
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: 15.12.2020 o 08:00 hod (utorok)     

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 

Anna Schlosserová 

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 
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prof. Ing. Ján Závadský, PhD. 

PhDr. Milan Gacík 

Ing. Janka Gantnerová 

Ing. Milan Špak 

Ing. Ivan Zima 

Ing. Lenka Rusnáková 

 

Prítomní online: podľa prezenčnej listiny 

Prezenčná listina je prílohou zápisnice. 

 

Program rokovania 

Dňa 15.12.2020 (utorok) o 08.00 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. Schválenie Vstupnej správy IÚS UMR „Poprad-Svit-Kežmarok“ 
5. Rôzne 
6. Záver 

 

Bod 1. Otvorenie 
Predseda Kooperačnej rady UMR „Poprad-Svit-Kežmarok“ Ing. Anton Danko privítal 
prítomných a informoval o programe rokovania. 
 

Bod 2.  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. Milana Barana. 
 

Hlasovanie za uznesenie schválenia overovateľa zápisnice pre všetky komory: 

1. Komora regionálnej samosprávy:  

ZA hlasovalo: 8 členov         PROTI hlasovalo: 0 členov         ZDRŽALI sa hlasovania: 0 členov 

 
2. Komora miestnej samosprávy:  

ZA hlasovalo: 8 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. Milana Barana. 
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Bod 3. 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: 8 členov         PROTI hlasovalo: 0 členov         ZDRŽALI sa hlasovania: 0 členov 

 
2.  Komora miestnej samosprávy:  

ZA hlasovalo: 8 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 4. Schválenie Vstupnej správy IÚS UMR „Poprad-Svit-Kežmarok“ 

Ing. Jozef Durbák informoval, že členom Kooperačnej rady bol doručený materiál „Vstupná 
správa pre spracovanie PHRSR/IUS UMR „Poprad-Svit-Kežmarok“ (na obdobie rokov 2021 – 
2027 s výhľadom do roku 2030)“ (ďalej len vstupná správa). Táto vstupná správa by mala 
zohľadňovať naše východiskové pozície, z ktorých vieme definovať naše problémy, na ktoré by 
sme sa chceli v tomto programovom období zamerať, a následne tieto problémy vyriešiť 
realizáciou navrhovaných samostatných projektov, ktoré sú uvedené podľa nominácií 
za  mestá Poprad – Svit – Kežmarok – Vysoké Tatry. Z dostupných informácií vieme, 
že  pre  všetky UMRe bude alokovaných 8% z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, pričom 
sa  predpokladá, že kritériom prerozdeľovania financií bude počet obyvateľov jednotlivých 
UMR.  
Ing. Anton Danko - predseda Kooperačnej rady UMR „Poprad – Svit – Kežmarok“ (ďalej 
len  predseda KR UMR) – sa vyjadril k prerozdeleniu financií k jednotlivým navrhovaným 
projektom.  Vyjadril nespokojnosť s navrhovanými sumami a podotkol, že predložené finančné 
návrhy projektov zo strany mesta Vysoké Tatry sú nereálne.  
 

Diskusia: 

RNDr. Radomír Babiak, PhD. - komora regionálnej samosprávy - vysvetli mechanizmus 
schvaľovania projektov. Mechanizmus výberov projektov bude taký, že v priebehu budúceho 
roka sa bude tvoriť zásobník projektov, bude sa vypracovávať IÚS a až niekedy v roku 2022 sa 
budú zo zásobníkov vyberať a schvaľovať projekty na realizáciu.  
Ing. Mária Fábryová - komora miestnej samosprávy - reagovala a odôvodnila navýšenie financií 
s tým, aby mesto Vysoké Tatry malo vytvorenú finančnú rezervu pri výbere projektov. 
Ing. Anton Danko - predseda KR UMR - vyjadril nespokojnosť nad návrhom financovania 
projektov a navrhol, aby sa finančný návrh upravil do reálnych čísel ešte pred  odsúhlasením 
vstupnej správy. 
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Ing. Igor Lupták - komora sociálno-ekonomických partnerov - navrhol, aby sa stanovil kľúč 
prerozdeľovania financií, a odsúhlasil sa podľa počtu obyvateľov, tak aby sa dodržali kľúčové 
veci a regionálnosť. 
Ing. Dáša Vojsovičová - komora miestnej samosprávy - skonštatovala, že za mesto Svit 
navrhovalo projekty podľa počtu obyvateľov a po prepočítaní by mohli dodať ešte jeden 
projekt. 
Ing. Anton Danko - predseda KR UMR - požiadal Ing. Mariána Barillu o prepočítanie 
prerozdelených financií podľa počtu obyvateľov v jednotlivých mestách. Ing. Marián Barilla 
skonštatoval, že pre mesto Vysoké Tatry podľa počtu obyvateľov pripadá 1,7 mil. €. 
Ing. Mária Fábryová - komora miestnej samosprávy -  súhlasila, aby sa predkladané projekty 
za mesto Vysoké Tatry finančne upravili podľa uvedeného prepočtu. 
Ing. Dáša Vojsovičová - komora miestnej samosprávy - skonštatovala, že mesto Svit má 
po  prepočte k dispozícií ešte 1 mil. € rezervu na čerpanie. 
Ing. Anton Danko - predseda KR UMR - požiadal aby sa kalkulácie k projektom za Vysoké Tatry 
upravili a vyškrtli sa dva projekty z pôvodne navrhovaných, a aby sa predpokladaná cena 
čerpaných zdrojov upravila podľa prepočtu k počtu obyvateľom. 
Zosumarizoval, že kľúč k prerozdeleniu financií bude nasledovný: 
1/3 financií pôjde pre okres Kežmarok, 2/3 pre okres Poprad, pričom výška pre jednotlivé 
mestá v okrese Poprad bude prerozdelená podľa počtu obyvateľov.  
 
