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Občianske združenie Modrá planéta – HEARTH
Veľká okružná 68, 010 01 Žilina
37806149
2021577668
SK 2021577668
04. 05. 2001

Zoznam členov štatutárnych, dozorných a iných orgánov spoločnosti
Funkcia
predseda zdruţenia
členovia výkonného výboru

Meno
Zábrodský Jaroslav
Zábrodský Jaroslav
RNDr.Badík Miloslav
Ing. Mateček Ľubomí
Ing. Hrúzova Martina
Androvič Jozef

členovia revíznej komisie

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 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.

2

občianske združenie Modrá planéta

Účtovná uzávierka
Občianské zdruţenie Modrá planéta HEARTH malo v roku 2005 príjmy z príspevkov a z podnikateľskej
činnosti. Rovnako boli členené výdavky zdruţenia na výdavky činnosti financovanej z príspevkov a na
náklady z podnikateľskej oblasti.

Činnosť

Rok 2006

Rok 2005

681
295
205
2
4
24
136

568
38
224

16

203
45
80
493

Podnikateľská :
Trţby za sluţby
Spotreba materiálu
Sluţby
Dane a poplatky
Prevádzkové náklady
Odpisy majetku
Výsledkok hospodárenia podn.
Nepodnikateľská :
Príspevky a dotácie
Spotreba materiálu
Sluţby
Sociálne náklady
Dane a poplatky
Prevádzkové náklady
Odpisy majetku
Poskytnuté príspevky iným organizaciam
Výsledkok hospodárenia nepodn.činnosť
Výsledok hospodárenia celkom

12
270

12
-217
53

Tabuľka je v tis. Sk.

Majetok organizácie
Aktíva :
Dlhodobý hmotný majetok
Krátkodobé pohľadávky
Finančný majetok
Pasíva :
Nerozdelený zisk,neuhradená strata
Výsledok hospodárenia
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery

2006
739
19
0
720
739
-599
136
13
0

2005
673
43
11
618
673
-546
53
10
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 a zároveň účelovo prispievajú na spolufinancovanie pripravovaných projektov.
Zdroje financovania :
 vlastná doplnková podnikateľská činnosť
 vlastný preklenovací úver predsedu zdruţenia
 podnikateľské subjekty
 VÚC.
Finančné zabezpečenie činnosti v roku 2006
- vlastné výnosy
- príspevky
Plán pre rok 2007
Predpokladá sa
- pokračovanie II etapy SKR zóny Ţilina – Strečno – Vrútky
- 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 (70 mil. Sk)
3. Prímestskú rekreačnú zónu Vrútky – Piatrová (1 mld.Sk)
4. Rozvojové zámery zóny: Huty – Borové ( 2 mld.Sk)

vypracoval :
Čibenková Anna

člen revíznej komísie :
Androvič Jozef
predseda zduţenia .
Zábrodský Jaroslav

Prílohy:
Súvaha
Výkaz ziskov a strát
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