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

ZÁPISNICA
Termín zasadnutia: 11.12.2020 o 09:00 hod. (piatok)
Miesto: Online – videokonferencia

Prítomní online:
Predseda kooperačnej rady UMR „Poprad – Svit – Kežmarok“: Ing. Anton Danko

Komora regionálnej samosprávy:
Ing. Miroslav Perignáth
RNDr. Radomí Babiak PhD.
PeadDr. Patrícia Bujňáková
MUDr. Ján Hencel MSc
Mgr.Štefan Pčola
Anna Schlosserová

Komora miestnej samosprávy:
Ing. Anton Danko
Ing. Marián Barilla
Ing. Milan Baran
Ing. Karol Gurka
Mgr. Ľuboslav Kovalský
Ing. Dáša Vojsovičová
Ing. Mária Fábryová

Komora sociálno- ekonomických partnerov:
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

Facilitárori a členovia sekretariátu Kooperačnej rady UMR „Poprad-Svit-Kežmarok“
Mgr. Lucia Pivovarníková
Mgr. Lukáš Penxa
Ing. Jozef Durbák

Prítomní online: Prezenčná listina je prílohou zápisnice.
Neprítomní:
Mgr. Miroslav Repaský
PhDr. Mgr. Ján Ferenčák,MBA
MUDr. Martin Lajoš

Program rokovania:
Dňa 11.12.2020 o 09:00 hod. sa online formou uskutočnilo ustanovujúce zasadnutie
Kooperačnej rady UMR „Poprad-Svit-Kežmarok“ s nasledovným programom:
1. Otvorenie
2. Odovzdanie menovacích dekrétov členom Kooperačnej rady UMR „Poprad-Svit-Kežmarok“
3. Schválenie Štatútu Kooperačnej rady UMR „Poprad-Svit-Kežmarok“
4. Schválenie Rokovacieho poriadku Kooperačnej rady UMR „Poprad-Svit-Kežmarok“
5. Voľba jedného overovateľa zápisnice z radov členov Kooperačnej rady UMR
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„Poprad- Svit- Kežmarok“
6. Schválenie programu zasadnutia Kooperačnej rady UMR „Poprad-Svit-Kežmarok“
7. Voľba podpredsedov komôr Kooperačnej rady UMR „Poprad-Svit-Kežmarok“ na základe
návrhu predsedu Kooperačnej rady UMR „Poprad-Svit-Kežmarok“
8. Oboznámenie s navrhovanou štruktúrou priorít a cieľov IUS UMR „Poprad-Svit-Kežmarok“
na roky 2021 – 2027
9. Rôzne
10. Záver

Bod 1. Otvorenie
Predseda Kooperačnej rady UMR „Poprad – Svit – Kežmarok“ (ďalej UMR) pán Ing. Anton
Danko privítal prítomných a informoval o programe rokovania.

Bod

2.

Odovzdanie

menovacích

dekrétov

členom

Kooperačnej

rady

UMR

„Poprad- Svit- Kežmarok“
Predseda Kooperačnej rady UMR „Poprad – Svit – Kežmarok“ pán Ing. Anton Danko predstavil
menovacie dekréty, ktoré osobne odovzdá, akonáhle to pandemická situácia umožní.

Bod 3. Schválenie Štatútu Kooperačnej rady UMR „Poprad-Svit-Kežmarok“
Hlasovanie

za

uznesenie

schválenia

Štatútu

Kooperačnej

rady

UMR

„Poprad- Svit- Kežmarok“:
1. Komora regionálnej samosprávy:
ZA hlasovalo: 6 členov

PROTI hlasovalo: 0 členov

ZDRŽALI sa hlasovania: 0 členov

2. Komora miestnej samosprávy:
ZA hlasovalo: 7 členov

PROTI hlasovalo: 0 členov
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ZDRŽALI sa hlasovania: 0 členov

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

PROTI hlasovalo: 0 členov

ZDRŽALI sa hlasovania: 0 členov

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

Bod 4. Schválenie Rokovacieho poriadku Kooperačnej rady UMR „Poprad-Svit-Kežmarok“
Hlasovanie za uznesenie schválenia rokovacieho poriadku Kooperačnej rady UMR „PopradSvit-Kežmarok“:

