie. Vysvetlil, že v čase kreovania Rady partnerstva PSK bolo 

potrebné do Komory UMR doplniť zástupcov jednotlivých UMR. Z dôvodu, že v tomto čase 

ešte neboli vytvorené Kooperačné rady UMR v území PSK, Rada partnerstva PSK akceptovala 

nominácie od jadrových miest. Podporil súčasnú zmenu Štatútu z dôvodu ujasnenia 

kompetencií. Potvrdil, že na jeseň sa pravdepodobne budú meniť všetky Štatúty.  

 

Hlasovanie o uznesení č. 6: Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k Štatútu Kooperačnej rady 
UMR „Poprad-Svit-Kežmarok“  

1. Komora regionálnej samosprávy:  

ZA: 7 členov         PROTI: 0 členov         ZDRŽALO SA: 0 členov        NEHLASOVALO: 0 členov 

 

2.  Komora miestnej samosprávy:  

ZA: 8 členov         PROTI: 0 členov         ZDRŽALO SA: 0 členov        NEHLASOVALO: 0 členov 

 

3.  Komora sociálno-ekonomických partnerov:  

ZA: 6 členov         PROTI: 0 členov         ZDRŽALO SA: 0 členov        NEHLASOVALO: 0 členov 

 
 

Kooperačná rada UMR „Poprad-Svit-Kežmarok“ schvaľuje navrhované znenie uznesenia. 
 
5. Informatívna správa o príprave Integrovanej územnej stratégie UMR „Poprad-Svit-
Kežmarok“  
 
Ing. Jozef Durbák, člen sekretariátu KR UMR „Poprad-Svit-Kežmarok“ - informoval 

o možnostiach spracovania Integrovanej územnej stratégie (ďalej len „IÚS“), ktoré boli 

prezentované zo strany Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (ďalej 

len „MIRRI“). Predstavil tri možnosti spracovania IÚS – zúžený variant, rozšírený variant 

a variant spracovania IÚS ako spoločného programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho 

rozvoja (ďalej len „PHRSR“) skupiny obcí. Doplnil, že pri kreovaní UMR „Poprad-Svit-



5 
 

Kežmarok“ sa zúčastnené samosprávy dohodli, že IÚS nebude spracovaná ako spoločný PHRSR 

skupiny obcí. Navrhol, aby si členovia Kooperačnej rady vybrali medzi zúženým alebo 

rozšíreným variantom spracovania IÚS. Zároveň požiadal členov Kooperačnej rady, aby 

si niektorý z nich oslovil návrh na uznesenie, ktorým by sa schválilo spracovanie IÚS jednou 

z prezentovaných variant.  

Ing. Anton Danko, predseda KR UMR – dodal, že uznesenie bude mať dve časti. V prvej časti 

sa informatívna správa bude brať na vedomie a v druhej časti sa schváli jeden 

z prezentovaných variantov spracovania IÚS. Zároveň navrhol, aby sa ďalej prediskutovalo 

spracovanie IÚS formou zúženého variantu. 

Ing. Jozef Durbák, člen sekretariátu KR UMR „Poprad-Svit-Kežmarok“  - pokračoval v opise 

ďalšieho procesného postupu schvaľovania jednotlivých variant IÚS. V prípade ak by sa 

schválilo spracovanie IÚS zúženým variantom, vypracovaná IÚS by podliehala schvaľovaniu 

v Kooperačnej rade. Upriamil pozornosť na harmonogram MIRRI, podľa ktorého by mala byť 

IÚS pripravená do konca roka 2021. Upozornil, že v pláne obnovy je uvedené, že samosprávy 

ktoré sú v UMR, môžu čerpať finančné prostriedky na výstavbu cyklistickej infraštruktúry. 

