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

ZÁPISNICA
z 1. zasadnutia Kooperačnej rady UMR „Poprad-Svit-Kežmarok“, ktoré sa uskutočnilo

Termín zasadnutia:

22.03.2021 o 11.00 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
Ing. Dáša Vojsovičová
Ing. Mária Fábryová
Komora sociálno-ekonomických partnerov
Ing. Denisa Kučkovská
Ing. Igor Lupták
prof. Ing. Ján Závadský, PhD.
PhDr. Milan Gacík
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Ing. Janka Gantnerová
Ing. Milan Špak
Ing. Ivan Zima
Ing. Lenka Rusnáková
Členovia sekretariátu Kooperačnej rady UMR „Poprad-Svit-Kežmarok“
Ing. Janka Sentpéteryová
Mgr. Katarína Kubusová
Ing. Jozef Durbák
Mgr. Lukáš Penxa
Prítomní online: podľa prezenčnej listiny
Prezenčná listina je prílohou zápisnice.
Neprítomní:
Anna Schlosserová
Mgr. Ľuboslav Kovalský
Program rokovania
Dňa 22.03.2021 (pondelok) o 11.00 hod. sa online formou uskutočnilo 1. 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. Informatívna správa:
4.1 o postupe prác na príprave strategických dokumentov UMR „Poprad-Svit-Kežmarok“
4.2 o návrhu integrovaných územných investícií UMR na roky 2021-2027
4.3 o spracovaní Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja UMR
„Poprad-Svit-Kežmarok“
5. Záver
Bod 1. Otvorenie
Predseda Kooperačnej rady UMR „Poprad-Svit-Kežmarok“ (ďalej len „predseda KR UMR“)
Ing. Anton Danko privítal prítomných, otvoril a viedol 1. zasadnutie Kooperačnej rady UMR
„Poprad-Svit-Kežmarok“ prostredníctvom videokonferencie.
Bod 2. Voľba jedného overovateľa zápisnice z radov členov Kooperačnej rady UMR
„Poprad-Svit-Kežmarok“
Predseda KR UMR Ing. Anton Danko navrhol za overovateľa zápisnice Ing. Milana Barana.
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Hlasovanie o uznesení č. 1: Voľba jedného overovateľa zápisnice z radov člen Kooperačnej
rady UMR „Poprad-Svit-Kežmarok“:
1. Komora regionálnej samosprávy:
ZA: 6 členov

PROTI: 0 členov

ZDRŽALO SA: 0 členov

NEHLASOVALO: 0 členov

ZDRŽALO SA: 1 členov

NEHLASOVALO: 0 členov

2. Komora miestnej samosprávy:
ZA: 6 členov

PROTI: 0 členov

3. Komora sociálno-ekonomických partnerov:
ZA: 8 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 za uznesenie č. 2: Schválenie programu zasadnutia Kooperačnej rady UMR
„Poprad-Svit-Kežmarok“
1.

Komora regionálnej samosprávy:

