Modrá planéta – HEARTH
Občianske združenie pre trvalo udržateľný 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

Z á p i s n i c a z výročnej členskej schôdze
občianskeho združenia Modrá planéta - HEARTH
konanej dňa 15. 2. 2009
Program :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie
Vyhodnotenie činnosti za rok 2008 a schválenie výročnej správy
Stav členskej základne ku dňu 15. 2. 2009
Plán činnosti na rok 2009
Návrh rozpočtu na rok 2009
Diskusia

Prítomní
Zapisovateľ
Skrutátor

: podľa prezenčnej listiny. Výročná členská schôdza je uznášania schopná.
: Kasákova Katarína
: Horňák Martin

1. Otvorenie :
Členskú schôdzu otvoril predseda združenia Zábrodský Jaroslav, ktorý privítal prítomných a oboznámil
s programom. Prítomní program schválili.
2. Vyhodnotenie plánu činnosti za rok 2008 :
2.1. Zabezpečenie podkladov k vydaniu územného rozhodnutia zámeru: „Dobudovanie
strediska vidieckej rekreácie Veľké Rovné – Dolinky“, na základe zmluvy s fa. Lemont
Žilina.
T: 2008
Z: Zábrodský Jaroslav, Bc. Zábrodský Andrej
Zámer je zapracovaný do ÚPN obce veľké Rovné. Investor má záujem o pokračovanie
v prácach I. etapou. V decembri 2008 prebehli rokovania s projektantom a obcou
o vypracovaní dokumentácie na infraštruktúru – prístupovú cestu, ktorá by mala byť
financovaná z prostriedkov EÚ.
Úloha sa priebežne plní.
2.2. Geodetické zameranie územia verejnej infraštruktúry k zámeru „Dolinky“. (Prístupová
komunikácia 1 500 m, viacúčelová vodná nádrž cca 1,5 ha s VN prípojkou)
T: I.Q.2008
Z: Zábrodský Jaroslav
Naše združenie zabezpečilo geodetické zameranie infraštruktúry navrhovaného strediska
Dolinky - Veľké Rovné, prístupová komunikácia 1500 m s blízkym okolím, dojazdom LD
Dolinky a územie vodnej nádrže v celkovej výmere 7 ha a v hodnote 70 tis. Sk, ktorú sumu
bude požadovať od obce, resp. bude zarátaná v rámci vyplatenej zálohy od investora vo
výške 200 tis. Sk v roku 2008 na vypracovanie dokumentácie k ÚR.
Úloha splnená.

2.3. Zabezpečenie podkladov k vydaniu územného rozhodnutia zámeru: „Viacúčelový
chodník Mostná – VDŽ“, v prípade uzavretia zmluvy s mestom Žilina.
T: 2008
Z: Zábrodský Jaroslav
Nepodarilo sa uzavrieť zmluvu s mestom. Za účelom prípravy prezentačného podkladu
pripravíme v roku 2009 žiadosť o grant z Mesta Žilina na inštitucionálnu podporu združenia
vo výške do 25 % z rozpočtu na rok 2008, čo je cca 8 000 EUR.
Úloha nesplnená.
2.4. Spolupráca s Mikroregiónom „Orli“ pri príprave žiadosti o dotáciu z prostriedkov EÚ za
účelom vypracovania „Spoločného doplnku k ÚP obcí Huty, Malé a Veľké Borové“.
T: 2008
Z: Zábrodský Jaroslav, Ing. arch. Kubina Ján
V predmetnej veci prebehlo viacero rokovaní. Predseda združenia inicioval založenie
investičnej spoločnosti ORLI s.r.o., ktoré po zaregistrovaní spoločnosti od predsedu ako
autora zámeru „Dobudovanie strediska vidieckej rekreácie Huty“, odkúpi štúdiu
a majetkovo právnu analýzu a bude pokračovať v prácach na realizácii strediska
v predpokladanom investičnom náklade 50 mil. EUR, vrátane zabezpečenia vypracovania
„Spoločného doplnku k ÚP obcí Huty, Malé a Veľké Borové“
Úloha sa priebežne plní.
2.5. Aktívna účasť na medzinárodnej vedeckej konferencii „EÚ – výzva pre rozvoj
dopravy v Tatrách“, kde sme prezentovali návrh III etapy VEZUW, pod názvom
„Tatranská tepna 2020“.
Konferencia sa konala v Starom Smokovci v novembri 2008. Prezentácia je na internetovej
stránke.
2.6. Propagačná činnosť združenia v roku 2008.
V roku 2008vyšli dva články o zámere VEZUW a to článok v Slovak EXPRES v júli 2008
a článok v Tatranskom dvojtýždenníku v decembri 2008 resp. február 23009.
2.7. Priebežná aktualizácia web stránky združenia
T: priebežný
Z : Bc. Zábrodský Andrej
Členská základňa schválila text výročnej správy za rok 2008. Výročná správa tvorí
prílohu tejto zápisnice.
3. Stav členskej základne ku dňu 15. 2. 2009 :

