
Modrá planéta – HEARTH 

Občianske združenie pre trvaloudržateľný regionálny rozvoj v podmienkach legislatívy EÚ 

Štúdie v oblastiach infraštruktúry, cestovného ruchu a obnovy dediny 

Veľká okružná 68, 010 01 Žilina, tel: 0903 510260, 0904 929002, e-mail: hearth@hearth.sk, www.hearth.sk 
bankové spojenie: VÚB a.s. Žilina,  č.ú.: 1487466551/0200 

    IČO: 37806149, DIČ: 2021577668, IČ DPH: SK2021577668 

 
 

 

 

 

   

   

   

   

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výročná správa za rok 2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Žilina, február 2009 
 
 
 
 



občianske združenie Modrá planéta               2 

Názov a sídlo účtovnej jednotky 
Názov účtovnej jednotky : Občianske združenie Modrá planéta – HEARTH 
Sídlo účtovnej jednotky : Veľká okružná 68, 010 01 Žilina 
IČO  : 37806149 
DIČ  : 2021577668 
DIČ k DPH : SK 2021577668 
Dátum zaloţenia :          04. 05. 2001    
 
Zoznam členov štatutárnych, dozorných a iných orgánov spoločnosti 

Funkcia Meno 

predseda zdruţenia Zábrodský Jaroslav 

členovia výkonného výboru Zábrodský Jaroslav, Kasákova Katarína, Ing. 
Arch. Kubina Milan 

členovia revíznej komisie Horňák Martin, Čibenková Anna 

 
Počet čelnov k február 2009 je 8.        
Občianske zdruţenie Modrá planéta vzniklo za účelom vypracovania vízii a koncepcii regionálneho 
a interregionálneho rozvoja, ich následnej prípravy na  kofinancovanie z fondov EÚ zameraných na 
regionálny rozvoj, so zameraním na udrţateľný rozvoj vidieka, dopravy a CR v podhorských regiónoch 
severného Slovenska. 
 

Chronológia činnosti združenia :  
  
2001  začiatok prác na projekte VEZUW - „Návrh turistickej zóny Zakopané – Zuberec – Liptovská 

Mara“a rozvoji Vrátnej doliny 
 
2002 práce na projekte VEZUW s prípravou projektu na čerpanie prostriedkov z  grantu Phare CBC. 

V decembri 2002 bol grant s RN 41. 100 € schválený s pridelením 35 000 €, čo predstavuje 
85% rozpočtových nákladov. 

 Pokračovanie prác na rozvoji Vrátnej doliny   
 
2003   práce na „Štúdii uskutočniteľnosti projektu „Turistická zóna Zakopané – Zuberec – Liptovská 

Mara“. Ďalej príprava projektu na čerpanie z grantu pre regionálny rozvoj „Rozvojová 
koncepcia zóny Ţilina – Strečno - Vrútky“  

  Pokračovanie na rozvoji Vrátnej doliny 
 
2004   od júna 2004 prebiehali práce na projekte „Strategická koncepcia rozvoja zóny Ţilina – Strečno 

– Vrútky“, na ktorý bol schválený grant vo výške 38 000 EUR, čo predstavuje 90 % 
rozpočtového nákladu, s ukončením jún 2005. Súčasne prebiehala príprava podkladov pre 
ţiadosť o grant z prostriedkov INTERREG III A SL-PL, na vypracovanie III. etapy „Turistickej 
zóny VEZUW po ose Zakopané – Zuberec – L.Mara “, s 95 %-ným spolufinancovaním. 

 
2005  práce na SKRZ Ţilina – Strečno – Vrútky s ukončením jún 2005, 
  kompletizácia a podanie dvoch ţiadostí o grant z INTERREG III A, SL-Pl hranica, s názvom 

„DUŠA rozvoja Podtatranskej brázdy“, dopravno-urbanistická štúdia a „DIDAT Podtatranskej 
brázdy“, digitalizácia podkladov. Ţiadosti neboli schválené pre opakovanú a neodstránenú 
metodickú chybu v rozpočte. 