ZA: 6 členov

PROTI: 0 členov

ZDRŽALO SA: 0 členov

NEHLASOVALO: 0 členov

ZDRŽALO SA: 0 členov

NEHLASOVALO: 0 členov

2. Komora miestnej samosprávy:
ZA: 7 členov

PROTI: 0 členov

3. Komora sociálno-ekonomických partnerov:
ZA: 8 členov

PROTI: 0 členov

ZDRŽALO SA: 0 členov

NEHLASOVALO: 0 členov

Kooperačná rada UMR „Poprad-Svit-Kežmarok“ schvaľuje navrhované znenie uznesenia.
Bod 4. Informatívna správa:
4.1 Informatívna správa o postupe prác na príprave strategických dokumentov UMR
„Poprad-Svit-Kežmarok“
Ing. Jozef Durbák, člen sekretariátu Kooperačnej rady UMR „Poprad-Svit-Kežmarok“ informoval členov Kooperačnej rady o postupe prác od schválenia Vstupnej správy. Vstupná
správa bola po jej schválení odoslaná na Prešovský samosprávny kraj (ďalej len „PSK“)
a Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (ďalej len „MIRRI“). MIRRI
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sa vyjadrilo, že zaslané Vstupné správy akceptuje a neodporúča ich upravovať. Ďalej
informoval prítomných o všeobecných odporúčaniach týkajúcich sa spracovania Programu
hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja (ďalej len „PHRSR“), resp. Integrovaných
územných stratégiách (ďalej len „IÚS“), o odporúčaní MIRRI, aby Vstupná správa bola
schválená všetkými samosprávami na území UMR a o nasledujúcom kroku po schválení
Vstupnej správy, ktorým je spracovanie Oznámenia o strategickom dokumente v zmysle
zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.
Diskusia:
RNDr. Radomír Babiak, PhD., komora regionálnej samosprávy – doplnil p. Ing. Jozefa Durbáka
ohľadne oznámenia o strategickom dokumente. Schválenie Vstupnej správy všetkými
zastupiteľstvami je zákonná záležitosť, podľa jeho skúseností sa zákon o posudzovaní vplyvov
na životné prostredie nedodržiava. Okresný úrad bežne dopustil taký stav, že len jedná obec
ktorá koordinovala spoločné PHRSR pre všetky obce, bola predkladateľom. Aplikácia zákona
bola rôzna. Odporúčal však, aby sme sa držali odporúčaní MIRRI.
PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA, komora miestnej samosprávy – spýtal sa, či je to odporúčanie,
alebo povinná záležitosť. Z dôvodu, že Kooperačná rada už schválila Vstupnú správu,
odporúčal, aby schválenie Vstupnej správy v samosprávach na území UMR bolo dobrovoľné
z dôvodu dlhého schvaľovacieho postupu. Ak podmienky nie sú presne definované, navrhoval
jednoduchšie riešenie, ak je možné. Preto odporúčal, aby sa v dôvodovej správe odstránilo
odporúčanie, aby bola Vstupná správa schválená všetkými zastupiteľstvami v UMR.
Ing. Karol Gurka, komora miestnej samosprávy - súhlasil s p. PhDr. Mgr. Jánom Ferenčákom,
MBA z dôvodu nejasnosti procesov. Poznamenal, že v prípade ak si niektorá zo samospráv
osvojí IÚS UMR, tak sa nevyhne schvaľovaniu vo svojom zastupiteľstve. Dodal, že ak si IÚS
neosvojí, tak sa rokovanie o finálnej verzií UMR môže riadne pretiahnuť.
Ing. Anton Danko, predseda KR UMR – nesúhlasil s predrečníkmi. Poznamenal, že by mal
niekto jednoznačne určiť postup, aby sme nestratili čas s tým, že neschválime teraz nič
a budeme sa musieť k tomu neskôr vrátiť. Zároveň podporil názor, že by sme mali zvoliť
najjednoduchší postup a teda, že ak by sme vypustili poslednú vetu, mohli by sme Vstupnú
správu schváliť v štyroch mestách. Navrhol, aby Vstupnú správu schválili štyri mestá, aby to
malo väčšiu váhu s tým, že ak to nebude akceptované, budeme sa k tomu musieť vrátiť.
RNDr. Radomír Babiak, PhD., komora regionálnej samosprávy – upozornil, že celý proces
posudzovania vplyvov na životné prostredie je v gescii Okresného úradu a Ministerstva
životného prostredia. Odporúčal obrátiť sa na nich s otázkou, či budú akceptovať takýto
procesný postup.
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Ing. Anton Danko - predseda KR UMR – reagoval, že podľa jeho vlastných skúseností nám
okresný úrad nebude vedieť poradiť. Dodal, že sa budeme musieť dohodnúť na ďalšom
postupe. Spomenul situáciu v mestách Banská Bystrica a Zvolen. Odporúčal, aby Vstupnú
správu schválili aspoň štyri mestá.
Ing. Igor Lupták, komora sociálno-ekonomických partnerov – súhlasí s p. Ing. Antonom
Dankom. Poznamenal, že si to bude vyžadovať koordináciu v rámci tohto regiónu a obcí.
Vyslovil obavu, že sa obce nemusia dohodnúť. Zdalo sa mu praktické schváliť Vstupnú správu
na úrovni miest.
PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA, komora miestnej samosprávy – podporil túto myšlienku. Bol
za jednoduchšiu cestu, ak je možná.
Ing. Mária Fábryová, komora miestnej samosprávy – nesúhlasila so schvaľovaním Vstupnej
správy v meste Vysoké Tatry, ak je jej schválenie len fakultatívne.
PhDr. Milan Gacík, komora sociálno-ekonomických partnerov – súhlasil s tým, aby bola
Vstupná správa schválená len v troch mestách.
Ing. Jozef Durbák, člen sekretariátu Kooperačnej rady UMR „Poprad-Svit-Kežmarok“ –
upozornil, že pravdepodobne nie je v kompetencii Kooperačnej rady UMR rozhodovať, ktoré
samosprávy budú schvaľovať Vstupnú správu.
Ing. Karol Gurka, komora miestnej samosprávy – súhlasil s p. Ing. Durbákom, navrhol aby sa
pozmenila dôvodová správa. Navrhol, aby sa dohodli mestá Poprad, Svit a Kežmarok. Doplnil,
že sa neskôr budeme dopytovať kompetentných orgánov, či je takýto postup akceptovateľný
a následne budeme postupovať podľa stanovísk kompetentných orgánov.
PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA, komora miestnej samosprávy – súhlasil s p. Ing. Gurkom.
Stačilo by vypustiť jednu vetu. Navrhol, aby to malo odporúčací charakter. V prípade, ak by
nastal problém, doplnili by sme to.
RNDr. Radomír Babiak, PhD., komora regionálnej samosprávy – doplnil, že sa v tomto bode
nemusíme držať odporúčania MIRRI, pretože MIRRI nezastrešuje proces posudzovania vplyvov
na životné prostredie. Dal do pozornosti zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.
Ing. Anton Danko - predseda KR UMR – navrhol úpravu znenia dôvodovej správy, odstránenie
odporúčania schválenia Vstupnej správy vo všetkých zastupiteľstvách UMR, a doplnenie
odporúčania, že Vstupná správa bude schvaľovaná v troch zastupiteľstvách.
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Hlasovanie o uznesení č. 3.1 v znení pozmeňovacieho návrhu Ing. Antona Danka:
Informatívna správa o postupe prác na príprave strategických dokumentov UMR
„Poprad-Svit-Kežmarok“ a odporúčanie Vstupnú správu IÚS UMR „Poprad-Svit-Kežmarok“
schváliť v mestských zastupiteľstvách miest Poprad, Svit a Kežmarok.
Komora regionálnej samosprávy:

