
 
 
 

Občianske zdru�enie pre koordináciu antropických aktivít s prírodným prostredím 
v podmienkach legislatívy EÚ  � �túdie, modely  v oblastiach infra�truktúry, cestovného ruchu a obnovy dediny. 

 
Veľká okru�ná 68, 010 01 �ilina, 
tel/fax: 0903 510 260, 
e-mail:  hearth@inmail.sk                                                                                                                       
bankové spojenie : VÚB a.s. �ilina,  č.ú. : 1487466551/ 0200   
IČO :  37806149    DIČ :  0037806149                                                                                                                      
                                                                                                 

Z á p i s n i c a    z    výročnej členskej schôdze 
občianskeho zdru�enia Modrá planéta 

 zo dňa 5.2.2003 
 
Program :  
 

1. Otvorenie 
      2.    Voľba : 

• predsedu a podpredsedu o.z. 
• výkonného výboru 
• revíznej komisie   

3.   Vyhodnotenie plánu činnosti za rok 2002 
4.   Návrh a prejednanie  plánu činnosti na rok 2003  
5.   Zaregistrovanie nových členov zdru�enia 
6.   Návrh rozpočtu pre rok 2003 

      7.   Diskusia 
 
1. Otvorenie : 

Členskú schôdzu otvoril predseda zdru�enia Zábrodský Jaroslav, ktorý privítal prítomných a oboznámil 
s úspechom pri schvaľovaní projektu Návrh turistickej zóny �VEZUW� po osi �Zakopané � Zuberec � L.Mikulá�, 
II. etapa : �túdia uskutočniteľnosti.� 

 
2. Voľba orgánov pre obdobie 2003 - 2004: 

• predsedom zdru�enia bol opätovne zvolený tajným hlasovaním zakladajúci  člen zdru�enia                                      
Z á b r o d s k ý  Jaroslav � technik, r.č. 530702/198  

 
• podpredsedom o.z. bol zvolený :                             RNDr. Badík Miloslav  
 
• za členov výkonného výboru boli zvolení :               Ing.  Mateček 

          RNDr.  Prok�a Peter  
          Ing. Arch.  Nosková Tatiana 
 

• za členov revíznej komisie boli zvolení :       Ing. Hájniková Marta  
          Ing. Slobodníková Adriana 
 

    Právomoci jednotlivých zvolených zastupiteľov sú v rámci schválených stanov zdru�enia.                                                  
 
3. Vyhodnotenie plánu činnosti za rok 2002 :  

3.1. Pokračovanie v prácach na projekte Návrh turistickej zóny Zakopané � Zuberec � L.Mara 
Kompletizácia �iadosti o grant z Phare CBC 
Termín : do konca augusta 2002 
Zodpovedný : Zábrodský Jaroslav + členovia zdru�enia 

 
Úloha splnená.  
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V decembri 2002 bol schválený grant z fondu PHARE CBC vo vý�ke 35 000 �, čo predstavuje 85 % 
rozpočtových nákladov. 
 
3.2. Aktualizácia internetovej stránky zdru�enia. 

Termín : v texte 
Zodpovedný : Zábrodský Andrej 

Úloha splnená. 
 
3.3. Príprava projektu Rekreačná zóna Vodné dielo �ilina na financovanie z Pilotnej grantovej schémy 

MH SR  
 Úloha splnená čiastočne. Prechádza do roku 2003. 

 
4. Návrh a prejednanie  plánu činnosti na rok 2003  

4.1. Práce na projekte �Návrh turistickej zóny Zakopané � Zuberec � L.Mara, ��túdia uskutočniteľnosti�. 
Termín :  X.2003. 
 
Zodpovedný : Zábrodský Jaroslav  

 
4.2. Príprava projektu �Návrh turistickej zóny �ilina � Vrútky na spolufinancovanie z Grantovej schémy 

MVaRR SR  
Termín : do konca októbra 2003 
Zodpovední  : Zábrodský Jaroslav, Zábrodský Andrej, Ing. Slobodníková Adriana 

 
4.3. Príprava III. etapy Tutistickej zóny �VEZUW�� � EIA, iniciovanie zalo�enia zdru�enia obcí, dopravná 

analýza a vypracovanie propagačného materiálu v závislosti od výsledku záverečného workshopu 
v októbri 2003 a prijatej deklarácie s mandátom zdru�eniu na pokračovanie prác v projekte.   

 
5. Zaregistrovanie nových členov :  
 Novými členmi zdru�enia sa stali: 
 

• Ing. Adriana Slobodníková � výpomoc pre administratívu, modely a asistenciu predsedovi zdru�enia 
• Ing. Zuzana Slováková �  s vyu�itím hlavne na preklady a tlmočenie  
• Horňáková Katarína � výpomoc pre administratívu a propagačné modely  

 
6.   Návrh rozpočtu činnosti o.z. pre rok 2003  :  

V roku 2003 bude činnosť zdru�enia zameraná na vypracovanie ��túdie uskutočniteľnosti navrhovanej 
turistickej zóny Zakopané - Zuberec - L.Mikulá��, v zmysle rozpočtu projektu. V�etky náklady spojené s touto 
činnosťou budú do vý�ky 85 % hradené z prostriedkov PHARE CBC. v objeme ........................................35 000 � 
Zostatok 15 % v objeme .................................................................................................................................6 000 � 
Zabezpečí zdru�enie v spolupráci s ARR �ilina, Mestom Zakopané, obcí a firmy EHAES �ilina  
 
Vzhľadom na veľký rozsah niekoľko rokov pripravovaného projektu nebude sa zdru�enie v roku 2003  zaoberať 
inou činnosťou. 
 
Vedením ekonomickej agendy bola poverená Ing. Slobodníková /na základe dobrovoľnej  asistencie/ v spolupráci 
s predsedom zdru�enia  a s Čibenkovou Máriou, finančnou poradkyňou o.z.. 
 
7.  Diskusia :  
Diskusia sa niesla v znamení potreby intenzívneho hľadania finančných  zdrojov z fondov EÚ a snahou o väč�ie 
zainteresovanie obcí, hlavne v prípade prípravy projektu turistickej zóny �ilina � Vrútky. 
 
 
V �iline, dňa 5.2.2003 
 
Zapísala : asistentka predsedu, Ing. Slobodníkova Adriana 
 
          Zábrodský Jaroslav 
          Predseda zdru�enia 
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