Občianske združenie pre regionálny rozvoj pri koordinácii antropických aktivít s prírodným prostredím
v podmienkach legislatívy EÚ – štúdie, modely v oblastiach infraštruktúry, cestovného ruchu a obnovy dediny.
Veľká okružná 68, 010 01 Žilina
tel/fax: 0903 510 260
e-mail: hearth@hearth.sk
bankové spojenie : VÚB a.s. Žilina, č.ú. : 1487466551/ 0200
IČO : 37806149 DIČ : 0037806149

Z á p i s n i c a z výročnej členskej schôdze
občianskeho združenia Modrá planéta - HEARTH
zo dňa 31.1.2004
Program :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie
Doplňujúca voľba za odstupujúceho člena výkonného výboru
Vyhodnotenie plánu činnosti za rok 2003
Návrh plánu činnosti na rok 2004
Zaregistrovanie nových členov združenia
Stav členskej základne
Návrh rozpočtu pre rok 2004
Diskusia

1. Otvorenie :
Členskú schôdzu otvoril predseda združenia Zábrodský Jaroslav, ktorý privítal prítomných a oboznámil
s úspechom pri dokončení projektu Návrh turistickej zóny „VEZUW“ po osi „Zakopané – Zuberec – L.Mikuláš,
II etapa : štúdia uskutočniteľnosti.“ Na záverečnom workshope konanom v Zuberci prítomní prijali spoločnú
deklaráciu o pokračovaní v prácach III etapou, založením združenia obcí.
2. Doplňujúca voľba za odstupujúceho člena výkonného výboru :
Za člena výkonného výboru za odstupujúceho Ing. Matečka Ľubomíra bol opätovne navrhnutý a zvolený
Zábrodský Andrej , študent fakulty architektúry STU v Bratislave.
3. Vyhodnotenie plánu činnosti za rok 2003 :
3.1.
Práce na projekte Návrh turistickej zóny Zakopané – Zuberec – L.Mara, pod názvom „VEZUW“
Kompletizácia štúdie uskutočniteľnosti podporenej z Phare CBC sumou 35 000 EUR
Termín : ukončenie v októbri 2003
Zodpovedný : Zábrodský Jaroslav + členovia združenia
Úloha splnená.
3.2.

Priebežná aktualizácia internetových stránok združenia.
Termín : v texte
Zodpovedný : Zábrodský Andrej
Úloha splnená.
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3.3.

3.4.

Projekt Strategická koncepcia rozvoja zóny Žilina – Vrútky
Projekt bol podaný v novembri 2003. Schválenie sa predpokladá do konca mája 2004.
Prípadná realizácia projektu prechádza do roku 2004

.

Príprava III. etapy Tutistickej zóny „VEZUW““ – EIA, dopravná analýza a vypracovanie
propagačného materiálu v závislosti od výsledku záverečného workshopu v októbri 2003 a prijatej
deklarácie s mandátom združeniu na pokračovanie prác v projekte.
V súvislosti s touto úlohou, vzhľadom na to, že obec Zuberec neprejavila dodnes záujem o spo ločné riešenie regiónu, združenie HEARTH bude iniciovať založenie združenia obcí oravskoliptovského regiónu pod názvom „OrLi“, ktoré by zabezpečovalo prípravu a realizáciu III etapy
projektu VEZUW s prípravou na spolufinancovanie z SOP PS a ZI v rokoch 2004 - 2008

4. Návrh plánu činnosti na rok 2004
4.1.

Pokračovanie v realizácii III etapy projektu VEZUW.
Iniciovanie a založenie združenia obcí oravsko-liptovského regiónu „OrLi“
Zodpovedný : Zábrodský Jaroslav

4.2.

Realizácia projektu „Strategická koncepcia rozvoja zóny Žilina – Vrútky“, v prípade jej
schválenia
Termín : do 8 mesiacov od prípadného pridelenia grantu. Z MVaRR 2003
Zodpovední : Zábrodský Jaroslav a členovia združenia

4.3.

Pokračovanie v činnosti riešenia rekonštrukcie LD Vrátnej doliny z pozície účastníka konania
Zodpovedný : Zábrodský Jaroslav

4.4.

priebežná aktualizácia internetovej stránky združenia
Zodpovedný : Zábrodský Andrej

5. Zaregistrovanie nových členov :
Novými členmi združenia sa stali:
!
!
!
!
!
!

Čibenková Mária – výpomoc v oblasti účtovníctva a ekonomického poradenstva
Varga Maroš – výpomoc pre architektúru
Ürge Matej – výpomoc pre grafické a modelové spracovanie
Ing. Hrúzova Martina – analýzy území a problematika v oblasti environmentalistiky
Brezáni František – koordinácia návrhov rozvoja VD Žilina s VHV Bratislava a poradenstvo pri
využívaní obnoviteľnej energie
Horňák Martin – výpomoc pri zhotovovaní modelových riešení

6. Stav členskej základne ku dňu 31.1.2004 :

18 členov

7. Návrh rozpočtu činnosti pre rok 2004 :
V prípade schválenia grantu bude v roku 2004 činnosť združenia zameraná na vypracovanie Strategickej
koncepcie zóny Žilina – Vrútky s RN 38 000 EUR, ktorú by mal grant pokryť do výšky 90 % t.j. 34 200 EUR
s termínom dokončenia do 8 mesiacov po prípadnom podpísaní grantovej zmluvy.
Zostatok v objeme 10 % RN, čo predstavuje sumu 3 800 EUR, zabezpečí združenie v spolupráci s projektovým
partnerom mestom Vrútky, mestom Žilina a obcami Teplička, Gbeľany, Mojšová Lúčka, Varín, Strečno, Nezbud
Lúčka
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8. Diskusia :
Diskusia sa niesla v znamení potreby intenzívneho hľadania finančných zdrojov z fondov EÚ a snahou o väčšie
zainteresovanie obcí, hlavne v prípade prípravy projektu turistickej zóny Žilina – Vrútky.
V prípade, ak vznikne združenie obcí oravsko - liptovského mikroregiónu a získa prostriedky z EÚ na rozvoj
z SOP ZI, je potrebné zmluvne upraviť spoluprácu so združením a v rámci nej ošetriť aj autorské práva a využitie
dokumentu I. etapy VEZUW s predpokladanou hodnotou 300 tis.Sk ako aj prípadné spolufinancovanie SKRR.
V sume 300 tis.Sk je zarátaná dvoj ročná činnosť združenia pri návrhu a vypracovaní spomínaného rozvojového
dokumentu. Z tejto sumy sa odrátajú príspevky obcí v rokoch 2001 – 2002. V prípade nesúhlasu združenia obcí
s navrhovanou cenou bude potrebné vypracovať znalecký posudok.

V Žiline, dňa 31.1.2004
Zábrodský Jaroslav
Predseda OZMP HEARTH
Zapísala : Ing. Slobodníkova Adriana
Overil : RNDr. Badík Miloslav
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