ZA: 6 členov

PROTI: 0 členov

ZDRŽALO SA: 0 členov

NEHLASOVALO: 0 členov

ZDRŽALO SA: 0 členov

NEHLASOVALO: 0 členov

1. Komora miestnej samosprávy:
ZA: 7 členov

PROTI: 0 členov

2. Komora sociálno-ekonomických partnerov:
ZA: 8 členov

PROTI: 0 členov

ZDRŽALO SA: 0 členov

NEHLASOVALO: 0 členov

Kooperačná rada UMR „Poprad-Svit-Kežmarok“ schvaľuje navrhované znenie uznesenia.
4.2 Informatívna správa o návrhu integrovaných územných investícií UMR na roky 20212027
Ing. Jozef Durbák, člen sekretariátu Kooperačnej rady UMR „Poprad-Svit-Kežmarok“ informoval o odstránení formálnych nedostatkov schválenej Vstupnej správy. MIRRI požiadalo
sekretariát Kooperačnej rady UMR o prípravu Integrovaných územných investícií (ďalej len
„IÚI“) na základe schválenej Vstupnej správy a v nej schválených projektoch. IÚI tvoria prílohu
k Vstupnej správe.
Diskusia:
Ing. Miroslav Perignáth, komora regionálnej samosprávy –upozornil na problém, že ak sa má
IÚS neskôr v zastupiteľstvách samospráv UMR schváliť ako PHRSR, a budú v ňom projekty,
ktoré sa budú realizovať v mestách Poprad, Svit, Kežmarok a Vysoké Tatry, bez toho aby sa
realizovala nejaká doplnková investícia v obci, tak obce nebudú mať dôvod ostávať v UMR.
Spomenul, že rómska škôlka alebo centrum by mohla byť potrebná napríklad aj v Huncovciach
či vo Veľkej Lomnici. Vyslovil obavu, či sa budú obce v budúcnosti ochotné zapojiť
do vypracovaného PHRSR, ak v ňom budú chýbať aktivity pre obce. Uznal, že každá obec
nemôže mať napríklad 50 metrové kúpalisko, ale určité projekty by v nich mohli byť.
Do budúcna vyslovil požiadavku, aby sa zvážilo pridanie doplnkových projektov v PHRSR aj pre
obce. Na záver poznamenal, že medzi vymedzením kľúčových partnerov mu absentovala
Tatranská mliekareň, a. s. ako veľký a silný podnik v oblasti potravinárstva.
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Ing. Karol Gurka, komora miestnej samosprávy – poznamenal, že na túto tému komunikoval
s obcami, ktoré v princípe rozumejú mestskému rozvoju, keďže ak sa rozvinie mestské
centrum, tak aj v obciach sa zvýši kvalita života. Myslí si, že prierezové stavby a všetky ostatné
projekty sú predmetom Strategicko-plánovacieho regiónu (ďalej len „SPR“). Rómska škôlka
a kúpalisko v Poprade patrí pod spádovú oblasť viacerých území. Dodal, že aj línia z EÚ
je nastavená jasne, tak aby sa rozvinuli centrá na území Slovenska, ktoré prilákajú turistov.
Na záver dodal, že on kľúčových partnerov vo Vstupnej správe stotožnil s členmi sociálnoekonomickej komory v Kooperačnej rade UMR.
Ing. Anton Danko - predseda KR UMR – poznamenal, že aj názov územia UMR hovorí
o mestskom rozvoji. Konštatoval, že ak by sme vstúpili do nejakej obce jedným projektom,
následne by sme museli vstúpiť do všetkých obcí s projektami. Dodal, že by sa mala držať línia
mestského rozvoja. Na príklade kúpaliska v Poprade vysvetlil, že tento projekt bude slúžiť
väčšiemu okruhu obyvateľov ako má mesto samotné.
PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA, komora miestnej samosprávy – súhlasil, že UMR je určený
na rozvoj miest, ktoré sú centrami poskytujúcimi služby, ktoré nevieme inde poskytnúť.
Spomenul divadlo v Kežmarku, ktoré bude slúžiť aj širokému okoliu. Poznamenal, že druhé
využitie fondov bude realizované cez iné programové štruktúry, ako je napr. SPR alebo priamo
operačné programy na ministerstvách, kde sa môže nájsť každá obec či mesto. Priklonil
sa k tomu, aby sa znovu do regiónu o tomto nevnášala diskusia a zachovala sa dohoda, ktorá
v regióne vznikla.
Ing. Miroslav Perignáth, komora regionálnej samosprávy – dodal, že nespochybňuje mestský
rozvoj, ani to, že gro aktivít má byť v mestách, ktoré tvoria rozvoj regiónu v širšom ponímaní
ako je katastrálne územie mesta. Poznamenal, že ak máme vytvorený UMR, môže to byť
problém, hoci určité veci sa dajú vybudovať iba v meste, niektoré veci možno nemusia byť
vybudované iba v meste. Súhlasil s tým, že máme SPR a môže sa ísť aj tou líniou.
Hlasovanie o uznesení č. 3.2: Informatívna správa o návrhu Integrovaných
investícií UMR na roky 2021-2027.