  Príprava podkladov pre realizácie II etapy SKRZ Ţilina - Strečno – Vrútky,   
                 a to návrh zmluvy o regionálnej spolupráci pri rozvoji ţilinsko-martinskej aglomerácie 
 
2006  Práce na II etape zóny Ţilina – Strečno – Vrútky pod názvom . „Regionálna zóna relaxu Ţilina – 

Strečno – Vrútky“. Príprava zámeru udrţateľného rozvoja CR Veľké Rovné – Dolinky. 
 
2007  Zastavenie prác na II etape zóny Ţilina – Strečno – Vrútky. z dôvodu neuzavretia zmluvy 

o budúcej zmluve vo veci dlhodobého prenájmu pozemkov na verejnoprospešnú infraštruktúry 
okolo Váhu a VDŢ. 

          Vypracovanie zámeru „Dobudovanie strediska vidieckej rekreácie Veľké Rovné – Dolinky“ 
          Zabezpečenie zapracovania navrhovaných zámerov do Doplnku č.3 k ÚPN VÚC ŢSK. Ide o : 
                1. Stredisko Veľké Rovné – Dolinky (dve etapy spolu 500 mil.Sk) 
                2. Váţsku cyklomagistrálu Ţilina – Lipovec (80 mil. Sk) 
                3. Prímestskú rekreačnú zónu Vrútky – Piatrová (1 mld.Sk) 
                4. Rozvojové zámery turistickej zóny: Borové – Huty ( 2 mld.Sk) 
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2008  Zabezpečenie podkladov k vydaniu územného rozhodnutia zámeru: „Dobudovanie strediska 

vidieckej rekreácie Veľké Rovné – Dolinky“, na základe zmluvy s fa. Lemont Ţilina. 
 
Geodetické zameranie územia verejnej infraštruktúry k zámeru „Dolinky“. (Prístupová 
komunikácia s blízkym okolím (1 500 m) cca 3 ha, dojazd LD Dolinky cca 1 ha, viacúčelová 
vodná nádrţ cca 2 ha). 
 

Práce na príprave III etapy vízie VEZUW pod názvom „Tatranská tepna 2020“, koncepcia 
udržateľného rozvoja tatranskej oblasti. Aktívna účasť s prezentáciou III etapy na 
medzinárodnej vedeckej konferencii v Starom Smokovci v novembri 2008, Tatry a príleţitosti 
EÚ na rozvoj. Príprava ţiadosti o grant z Nórskeho finančného mechanizmu cez Ekopolis 
v Banskej Bystrici vo výške grantu 89 622 EUR (2 700 000 Sk) 

 

Účtovná uzávierka. 
 
Občianske zdruţenie Modrá planéta HEARTH  malo v roku 2008 príjmy hlavne  z podnikateľskej činnosti. 
Rovnako boli členené výdavky zdruţenia na výdavky činnosti financovanej z príspevkov a na náklady z 
podnikateľskej oblasti. 
 
 

Činnosť Rok 2008 Rok 2007 

Podnikateľská :    

Trţby za sluţby 294 978 

Spotreba materiálu 101 280 

Sluţby 321 618 

Dane a poplatky 5 1 

Prevádzkové náklady 4 4 

Odpisy majetku 0 184 

Výsledkok hospodárenia podn. 14 269 

Nepodnikateľská :    

Príspevky a dotácie 20 14 

Spotreba materiálu   

Sluţby   

Sociálne náklady   

Dane a poplatky    

Prevádzkové náklady    

Odpisy majetku   

Poskytnuté príspevky iným organizaciam    

Výsledkok hospodárenia nepodn.činnosť   

Výsledok hospodárenia celkom 20 94 

Tabuľka je v tis. Sk. 
 

