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

Zápisnica z výročnej členskej schôdze
občianskeho združenia Modrá planéta - HEARTH
konanej dňa 5. 2. 2005
Program :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie
Voľby orgánov združenia pre obdobie 2005-2007
Vyhodnotenie činnosti za rok 2004 a schválenie výročnej správy
Stav členskej základne ku dňu 5. 2. 2005
Plán činnosti na rok 2005
Návrh rozpočtu na rok 2005
Diskusia

Prítomní:
Zapisovateľ:
Skrutátori:

podľa prezenčnej listiny. Výročná členská schôdza je uznášania schopná.
Ing. Hrúzová Martina
RNDr. Badík Miloslav a Kasáková Katarína

1. Otvorenie :
Členskú schôdzu otvoril predseda združenia Zábrodský Jaroslav, ktorý privítal prítomných
a oboznámil s programom. Prítomní program schválili.
2. Voľby orgánov združenia pre obdobie 2005-2007
Výkonný výbor:
V tajnom hlasovaní boli na obdobie 2005 – 2007 zvolení nasledovní členovia výkonného výboru
a revíznej komisie.
Zábrodský Jaroslav
- predseda združenia
RNDr. Badík Miloslav - podpredseda
Ing. Mateček Ľubomír - člen výkonného výboru
Revízna komisia:
Ing. Hrúzová Martina
Androvič Jozef
Ekonóm:
Čibenková Anna

- členka revíznej komisie
- člen revíznej komisie

3. Vyhodnotenie plánu činnosti za rok 2004 :
3.1 Pokračovanie v realizácii III. etapy projektu VEZUW.
Iniciovanie a založenie združenia obcí oravsko-liptovského regiónu „OrLi“
Zodpovedný: Zábrodský Jaroslav, Zábrodský Andrej, Ing. arch. Nosková Tatiana
Združenie bolo založené a riadne zaregistrované. V súčasnosti sa vyvíja iniciatíva
za účelom získania prostriedkov cez SOP ZI opatrenie 3.4 rozvoj obcí
a vyhotovenie ÚP mikroregiónu OrLi.
Úloha splnená.
3.2 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
Grant na projekt bol schválený v júli vo výške 90 % zo sumy 38 000 EUR. Práce pokračujú
pomaly a s ťažkosťami v oblasti územného plánovania a zmien z toho vyplývajúcich
v riešenom území v súvislosti s realizáciou KIA – HYUNDAI. V decembri sme požiadali
MVaRR o predĺženie termínu dokončenia z 13.marca na 12.jún 2005. O priebehu prác na
projekte bude vyhotovená záverečná technická a ekonomická správa v roku 2005.
Úloha splnená
3.3. Pokračovanie v činnosti riešenia rekonštrukcie LD Vrátnej doliny z pozície účastníka
konania
Zodpovedný : Zábrodský Jaroslav
Priebežne sa vyjadrujeme ako účastník konania vo veci udelenia výnimky s realizáciou LD
v 5.stupni ochrany. Aj keď sa podarilo dosiahnuť zníženie prepravnej kapacity o 50 %,
z 1 800 na 900, stále ide o neakceptovateľnú prepravnú kapacitu, nakoľko morfológia
terénu a kvalita prostredia neumožňuje absorbovať takú prepravnú kapacitu. Nie sme proti
realizácii LD Chleb, ale trváme na maximálnej prepravnej kapacite 360 osôb/hod.
Úloha sa priebežne plní.
3.4. Priebežná aktualizácia internetovej stránky združenia a vizualizácia v architektúre
Zodpovedný : Zábrodský Andrej
Úloha sa priebežne plní.
Členská základňa schválila text výročnej správy za rok 2004. Výročná správa tvorí
prílohu tejto zápisnice.

4. Stav členskej základne
Ku dňu 5.2.2005 má združenie 13 členov.

1. Zábrodský Jaroslav
2. RNDr. Badík Miloslav

v združení činnosť zameraná na

povolanie

koordinátor, návrhy rozvojových vízií a tém,
architektonické objemové štúdie, modely

podnikateľ

analýzy území, EIA

podnikateľ
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3. Zábrodský Andrej

vizualizácia, architektúra

študent FA STU

4. Androvič Jozef

servis techniky, modelovanie výpomoc

podnikateľ
výpočtová tech.

5. Ing. Mateček Ľubomír

dopravný analytik

podnikateľdopravný urbanista

6. Ing. arch. Nosková
Tatiana

urbanizmus, vidiek

SAŽP v L.Mikuláši

7. Varga Maroš

vizualizácia, architektúra

študent FA STU

8. Čibenková Anna

ekonomika

podnikateľka

9. Kasákova Katarína

modely

študentka PF ÚK

10. Horňák Martin

modely

študent

11. Zábrodský Jaroslav ml.

grafické počítačove práce, foto,
modelovanie

nezamestnaný

12. Ing. Brezáni Vladimír

poradca pre obnoviteľné zdroje energie

riaditeľ VD Žilina

13. Ing. Hrúzová Martina

životné prostredie, asistent menežéra

environmentalistika

5. Plán činnosti pre rok 2005
5.1. Dokončenie projektu SKRZ Žilina – Strečno – Vrútky
Projekt je potrebné dokončiť do konca mája 2005 a do 10 júna vyhotoviť záverečnú správu
s ekonomickým auditom.
Z: realizačný tím
T: do 10. júna 2005
5.2. Aplikácia výsledkov projektu SKRZ
V tejto súvislosti je potrebné vyvolať jednanie s Mestom Žilina vo veci prípravy projektu
zo SOP ZI opatrenie 3.3 pre oblasť Žilina – Strečno, kde by OZMP HEARTH vystupovalo
ako partner, pričom by do projektu zapracovali výsledky SKRZ.
Čo sa týka navrhovaných aktivít v území KÚ Vrútky, je potrebné vypracovať doplnok k ÚP
cez SOP ZI opatrenie 3.4 rozvoj obcí, alebo spoločnú urbanistickú štúdiu Varín, Strečno,
Nezbudská Lúčka, Vrútky, ktorá by riešila zámery RZ Strečno - Varín, Starhrad, časť
cyklomagistrály Varín - Vrútky a zámer PRZ Piatrová
Z: Zábrodský, Ing. Hrúzová