Zároveň však samosprávy, ktoré sú v UMR nebudú môcť čerpať finančné prostriedky 

z Operačného programu Slovensko, aby sa predišlo dvojitému financovaniu. Na základe tejto 

skutočnosti sa pri tvorbe IÚS bude dopĺňať aktuálny zásobník projektov. Je potrebné zvážiť, 

pridanie projektov týkajúcich sa cyklistickej infraštruktúry do tohto zásobníka zo strany 

zúčastnených samospráv. Doplnil, že Prešovský samosprávny kraj  schválil vo svojom rozpočte 

financovanie projektovej dokumentácie na prípravu cyklistickej infraštruktúry z Tatier 

do Slovenského raja vedúcu cez Poprad, Gánovce, Hozelec, Hôrka, Švábovce a Spišský Štiavnik. 

Tieto obce by na základe informácií o financovaní nových cyklotrás prejavili záujem o vstup 

do UMR. Upozornil, že pravdepodobne budeme riešiť rozšírenie počtu samospráv v UMR. 

Podotkol, že všetky samosprávy, ktoré sa nachádzajú v UMR by museli vysloviť súhlas 

s rozšírením UMR o ďalšie samosprávy. Obce ktoré by chceli pristúpiť k Memorandu 

o spolupráci (ďalej len „Memorandum“), by museli predložiť súhlas obecného zastupiteľstva 

s pristúpením k UMR.  

Ing. Anton Danko, predseda KR UMR – opýtal sa, či by s pristúpením obcí musela súhlasiť 

Kooperačná rada.  

Ing. Jozef Durbák, člen sekretariátu KR UMR „Poprad-Svit-Kežmarok“  -  odpovedal, že to nie 

je potrebné. V zmysle Memoranda je však potrebný súhlas všetkých zúčastnených strán 

s rozšírením UMR a súhlas obecného zastupiteľstva pristupujúcej obce. Ďalej upriamil 

pozornosť na predkladaný materiál z MIRRI, v ktorom sa nachádzali aktivity, ktoré by mali byť 

implementované prostredníctvom IÚS. Dodal, že nami zatiaľ navrhované aktivity sú 

zakomponované v cieli 5 – Európa bližšie občanom. Na záver prezentoval návrh dotazníka, 

ktorý sa bude zasielať obciam v UMR na tvorbu zásobníka projektov. Sekretariát Kooperačnej 

rady UMR bude následne vyhodnocovať vyplnené dotazníky podľa počtu projektov. Po zbere 

týchto údajov bude nasledovať detailnejšie spracovanie jednotlivých projektových zámerov, 

z ktorých sa neskôr vytvorí finálny zásobník projektov. 
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Diskusia: 

Ing. Ivan Zima, komora sociálno-ekonomických partnerov – chcel si overiť, či mechanizmus 

na čerpanie finančných prostriedkov na cyklistickú infraštruktúru pochopil správne. Na tento 

mechanizmus sa pýtal národného cyklokoordinátora, ktorý mu vysvetli, že projekty 

cyklodopravy spájajúce mestá by mali byť financované cez UMR, a projekty ktoré slúžia na 

rekreačnú či športovú cyklistiku by mali byť financované z EŠIF-u.  

 

Ing. Jozef Durbák, člen sekretariátu KR UMR „Poprad-Svit-Kežmarok“  -  odpovedal, že podľa 

doposiaľ prezentovaných informácií zo strany MIRRI, UMR bude môcť čerpať finančné 

prostriedky z Operačného programu Slovensko na tie aktivity, ktoré MIRRI zadefinuje, s tým 

že celkový objem finančných prostriedkov z Operačného programu Slovensko bude tvoriť 8% 

finančných prostriedkov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Opätovne upriamil 

pozornosť na plán obnovy, v ktorom je priamo uvedené, že samosprávy ktoré sú v UMR, môžu 

čerpať finančné prostriedky na výstavbu cyklistickej infraštruktúry z plánu obnovy, no zároveň 

nebudú môcť čerpať finančné prostriedky z Operačného programu Slovensko z dôvodu 

predchádzania vzniku dvojitého financovania. Z uvedeného dôvodu nám cyklokoordinátor pre 

PSK odporúčal rozšírenie územia UMR o ďalšie samosprávy, ktoré by mohli čerpať finančné 

prostriedky na podporu cyklistickej infraštruktúry z plánu obnovy.  