9 členov

zameranie činnosti

Z á b r o d s k ý Jaroslav
RNDr. B a d í k Miloslav

koordinátor, návrhy zámerov, spracovanie poč.dát
objemové štúdie , modelovanie
poradca pre životné prostredie, EIA

Ing. Gašperec Ľubomír

poradca pre stavebníctvo

Bc. Z á b r o d s k ý Andrej

vizualizácia, architektúra, výpočtová technika

Ing. arch. K u b i n a Ján

poradca pre urbanizmus a architektúru

Č i b e n k o v á Anna

ekonomika

K a s á k o v a Katarína

asistent pre administratívu

H o r ň á k Martin

asistent pre prácu v teréne a modelovanie

H l u ch á ň Jakub

asistent pre prácu v teréne
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3. Plán činnosti pre rok 2009
3.1. Žiadosť o grant z Nórskeho finančného mechanizmu cez Ekopolis v Banskej Bystrici vo
výške 90 000 EUR (2 700 000 Sk) na riešenie III etapy VEZUW, „Tatranská tepna 2020“,
koncepcia udržateľného rozvoja tatranskej oblasti. V prípade schválenia grantu, práce na
projekte od 06 09 s ukončením 09 10.
V prípade neschválenia vyššie uvedeného grantu, aktualizácia žiadosti o grant z fondu SlPl hranica. Spolufinancovanie 5% cez EMPPORA s.r.o.
T: február 2009 a podľa výzv SL-PL hranica.
Z: Zábrodský Jaroslav, Bc. Zábrodský Andrej, Ing. arch. Kubina, Ing. Gašperec.
3.2. Žiadosť o grant z grantového systému Mesta Žilina na inštitucionálnu podporu činnosti
združenia vo výške do 25% z rozpočtu roku 2008, na odmeny. V prípade schválenia
grantu by sme pokračovali na zhotovení propagačného výstupu „Zelená tepna Žiliny“
a technickej štúdie „Žilinská kotlina 2020“. V tomto zámere je najdôležitejšie
vypracovať podklad tak, aby región podporil zapracovanie úseku Strečno – Lipovec
do štátneho programu na rozvoj zelenej infraštruktúry. Ide hlavne o premostenia
(ľahké lávky 50-60 m dlhé) v počte 5 ks, s predpokladaným objemom cca 30 mil.Sk.
Realizáciu úsekov medzi lávkami by sme riešili brigádnickou formou a pomocou obcí
Strečno, Varín, Nezbudská Lúčka a Lipovec, miest Žilina a Vrútky a VÚC.
T: žiadosť február 2009 a zámer priebežne
Z: Zábrodský Jaroslav, Zábrodský Andrej, Ing. Gašperec
3.3. V prípad schválenia ÚPN Veľké Rovné a výzve investora, bude potrebné vypracovať DUR
na I. etapu zámeru „Dobudovanie strediska vidieckej rekreácie Veľké Rovné –
Dolinky“ ide o objekty LV Dolinky, zjazdovka, vodná nádrž dolná, parkovisko a drobné
objekty. V prípade geodetického zamerania verejnej infraštruktúry k zámeru „Dolinky“, bol
zo strany starostu obce Veľké Rovné a konateľa investora fa. Lemont daný prísľub, že
vyvolané náklady na geodetické zameranie dotknutého územia vo výške 70 tis. Sk bez
DPH, budú po uzavretí zmluvy o spolupráci medzi obcou a investorom refundované
obcou. K dnešnému dňu tak nebolo vykonané. Uvedené treba doriešiť v priebehu roka
2009.
T: v texte
Z: Zábrodský Jaroslav, Bc. Zábrodský Andrej
3.4. Návrh zámeru „Srdce pre planétu“ (hearth for earth). Ide o návrh, ako motivovať ľudí