územných

1. Komora regionálnej samosprávy:
ZA: 6 členov

PROTI: 0 členov

ZDRŽALO SA: 0 členov

NEHLASOVALO: 0 členov

ZDRŽALO SA: 0 členov

NEHLASOVALO: 0 členov

2. Komora miestnej samosprávy:
ZA: 7 členov

PROTI: 0 členov

3. Komora sociálno-ekonomických partnerov:
ZA: 8 členov

PROTI: 0 členov

ZDRŽALO SA: 0 členov
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NEHLASOVALO: 0 členov

Kooperačná rada UMR „Poprad-Svit-Kežmarok“ schvaľuje navrhované znenie uznesenia.
4.3 Informatívna správa o spracovaní Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho
rozvoja UMR „Poprad-Svit-Kežmarok“
Ing. Jozef Durbák, člen sekretariátu Kooperačnej rady UMR „Poprad-Svit-Kežmarok“ –
uviedol, že v rámci ďalších krokov nasleduje spracovanie PHRSR. Upozornil na čl. 7 ods. 2
memoranda o spolupráci na príprave IÚS UMR „Poprad-Svit-Kežmarok“, ktorý hovorí o tom,
že náklady spojené s prípravou IÚS, ako aj so zriadením Kooperačnej rady UMR znáša mesto
Poprad, ak sa zúčastnené strany nedohodnú inak. Vzhľadom na to, že Poprad bude musieť
pripraviť IÚS, resp. PHRSR, sekretariát oslovil experta v tejto oblasti, ktorý stanovil cenu
za spracovanie PHRSR na 18 000 EUR. Na záver otvoril otázku možnosti zmeny financovania
a spracovania PHRSR.
Ing. Anton Danko, predseda KR UMR – doplnil p. Ing. Durbáka v tom, že sekretariát mesto
Poprad bude platiť naďalej. Navrhol, aby sa tri mestá alebo všetci podieľali na spoločnom
financovaní PHRSR.
Diskusia:
Ing. Karol Gurka, komora miestnej samosprávy – dal do pozornosti, že v piatok zasadalo
predsedníctvo regionálneho ZMOS-u, kde predseda JUDr. Štefan Bieľak vyslovil myšlienku,
aby sa so spracovaním PHRSR UMR počkalo, kým nebude spracované PHRSR VÚC. Upozornil,
že PHRSR UMR by malo vychádzať z PHRSR VÚC, ktoré definuje stratégie. Na záver súhlasil
so spracovaním PHRSR UMR, tak ako to navrhoval predseda KR UMR.
PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA, komora miestnej samosprávy – dodal, že si to vyžaduje
komunikáciu, keďže zmena financovania má dopad napríklad na zmenu rozpočtu mesta.
Na záver navrhol ďalšie stretnutie za účelom dohody.
Ing. Dáša Vojsovičová, komora miestnej samosprávy – poďakovala za ústretovosť v tom,
že Poprad hradí náklady na sekretariát. Podotkla, že všetky pripravované práce a materiály
sú pripravované veľmi dobre. Súhlasila s finančným podieľaním sa na tvorbe PHRSR. Na záver
otvorila otázku, či je mesto Vysoké Tatry v UMR. Ak áno, malo by sa tiež podieľať na spoločnom
financovaní.
Ing. Mária Fábryová, komora miestnej samosprávy - reagovala, že chcú patriť k UMR. Dodala,
že mesto Vysoké Tatry je ochotné podieľať sa na financovaní PHRSR, ak je to potrebné.
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Ing. Anton Danko - predseda KR UMR – opýtal sa, či by boli poslanci vo Vysokých Tatrách
ochotní schváliť financovanie. Predbežne vyrátal, že približne polovica nákladov bude hradená
mestom Poprad a ostatné mestá by uhradili zvyšok nákladov podľa počtu obyvateľov.
Ing. Mária Fábryová, komora miestnej samosprávy - potvrdila, že toto by vedela zariadiť.
Hlasovanie za uznesenie č. 3.3: Informatívna správa o spracovaní Programu hospodárskeho
rozvoja a sociálneho rozvoja UMR „Poprad-Svit-Kežmarok“.
1. Komora regionálnej samosprávy:
ZA: 6 členov