1. Komora regionálnej samosprávy:
ZA hlasovalo: 6 členov

PROTI hlasovalo: 0 členov

ZDRŽALI sa hlasovania: 0 členov

2. Komora miestnej samosprávy:
ZA hlasovalo: 7 členov

PROTI hlasovalo: 0 členov

ZDRŽALI sa hlasovania: 0 členov

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

PROTI hlasovalo: 0 členov

ZDRŽALI sa hlasovania: 0 členov

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

Bod 5. Voľba jedného overovateľa zápisnice z radov členov Kooperačnej rady
UMR „Poprad- Svit-Kežmarok“

Predseda Kooperačnej rady UMR „Poprad – Svit – Kežmarok“ pán Ing. Anton Danko navrhol
za overovateľa zápisnice Ing. Marián Barillu.
Hlasovanie za schválenie overovateľa zápisnice:
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1. Komora regionálnej samosprávy:
ZA hlasovalo: 6 členov

PROTI hlasovalo: 0 členov

ZDRŽALI sa hlasovania: 0 členov

2. Komora miestnej samosprávy:
ZA hlasovalo: 7 členov

PROTI hlasovalo: 0 členov

ZDRŽALI sa hlasovania: 0 členov

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

PROTI hlasovalo: 0 členov

ZDRŽALI sa hlasovania: 0 členov

Kooperačná rada UMR „Poprad-Svit-Kežmarok“ schvaľuje za overovateľa zápisnice
Ing. Mariána Barillu.

Bod 6. Schválenie programu zasadnutia Kooperačnej rady UMR „Poprad-Svit-Kežmarok“
Hlasovanie za uznesenie schválenia programu zasadnutia Kooperačnej rady UMR
„ Poprad- Svit-Kežmarok“.

1. Komora regionálnej samosprávy:
ZA hlasovalo: 6 členov

PROTI hlasovalo: 0 členov

ZDRŽALI sa hlasovania: 0 členov

2. Komora miestnej samosprávy:
ZA hlasovalo: 7 členov

PROTI hlasovalo: 0 členov

ZDRŽALI sa hlasovania: 0 členov

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

PROTI hlasovalo: 0 členov

ZDRŽALI sa hlasovania: 0 členov

Kooperačná rada UMR „Poprad-Svit-Kežmarok“ schvaľuje navrhované znenie uznesenia.
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Bod 7. Voľba podpredsedov komôr Kooperačnej rady UMR „Poprad-Svit-Kežmarok“
na základe návrhu predsedu Kooperačnej rady UMR „Poprad-Svit-Kežmarok“
Predseda Kooperačnej rady UMR „Poprad – Svit – Kežmarok“ pán Ing. Anton Danko navrhol
za podpredsedu Komory regionálnej samosprávy Ing. Miroslava Perignátha

Hlasovanie za schválenie podpredsedu Komory regionálnej samosprávy Ing. Miroslava
Perignátha

1. Komora regionálnej samosprávy:
ZA hlasovalo: 6 členov

PROTI hlasovalo: 0 členov

ZDRŽALI sa hlasovania: 0 členov

Komora regionálnej samosprávy KO UMR „Poprad – Svit – Kežmarok“ schvaľuje
za podpredsedu Komory regionálnej samosprávy Ing. Miroslava Perignátha.

Predseda Kooperačnej rady UMR „Poprad – Svit – Kežmarok“ pán Ing. Anton Danko navrhol
za podpredsedu Komory miestnej samosprávy PhDr. Mgr. Jána Ferenčáka,MBA

Hlasovanie za schválenie podpredsedu Komory miestnej samosprávy PhDr. Mgr. Jána
Ferenčáka,MBA

1. Komora miestnej samosprávy:
ZA hlasovalo: 7 členov

PROTI hlasovalo: 0 členov

ZDRŽALI sa hlasovania: 0 členov

Komora miestnej samosprávy KO UMR „Poprad – Svit – Kežmarok“ schvaľuje za podpredsedu
Komory miestnej samosprávy PhDr. Mgr. Jána Ferenčáka,MBA
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Predseda Kooperačnej rady UMR „Poprad – Svit – Kežmarok“ pán Ing. Anton Danko navrhol
za podpredsedu Komory sociálno-ekonomických partnerov Ing. Ivana Zimu

Hlasovanie za schválenie podpredsedu Komory sociálno-ekonomických partnerov Ing. Ivana
Zimu

1. Komora sociálno-ekonomických partnerov:
ZA hlasovalo: 8 členov

PROTI hlasovalo: 0 členov

ZDRŽALI sa hlasovania: 0 členov

Komora sociálno-ekonomických partnerov KO UMR „Poprad – Svit – Kežmarok“ schvaľuje
za podpredsedu Komory miestnej samosprávy Ing. Ivana Zimu.