T: podľa termínov výziev

5.3. III etapa turistickej zóny VEZUW
Navrhujeme následný postup dopracovania ÚPD mikroregiónu OrLi :
1. Združenie pripraví žiadosť o 95 %-né spolufinancovanie z prostriedkov INTERREG III
A SL-Pl hranica na vypracovanie Dopravno-urbanstickej analýzy integrácie rozvoja

3

občianske združenie Modrá planéta

podtatranskej brázdy s predpokladaným nákladom do 6 mil. Sk. V projekte by
vystupovali partneri za slovenskú stranu združenie obcí OrLi a za poľskú stranu Mesto
Zakopané a Koscielisko.
2. Obec huty požiada o grant na dopracovanie ÚP Huty vo výške 250 tis. Sk. V tejto
súvislosti je potrebné na základe zmluvy o spolupráci a partnerstve pomôcť obci Huty
pri vypracovaní žiadosti o grant na dopracovanie ÚP v súvislosti so zapracovaním
zámeru Holica. Modrá planéta ponúkne zabezpečiť 50 % z výšky spolufinancovania
grantu a vyšpecifikuje náklady na vypracovanie podkladov, ktoré by boli
zakomponované do rozpočtu projektu. s predpokladaným nákladom 100 tis.Sk.
Z: Zábrodský, Ing. Hrúzová, RNDr. Badík

T: do konca mája 2005

5.4. Priebežná aktualizácia web stránky združenia
Z: Zábrodský Andrej

T: priebežný

6. Očakávaná skladba rozpočtu pre činnosť v roku 2005
Príjmová časť
Predpokladaný príjem ............................................................................. 1 800 tis.Sk
Z toho: granty
........................................................................... 1 500 tis.Sk
vlastné výnosy z doplnkovej činnosti.......................................................
150 tis.Sk
vklady.......................................................................................................
150 tis.Sk
Výdavková časť
Predpokladané výdavky.......................................................................
Z toho: mzdy .......................................................................
réžia .......................................................................
zostatok
.......................................................................

1 700 tis.Sk
1 200 tis.Sk
400 tis.Sk
100 tis.Sk

Predpokladaný stav majetku ku koncu roka 2005
Peniaze
.......................................................................
Materiál (výpočtová a iná technika)...................................................................
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7. 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
VEZUW.
V prípade, ak my získame prostriedky z INTERREGU III A, alebo združenie obcí oravsko liptovského mikroregiónu OrLi zo SOP ZI opatrenie 3.4 na rozvoj obcí, je potrebné zmluvne upraviť
spoluprácu so združením a v rámci nej ošetriť aj autorské práva a využitie dokumentu I. etapy
VEZUW s predpokladanou hodnotou do 300 tis.Sk. V sume 300 tis.Sk je zarátaná dvojročná
činnosť združenia pri návrhu a vypracovaní spomínaného rozvojového dokumentu, ktorého
autorom je Zábrodský Jaroslav. V prípade získania prostriedkov za využívanie výsledkov projektu
VEZUW by tieto slúžili na činnosť združenia. Z tejto sumy sa odrátajú príspevky obcí v rokoch
2001 – 2002. V prípade nesúhlasu združenia obcí s navrhovanou cenou bude potrebné
vypracovať znalecký posudok. Obdobne treba postupovať pri uplatňovaní autorských práv aj
v zámere Holica, o ktorej realizáciu prejavila záujem investičná skupina z Bratislavy. Je potrebné,
aby predseda združenia vstúpil do jednania s obcou Huty a záujmovou skupinou pri vytváraní
realizačného združenia, prípadne zmluvu o budúcej zmluve o figurovaní Modrej planéty v a.s.
V Žiline, dňa 5. 2. 2005
Zapísala : Ing. Hrúzová Martina

Prezenčná listina z výročnej členskej schôdze, konanej dňa 5. 2. 2005
meno :

podpis :

1. Z á b r o d s k ý Jaroslav
.............................................

.........................................

2. RNDr. B a d í k Miloslav
.............................................

.........................................

3. Z á b r o d s k ý Andrej
.............................................

........................................

4. A n d r o v i č Jozef
.............................................

.........................................

5. Ing. M a t e č e k Ľubomír
.............................................

..........................................

6. Ing. arch. N o s k o v á Tatiana
..............................................

.........................................

7. V a r g a Maroš
.............................................

........................................

8. Č i b e n k o v á Anna
.............................................

........................................

9. K a s á k o v a Katarína
........................................

........................................

10. H o r ň á k Martin
..........................................

.......................................

11. Ing. B r e z á n i Vladimír
.........................................

.......................................

12. Ing. H r ú z o v á Martina

....................................

...................................

13. Z á b r o d s k ý Jaroslav ml.

...................................

...................................
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