Majetok organizácie 2008 2007 

Aktíva : 1014 668 

Dlhodobý hmotný majetok 0 495 

Krátkodobé pohľadávky 877 0 

Finančný majetok 137 145 

Pasíva : 1014 668 

Nerozdelený zisk, neuhradená strata  639 734 

Výsledok hospodárenia  34 94 

Krátkodobé záväzky 335 28 

Bankové úvery 0 0 

Tabuľka je v tis. Sk 
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Informácia o očakávanej hospodárskej a finančnej situácii 
  
Občianske zdruţenie je nezisková organizácia zloţená z dobrovoľných odborníkov, ktorí pôsobia 
v podnikateľskej sfére. Predseda účelovo prispieva na spolufinancovanie pripravovaných projektov.  
Zdroje financovania : 

 vlastná doplnková podnikateľská činnosť 

 preklenovací úver predsedu zdruţenia  

 podnikateľské subjekty 
 
 
Finančné zabezpečenie činnosti v roku 2008:  

- vlastné zdroje  
- príspevky 

 
 
Plán zabezpečenia činnosti pre rok 2009: 
 
 

a) príjmová časť 
  
 predpokladaný príjem.......................................................  100 000 EUR (3 mil.Sk) 
 z toho: 
 grant „Tatranská tepna 2020“........................................... 80 000 EUR (2,70 mil. Sk) 
 grant Mesta Ţilina............................................................. 8 000 EUR (0,24 mil. Sk) 
 príjem z vlastnej doplnkovej činnosti................................ 7 000 EUR (0,21 mil. Sk) 
 sponzorský príspevok....................................................... 5 000 EUR (0,15 mil. Sk) 
 
 

b) výdavková časť 
 
 predpokladané výdavky .................................................... 98 000 EUR (2,952 mil. Sk)  
 
 
 
Plán činnosti pre rok 2009. 
 

1. Zabezpečenie podkladov k vydaniu územného rozhodnutia I. etapy zámeru: „Dobudovanie 
strediska vidieckej rekreácie Veľké Rovné – Dolinky“, na základe zmluvy s fa. Lemont 
Ţilina. 

 
2. Dopracovanie technickej štúdie II. etapy Strategickej koncepcie rozvoja územia Ţilina – 

Strečno – Vrútky„ pod názvom „Tepna zdravia Žilinskej kotliny“ k zámeru: ale len v prípade 
získania grantu z Mesta Ţilina na inštitucionálnu podporu zdruţenia pre rok 2009 vo výške 
8 000 EUR (240 000 Sk) 
 

3. Spolupráca s Mikroregiónom „Orli“ a ORLI s.r.o. pri príprave podkladov k vypracovaniu 
„Spoločného doplnku k ÚP obcí Huty, Malé a Veľké Borové“. 

 
 
4. V prípade schválenia grantu z NFM cez Ekopolis v B. Bystrici vo výške 89 622 EUR, práce na 

III etape vízie VEZUW pod názvom „Tatranská tepna 2020, koncepcia udržateľného 
rozvoja tatranskej oblasti“, s termínom začiatku 06 2009 a ukončenia 09 2010. 
Spolufinancovanie 10 % zabezpečené v pomere 5 % od firmy EMPORA s.r.o. Ţilina a 5 % 
vlastné zdroje zdruţenia Modrá planéta. 
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5. V prípade neschválenia vyššie uvedeného grantu, aktualizácia ţiadosti o grant z fondu Sl-Pl 

hranica pre  vypracovanie III etapy vízie VEZUW pod názvom „Tatranská tepna 2020, 
koncepcia udržateľného rozvoja tatranskej oblasti“. V predpokladanej výške 100 000 
EUR  (3 mil. Sk). Spolufinancovanie 5% cez EMPPORA s.r.o. 

 
6. Návrh zámeru „Srdce pre planétu“ (hearth for earth). Ide o návrh, ako motivovať ľudí 

k pravidelnej pohybovej aktivite a sledovať svoju výkonnosť a s tým súvisiaci zdravotný stav. 
Po overení technickej riešiteľnosti bude preskúmaná moţnosť spolufinancovania cez granty 
MZSR určené pre vedu a výskum v oblasti prevencie mládeţe, resp. iné zdroje. Predpokladaný 
náklad na projekt by mal byť do 100 tisíc EUR (cca 3 mil. Sk). 

 
 
 
 
Vypracoval :  
Č i b e n k o v á  Anna 
 
 
 
Člen revíznej komisie : 
H o r ň á k  Martin 
 
 
 
Predseda zduţenia . 
Z á b r o d s k ý  Jaroslav 
 
 
 
 
Prílohy: 
Súvaha 
Výkaz ziskov a strát 

 