Predseda Kooperačnej rady UMR „Poprad – Svit – Kežmarok“

pán Ing. Anton Danko

informoval, že 1. podpredsedom Kooperačnej rady UMR „Poprad – Svit – Kežmarok“ bude
primátor mesta Kežmarok PhDr. Mgr. Ján Ferenčák,MBA

Bod

8.

Oboznámenie

s

navrhovanou

štruktúrou

priorít

a

cieľov

IUS

UMR

„Poprad- Svit- Kežmarok“ na roky 2021 – 2027

Ing. Jozef Durbák - informoval, že je potrebné spracovať návrh Vstupnej správy pre spracovanie

PHRSR/IUS, v ktorej sa uvedú priority, strategické ciele, špecifické ciele a projekty. V rámci
predložených projektov zo strany Vysokých Tatier sa mení projekt viacúčelovej športovej haly
na rekonštrukciu kultúrneho domu. Navrhované projekty musia mať širší dosah. Dopad projektov
by mal byť zameraný na celé územie UMR. Informoval, že vznikol sekretariát kooperačnej rady
UMR.

Ing. Anton Danko - predseda Kooperačnej rady UMR „Poprad – Svit – Kežmarok“ (ďalej len
predseda KR UMR) - informoval o priebehu vzniku UMR a zapracovaní projektov v rámci UMR
a PSK.
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Konštatoval, že problémom UMR „Poprad-Svit-Kežmarok“ môže byť neakceptovanie UMR
zo strany EÚ z dôvodu pribratia mesta Vysoké Tatry do UMR, nakoľko Vysoké Tatry nemajú
charakter mesta. Napriek tejto skutočnosti si UMR stojí za tým, aby bolo mesto Vysoké Tatry
súčasťou UMR “Poprad-Svit-Kežmarok“.
Ing. Mária Fábryová - komora miestnej samosprávy - potvrdila, že mesto Vysoké Tatry je
si vedomé možnosti neakceptácie zo strany EÚ.
Pýtala sa prečo mesto Poprad vypustilo projekt Kompstáreň .
Ing. Anton Danko - predseda KR UMR - odpovedal, že do projektu Kompostáreň sa zapojí firma
Brantner. Informoval, že v rámci projektov PSK sa plánuje projekt vybudovania spaľovne.
V prípade, že firma Brantner neuspeje s projektom kompostárne a v UMR bude alokovaných
viac finančných prostriedkov, mesto Poprad sa môže vrátiť späť k projektu vybudovania
kompostárne.
Ing. Igor Lupták - komora sociálno-ekonomických partnerov - sa informoval kde nastáva
problém s akceptáciou Vysokých Tatier v rámci UMR zo strany EÚ. Kvituje, že región sa spojil
navrhuje aby došlo k častejšiemu stretnutiu členov aspoň v rámci jednotlivých komôr.
Ing. Anton Danko - predseda KR UMR súhlasil a navrhol stretnutie členov všetkých komôr,
ktoré by sa malo podľa situácie uskutočniť v januári/februári 2021 na mestskom úrade
v Poprade.
RNDr. Radomír Babiak, PhD. - komora regionálnej samosprávy - informoval, že zo strany PSK