PROTI: 0 členov

ZDRŽALO SA: 0 členov

NEHLASOVALO: 0 členov

ZDRŽALO SA: 0 členov

NEHLASOVALO: 0 členov

2. Komora miestnej samosprávy:
ZA: 7 členov

PROTI: 0 členov

3. Komora sociálno-ekonomických partnerov:
ZA: 8 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 – dodal, že o ďalšom stretnutí bude sekretariát UMR,
ktorý je v kontakte s MIRRI a s PSK, informovať. Na záver poznamenal, že sa mestá ešte budú
musieť stretnúť a dohodnúť sa na financovaní PHRSR.
Diskusia:
Ing. Dáša Vojsovičová, komora miestnej samosprávy – overila si, či sa budú v zastupiteľstvách
miest schvaľovať Vstupné správy. Opýtala sa na zasadnutia zastupiteľstiev iných miest
a informovala prítomných, že zasadnutie mestského zastupiteľstva mesta Svit sa bude konať
zanedlho.
Ing. Anton Danko - predseda KR UMR – oznámil, že mesto Poprad bude mať mestské
zastupiteľstvo dňa 14.04.2021.
PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA, komora miestnej samosprávy – oznámil, že mesto Kežmarok
bude mať začiatkom apríla mimoriadne zastupiteľstvo, a ďalšie bude približne v polovici mája.
Dodal, že ak bude materiál hotový, môže ho zaradiť do programu aj v mimoriadnom
zastupiteľstve.
Ing. Anton Danko - predseda KR UMR – konštatoval, že Vstupná správa môže byť schválená
už v polovici apríla.
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RNDr. Radomír Babiak, PhD., komora regionálnej samosprávy – dodal, že zajtra sa uskutoční
spoločné stretnutie medzi MIRRI, PSK a všetkými UMR v rámci kraja, ktoré sa môže týkať
Vstupných správ a integrovaných projektových balíkov. Upozornil, že na základe diskusie
a odporúčaní MIRRI môže vzniknúť požiadavka na dopracovanie integrovaných balíkov.
Odporúčal, aby p. Vojsovičová počkala na odporúčania, ktoré vyplynú z tohto stretnutia.
Ing. Dáša Vojsovičová, komora miestnej samosprávy – oznámila, že ďalšie zastupiteľstvo
sa uskutoční aj v apríli.
Ing. Anton Danko - predseda KR UMR –
za stretnutie a poprial krásnu Veľkú noc.

ukončil rokovanie a všetkým sa poďakoval

Dátum vyhotovenia zápisnice: 07.04.2021

Vypracoval:

..................................................
Mgr. Katarína Kubusová
Sekretariát Kooperačnej rady
UMR „Poprad-Svit-Kežmarok“
Overovateľ zápisnice:

..................................................
Ing. Milan Baran

Predseda Kooperačnej rady UMR “Poprad-Svit-Kežmarok“:

...............................................
Ing. Anton Danko
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