 

Ing. Anton Danko, predseda KR UMR – poznamenal, že toto pravdepodobne nebude posledná 

zmena. Odporúčal, aby sme ešte počkali, kým sa definitívne ustália všetky pravidlá pre 

čerpanie finančných prostriedkov z programovacieho obdobia 2021-2027.  

 

Ing. Milan Baran, komora miestnej samosprávy – upozornil, že ak pôjdeme do projektov  

cyklotrás, budeme pravdepodobne musieť prehodnotiť celú vecnú náplň na objem finančných 

prostriedkov, ak priberieme ďalšie samosprávy do územia UMR.   

 

Ing. Anton Danko, predseda KR UMR – trval na tom, aby sme ešte počkali s ďalšími krokmi, 

kým sa podmienky dostatočne nevyjasnia.  

 

Ing. Jozef Durbák, člen sekretariátu KR UMR „Poprad-Svit-Kežmarok“  -  upozornil, že sa jedná 

o zmenu vo financovaní. Doposiaľ sme plánovali projekty, ktoré budú financované 

z finančných prostriedkov pre UMR – z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Dodal, že plán 

obnovy je úplne iný zdroj financovania, ktorý sa dopĺňa do IÚS. Pôvodne plánované projekty 

sa nemenia, navyšujú sa zdroje z plánu obnovy na cyklistickú infraštruktúru. Poznamenal, že 

čo sa týka našich priorít a cieľov v IÚS definujeme rozvoj v oblasti cestovného ruchu, pričom 

budovanie cyklistickej infraštruktúry spadá do tejto oblasti.  
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Ing. Karol Gurka, komora miestnej samosprávy – upozornil, že v pláne obnovy budú 

oprávnenými žiadateľmi mestá a obce zlúčené v UMR, nie UMR ako taký. Žiadosť o príspevok 

preto bude podľa neho podmienená začlenením samosprávy do územia UMR.  

 

Ing. Igor Lupták, komora sociálno-ekonomických partnerov – súhlasil s tým, aby 

sa informatívna správa brala na vedomie a poznamenal, že by bolo potrebné sa zaoberať tými 

projektami, ktoré budú reálne uskutočniteľné z časového aj vecného hľadiska. Doplnil, 

že v nadväznosti na budovanie cyklotrás a vstup nových subjektov bude potrebné prerobiť 

zásobník projektov.  

 

Hlasovanie o uznesení č. 7.1: Informatívna správa  o príprave  Integrovanej   územnej  
stratégie UMR „Poprad-Svit-Kežmarok“  
 

1. Komora regionálnej samosprávy:  

ZA: 6 členov         PROTI: 0 členov         ZDRŽALO SA: 0 členov        NEHLASOVALO: 0 členov 

 

2.  Komora miestnej samosprávy:  

ZA: 8 členov         PROTI: 0 členov         ZDRŽALO SA: 0 členov        NEHLASOVALO: 0 členov 

 

3.  Komora sociálno-ekonomických partnerov:  

ZA: 6 členov         PROTI: 0 členov         ZDRŽALO SA: 0 členov        NEHLASOVALO: 0 členov 

 
Kooperačná rada UMR „Poprad-Svit-Kežmarok“ schvaľuje navrhované znenie uznesenia. 
 