k pravidelnej pohybovej aktivite a sledovať svoju výkonnosť a s tým súvisiaci zdravotný
stav. Po overení technickej riešiteľnosti bude preskúmaná možnosť spolufinancovania cez
granty MZSR určené pre vedu a výskum v oblasti prevencie mládeže, resp. iné zdroje.
Predpokladaný náklad na projekt by mal byť do 100 tisíc EUR (cca 3 mil. Sk).
T: 1209
Z: Zábrodský Jaroslav
6. Očakávaná skladba príjmov a výdavkov na činnosť v roku 2009
Príjmová časť
Predpokladaný príjem....................................................... 100 000 EUR (3 mil.Sk)
Z toho:
grant „Tatranská tepna 2020“....................................................... .80 000 EUR (2,70 mil. Sk)
grant Mesta Žilina..................................................................8 000 EUR (0,24 mil. Sk)
príjem z vlastnej doplnkovej činnosti............................................. 7 000 EUR (0,21 mil. Sk)
sponzorský príspevok.........................................................
5 000 EUR (0,15 mil. Sk)
Výdavková časť
Predpokladané výdavky........................................................ 98 000 EUR (2,952 mil. Sk)
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7. Diskusia.
Predseda združenia upozornil členskú základňu, že naďalej nie je usporiadaný osobný
hypotekárny úver vo výške 600 000 Sk + úroky, ktorý bol čerpaný na výdavky Technickej štúdie
Žilinská kotlina 2020“. Práce na tomto projekte boli prerušené z dôvodu neuzatvorenia predbežnej
zmluvy o dlhodobom prenájme plôch na verejnú infraštruktúru s VVB v Bratislave, aj napriek
viacerým výzvam na rokovanie. V prípade neukončenia prác na zámere „ Regionálna zóna
relaxu Žilina – Strečno – Vrútky“, nebude možné čerpať zmluvne príspevky obcí
a podnikateľských subjektov v predbežnej výške do 16 000 EUR (500 tis. Sk). To znamená, že
združenie musí z vlastných výnosov vysporiadať s predsedom čerpanie prostriedkov na uvedený
zámer. Za tým účelom bolo vyčerpané na uvedený zámer 550 tis. Sk vrátane 8 % úrokov.
V Žiline, dňa 15. 2. 2009
vypracoval :
zapísal :

Zábrodský Jaroslav
Kasáková Katarína

P r e z e n č n á listina z výročnej členskej schôdze, konanej dňa 15. 2. 2009
meno :

podpis :

Z á b r o d s k ý Jaroslav

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

RNDr. B a d í k Miloslav

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

Ing. Gašperec Ľubomír

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

Bc. Z á b r o d s k ý Andrej

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

Ing. arch. Kubina Ján

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

Č i b e n k o v á Anna

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

K a s á k o v a Katarína

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

H o r ň á k Martin

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

H l u c h á ň Jakub

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