Občianske združenie Modrá planéta - HEARTH
Občianske združenie pre koordináciu antropických aktivít s prírodným prostredím
V podmienkach legislatívy EU. – vízie a koncepcie rozvoja, modely, v oblastiach infraštruktúry, cestovného ruchu,
obnovy dediny a životného prostredia
Veľká okružná 68, 010 01 Žilina
Tel: 0903 510 260
e-mail: hearth@hearth.sk
bankové spojenie: VÚB a.s. Žilina č.ú.: 1487466551/0200
IČO: 37806149
DIČ: 0037806149

Výročná správa za rok 2002

V Žiline dňa 2.2.2003

Názov a sídlo účtovnej jednotky
Názov spoločnosti:
Sídlo účtovnej jednotky:
IČO :
DIČ :
Dátum založenia:
Dátum zápisu do OR:
Okresný súd:

Občianské združenie Modrá planéta - HEARTH
Veľká okružná 68, 010 01 Žilina
37806149
0037806149
04.05.2001

Zoznam členov štatutárnych, dozorných a iných orgánov spoločnosti
Štatutárny orgán (predstavenstvo a konatelia)
Funkcia
Meno
predseda združenia
Zábrodský Jaroslav
Členovia výkonného výboru
RNDr.Badík Miloslav
Ing.Mateček
RNDr.Prokša Peter
Ing.arch. Nosková Tatiana
Členovia revíznej komisie
Ing.Hájniková Marta
Ing. Slobodníková Adriana

Občianske združenie
Modrá planéta vzniklo za účelom vypracovania vízii
a koncepcii regionálneho a medziregionálneho rozvoja a ich následnej prípravy na
kofinancovanie zo štrukturálnych a kohézneho fondu EÚ zameraných na regionálny
rozvoj, hlavne cestovného ruchu a životného prostredia v horských regiónoch
Slovenska v koordinácii so životným prostredím. V roku 2001 boli začaté práce na
projekte „Návrh turistickej zóny Zakopané – Zuberec – Liptovská Mara“. V roku 2002
sa pokračovalo v práci na tomto projekte s prípravou projektu na čerpanie
prostriedkov z grantu Phare CBC. V decembri bol grant s RN 41. 100 € schválený
s pridelením 35 000 €, čo predstavuje 85% rozpočtových nákladov.
V roku 2002 súčasne prebiehali práce na začatí projektu „Koncepcia rozvoja zóny
Žilina – Strečno -Vrútky“.
Pre rok 2003 sú v pláne práce na štúdii uskutočniteľnosti projektu „Turistická zóna
Zakopané – Zuberec – Liptovská Mara“. Ďalej je v pláne príprava projektu na
čerpanie z grantu pre regionálny rozvoj „Rozvojová koncepcia zóny Žilina – Strečno Vrútky“ a prípravu III. etapy „Turistickej zóny VEZUW po ose Zakopané – Zuberec –
L.Mikuláš “, na spolufinancovanie z Phare CBC

Súvaha (v tis. Sk)

k 31.12.2001

k 31.12.2002

Aktíva spolu

15
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105
31
10
80
74
4
70

Obežné aktíva
Krátkodobé pohľadávky
Finančný majetok

Pasíva spolu
A.
Vlastné imanie
A.I.
Základné imanie
A.IV.
Hospodársky výsledok
B.
Cudzie zdroje
B.III.
Krátkodobé záväzky
B.IV
Bankové úvery a výpomoci

-

Výkaz ziskov a strát (v tis. Sk)

k 31.12.2001

II.
B.
+
D.
E.
J.
XI.

Výroba
Výrobná spotreba
Pridaná hodnota
Dane a poplatky
Ostatné prevádzkové náklady
Prevádzkový hospodársky výsledok
Finančné náklady
Hospodársky výsledok z fin. operácií
Hospodársky výsledok za bežnú činnosť
Mimoriadne výnosy
Mimoriadny hospodársky výsledok
Hospodársky výsledok za účt. obdobie

-

-

2
73
71
0
0
71
0
0
71
12
12
59

k 31.12.2002

-

0
36
36
1
42
79
1
1
80
160
160
80

Informácia o očakávanej hospodárskej a finančnej situácii
Občianske združenie je nezisková organizácia zložená z dobrovoľných odborníkov,
ktorí pôsobia v podnikateľskej sfére, ktorí zároveň účelovo prispievajú na
spolufinancovanie pripravovaných projektov.
Zdroje financovania :
• Vlastné zdroje (členovia združenia)
• Iné zdroje (podnikatelia a firma EHAES Žilina)
• Vklady obcí, ktoré sú zainteresované na jednotlivých projektoch.
Finančné zabezpečenie činnosti v roku 2003
Financovanie prác zabezpečné zo získaných prostriedkov PHARE CBC v objeme
35.000,-€, čo predstavuje 85% nákladov spojených s vypracovaním „ Štúdie
uskutočniteľnosti navrhovanej turistickej zóny Zakopané – Zuberec – Liptovský
Mikuláš „.
Zostatok 15% v objeme 6.100 € má združenie zabezpečené z vlastných zdrojov
Plán pre rok 2004
Na projekt Rozvojová koncepcia zóny Žilina – Strečno - Vrútky s celkovým nákladom
39 000 € bude združenie žiadať koncom roku 2003 – 35 000 €, čo predstavuje 90 %
z grantu na regionálny rozvoj.
10 % vo výške cca 208 000 Sk, pokryje združenie z vlastných zdrojov a vkladov obcí
a miest Žilina, Varín, Mojš Lúčka, Nezbud Lúčka, Strečno, Vrútky