sa priority a ciele trošku menia oproti predloženému návrhu. Na Rade partnerstva PSK
zapracoval zmeny navrhnuté MIRRI do nového návrhu priorít a cieľov. Skonštatoval, že priority
a ciele UMR bude v takomto znení ako boli predložené potrebné napasovať na priority a ciele
PSK. Informoval, že majú informáciu z MIRRI, že alokácia finančných zdrojov bude 8 %.
Spresnil, že uvedené projekty netvoria integrované balíčky. Integrovaný balíček tvorí jeden
konkrétny nosný projekt, ku ktorému majú byť zadefinované projektové balíčky, kde budú
uvedené indikatívne projekty, ktoré by sa mali realizovať. Navrhol aby kooperačná rada
schválila iba návrh priorít a cieľov. Podľa štatútu UMR musí vypracovať zásobník projektov
a neskôr keď sa bude realizovať stratégia IUS UMR, sa budú uskutočňovať konkrétne projekty.
Ing. Anton Danko - predseda KR UMR - skonštatoval, že predložený materiál by sa mal vziať
iba na vedomie, ale hlasovanie by bolo v tejto fáze zbytočné. Ďalej informoval, že v rámci UMR
“Poprad-Svit-Kežmarok“ vznikol sekretariát s dvoma pracovníkmi. Kontaktná osoba ostáva
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naďalej p. Ing. Jozef Durbák, ktorý postupne bude odovzdávať agendu pracovníkom
na sekretariáte.
prof. Ing. Ján Závadský, PhD. - komora sociálno-ekonomických partnerov - sa informoval
do akého termínu by mal byť zásobník projektov spracovaný.
RNDr. Radomír Babiak, PhD. - komora regionálnej samosprávy - odpovedal, že zásobníky

sa budú kreovať až v budúcom roku počas jarných mesiacov.
Ing. Jozef Durbák informoval, že v súčasnosti máme stanovený termín do 15.12.2020
na spracovanie vstupnej správy. Na dopracovanie tohto materiálu a vypracovanie
integrovanej územnej stratégie v plnom rozsahu je čas počas prvých mesiacov roka 2021.
Tam sa uvádzajú už konkrétne projekty, ktoré budú detailne rozpracované.
Ing. Miroslav Perignáth - komora regionálnej samosprávy - požiadal o kontakty na všetkých

členov s tým, aby sa mohli navzájom kontaktovať a dohodnúť si stretnutie v rámci komory.
Ing. Anton Danko - predseda KR UMR - požiadal všetkých členov jednotlivých komôr, aby
sa v rámci možnosti do konca roka spolu stretli.
Ing. Karol Gurka - komora miestnej samosprávy - požiadal p. RNDr. Radomíra Babiaka,
či by vedel usmerniť UMR na jeden integrovaný balík.
Ing. Anton Danko - predseda KR UMR - navrhol aby za nosný projekt UMR bol projekt
so zameraním na kvalitu života, so zameraním na šport a kultúru.
MUDr. Ján Hencel, MSc. - komora regionálnej samosprávy - pripomenul, že vo vstupnej správe

sa často opakuje pojem o kvalite zdravia. Doplnil, že jeden z parametrov je stredná dĺžka života
dožitia v zdraví a tam je priama súvislosť so zdravotnou gramotnosťou. Je to konkrétny
parameter, ktorý je merateľný a ovplyvňuje strednú dĺžku života v zdraví. Aj v tejto oblasti
sa dá niečo prepojiť k vytváraniu projektov.
Ing. Jozef Durbák informoval, že sa tvoria zásobníky projektov a uvítal by návrhy a podnety
od členov KR.
RNDr. Radomír Babiak, PhD. - komora regionálnej samosprávy - reagoval, že strednú dĺžku

života v zdraví by bolo vhodné zakomponovať do zásobníkov projektov. Nový návrh cieľov
a priorít sa na PSK ešte spracováva a čo najskôr materiál zašlú p. Ing. Jozefovi Durbákovi.
Ing. Anton Danko - predseda KR UMR - skonštatoval, že by mali vziať na vedomie tento
materiál a požiadal členov, aby do pondelka (14.12.) doladili prípadne návrhy alebo zmeny.

9

Bod 9. Rôzne

Ing Anton Danko – predseda KR UMR „Poprad-Svit-Kežmarok“ – otvoril bod rôzne. V rámci
bodu rôzne nebol predložený žiaden materiál ani príspevok.

Bod 10. Záver

Ing Anton Danko – predseda KR UMR „Poprad-Svit-KežmaroK“ – poďakoval sa prítomným
za účasť a ukončil 1. zasadnutie Kooperačnej rady „Poprad-Svit-Kežmarok“.

Dátum vyhotovenia zápisnice: 22.12.2020

Vypracovala: Mgr. Lucia Pivovarníková ,
..................................................
Sekretariát Kooperačnej rady UMR „Poprad-Svit-Kežmarok“

Overovateľ zápisnice:
................................................
Ing. Marián Barilla

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

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