Prof. Ing. Ján Závadský, PhD. - komora sociálno-ekonomických partnerov - navrhol, aby 
sa  priamo v texte vstupnej správy uviedol prerozdeľovací kľúč podľa počtu obyvateľov. 
Ing. Karol Gurka - komora miestnej samosprávy -  navrhol, aby sa dohoda o prerozdeľovaní 
financií neuvádzala do vstupnej správy, lebo UMR je ako jeden celok a aj vstupná správa spolu 
s financovaním by mala byť akceptovaná ako jeden celok. Mala by to byť len ústna dohoda. 
PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA - komora miestnej samosprávy - súhlasil, že navrhovaný kľúč 
prerozdeľovania financií podľa počtu obyvateľov je gentlemanská dohoda, ktorej by sa mali 
držať, nakoľko realizácia projektov bude trvať niekoľko rokov. 
Ing. Miroslav Perignáth - komora regionálnej samosprávy - navrhol, aby vzájomná dohoda 
prerozdeľovania financií k jednotlivým projektom bola uvedená v zápisnici zo stretnutia 
Kooperačnej rady UMR. 
Ing. Marián Barilla - komora miestnej samosprávy - súhlasil s návrhom a stotožnil sa s tým, 
aby  dohoda bola uvedená v zápisnici. 
PaedDr. Patrícia Bujňáková - komora regionálnej samosprávy - sa informovala, či mesto 
Vysoké Tatry je súčasťou UMR.  Ing. Anton Danko - predseda KR UMR - ozrejmil, že mesto 
Vysoké Tatry je k UMR „Poprad – Svit – Kežmarok“ pribraté, ale v oficiálnom názve nefiguruje. 
Ing. Janka Gantnerová - komora sociálno-ekonomických partnerov - upozornila, že PHSR mesta 
Kežmarok  má predĺženú platnosť do roku 2022 a preto je to potrebné upraviť aj vo vstupnej 
správe. 
 
Ing. Anton Danko - predseda KR UMR - podal pozmeňujúci návrh, aby sa mestu Vysoké Tatry 
vyškrtli z návrhu projekty č. 3 a č. 4 a upravil sa finančný rozpočet podľa počtu obyvateľov. 
  
Hlasovanie za uznesenie schválenia návrhu Vstupnej správy IUS UMR 
„Poprad- Svit- Kežmarok“ v znení pozmeňovacieho návrhu Ing. Antona Danka. 

1. Komora regionálnej samosprávy:  
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ZA hlasovalo: 8 členov         PROTI hlasovalo: 0 členov         ZDRŽALI sa hlasovania: 0 členov 

 
2. Komora miestnej samosprávy:  

ZA hlasovalo: 8 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 uznesenie v znení  
pozmeňovacieho návrhu Ing. Antona Danka. 
 
 
Bod č. 5  Rôzne 

Ing Anton Danko – predseda KR UMR – otvoril bod rôzne. V rámci bodu rôzne nebol 
predložený žiaden materiál alebo príspevok.   
 

Bod č. 6 Záver 

Ing Anton Danko – predseda KR UMR – sa poďakoval prítomným za spoluprácu a účasť a 
ukončil 2. zasadnutie Kooperačnej rady „Poprad-Svit-Kežmarok“.  
 
Dátum vyhotovenia zápisnice: 28.12.2020  
 
 
Vypracovala: Mgr. Lucia Pivovarníková , ..................................................  
                          Sekretariát Kooperačnej rady UMR „Poprad-Svit-Kežmarok“  
 
 
 
 
Overovateľ zápisnice:                                                                      
 .................................................. 
 Ing. Milan Baran 
 
 
 
 
Predseda Kooperačnej rady UMR “Poprad-Svit-Kežmarok“:  
                                                                                                       
 
 
 .................................................. 
 Ing. Anton Danko 