Hlasovanie o uznesení č. 7.2: Návrh na schválenie spracovania zúženej Integrovanej územnej 
stratégie UMR „Poprad-Svit-Kežmarok“  
 

1. Komora regionálnej samosprávy:  

ZA: 6 členov         PROTI: 0 členov         ZDRŽALO SA: 0 členov        NEHLASOVALO: 0 členov 

 

2.  Komora miestnej samosprávy:  

ZA: 8 členov         PROTI: 0 členov         ZDRŽALO SA: 0 členov        NEHLASOVALO: 0 členov 

 

3.  Komora sociálno-ekonomických partnerov:  

ZA: 6 členov         PROTI: 0 členov         ZDRŽALO SA: 0 členov        NEHLASOVALO: 0 členov 

 
Kooperačná rada UMR „Poprad-Svit-Kežmarok“ schvaľuje navrhované znenie uznesenia. 
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6. Voľba nominanta Kooperačnej rady UMR „Poprad-Svit-Kežmarok“ za člena Komory UMR 
do Rady partnerstva PSK 
 

Ing. Anton Danko, predseda KR UMR – navrhol za nominanta na člena Rady partnerstva PSK, 

Komory UMR Ing. Dášu Vojsovičovú.  

Ing. Jozef Durbák, člen sekretariátu KR UMR „Poprad-Svit-Kežmarok“  -  vysvetlil, že nominant 

na nového člena do Rady partnerstva PSK, Komory UMR sa volí z dôvodu zmeny Štatútu Rady 

partnerstva PSK. Za naše územie UMR má v súčasnosti táto komora zástupcov za mesto 

Poprad, mesto Vysoké Tatry a mesto Kežmarok. Z tohto dôvodu podporil návrh, aby aj mesto 

Svit malo zastúpenie v Rade partnerstva PSK.  

 

Hlasovanie o uznesení č. 8: Voľba nominanta Kooperačnej rady UMR „Poprad-Svit-Kežmarok“ 
za člena Komory UMR do Rady partnerstva PSK 

 
1. Komora regionálnej samosprávy:  

ZA: 6 členov         PROTI: 0 členov         ZDRŽALO SA: 0 členov        NEHLASOVALO: 0 členov 

 

2.  Komora miestnej samosprávy:  

ZA: 7 členov         PROTI: 0 členov         ZDRŽALO SA: 1 členov        NEHLASOVALO: 0 členov 

 

3.  Komora sociálno-ekonomických partnerov:  

ZA: 6 členov         PROTI: 0 členov         ZDRŽALO SA: 0 členov        NEHLASOVALO: 0 členov 

 
Kooperačná rada UMR „Poprad-Svit-Kežmarok“ schvaľuje navrhované znenie uznesenia. 
 
Bod č. 5  Rôzne 

Ing. Anton Danko - predseda KR UMR – opýtal sa členov Kooperačnej rady či majú ďalšie 

otázky k prerokovaným veciam. Zároveň sa opýtal Ing. Jozefa Durbáka, kedy bude potrebný 

ďalší termín stretnutia.  
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Ing. Jozef Durbák, člen sekretariátu KR UMR „Poprad-Svit-Kežmarok“  -  odpovedal, 

že momentálne ho nevie presne určiť. Predpokladal, že by sa mohlo uskutočniť v priebehu 

dvoch mesiacov.  

Ing. Anton Danko - predseda KR UMR – poďakoval prítomným za účasť na rokovaní a ukončil 

zasadnutie.  

 
Dátum vyhotovenia zápisnice: 04.06.2021  
 
 
 
Vypracoval:                             
 
 
 
 

    ..................................................     
                                                                                                            Mgr. Lukáš Penxa 

                                                                                                             Sekretariát Kooperačnej rady 
                                                                                                               UMR „Poprad-Svit-Kežmarok“  

 
Overovateľ zápisnice:                                                                 
 
 
 
 
 
 

.................................................. 
                                                                                                                          Ing. Igor Lupták 
 
 
 
Predseda Kooperačnej rady UMR “Poprad-Svit-Kežmarok“:  
                                                                                                      
 
 
 
 
 
                                                                                                              ...............................................                                                  
                                                                                                                           Ing. Anton Danko 


