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Názov a sídlo účtovnej jednotky 
 
Názov účtovnej jednotky : Občianske združenie Modrá planéta – HEARTH 
Sídlo účtovnej jednotky : Veľká okružná 68, 010 01 Žilina 
IČO  : 37806149 
DIČ  : 0037806149 
Dátum založenia :           04. 05. 2001    
 
 
 
Zoznam členov štatutárnych, dozorných a iných orgánov spoločnosti 
 
Funkcia Meno 
predseda združenia Zábrodský Jaroslav 
členovia výkonného výboru Zábrodský Jaroslav 

RNDr.Badík Miloslav 
Ing. Mateček Ľubomí 

členovia revíznej komisie Ing. Hrúzova Martina 
Androvič Jozef 

 
 
 
         
Občianske združenie Modrá planéta vzniklo za účelom vypracovania vízii a koncepcii regionálneho 
a interregionálneho rozvoja, ich následnej prípravy na  kofinancovanie zo štrukturálnych a kohézneho 
fondu EÚ zameraných na regionálny rozvoj, hlavne koordinácia rozvoja so životným prostredím v horských 
a 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 Žilina – Strečno - Vrútky“  

  Pokračovanie na rozvoji Vrátnej doliny 
 
2004   od júna 2004 prebiehali práce na projekte „Strategická koncepcia rozvoja zóny Žilina – 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 
žiadosť 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 Žilina – Strečno – Vrútky s ukončením jún 2005, 
  kompletizácia a podanie dvoch žiadostí o grant z INTERREG III A, SL-Pl hranica, s názvom 

„DUŠA rozvoja Podtatranskej brázdy“, dopravno-urbanistická štúdia a „DIDAT Podtatranskej 
brázdy“, digitalizácia podkladov 

  Príprava podkladov pre realizácie II etapy SKRZ Žilina - Strečno – Vrútky,   
                  a to návrh regionálnej zmuvy o spolupríci pri rozvoji žilinsko-martinskej aglomerácie 
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Účtovná uzávierka. 

Občianské združenie Modrá planéta HEARTH  malo v roku 2005 príjmy z príspevkov a z podnikateľskej 
činnosti. Rovnako boli členené výdavky združenia na výdavky činnosti financovanej z príspevkov a na 
náklady z podnikateľskej oblasti. 
 
 
 

Činnosť Rok 2005 Rok 2004 
Podnikateľská :     
Tržby za služby 568 211 
Spotreba materiálu 38 31 
Služby 224 22 
Dane a poplatky  10 
Prevádzkové náklady  5 
Odpisy majetku 12 8 
Výsledkok hospodárenia podn. 270 135 
Nepodnikateľská :    
Príspevky a dotácie 203  1 117 
Spotreba materiálu 45  86 
Služby 80  225 
Sociálne náklady 493  436 
Dane a poplatky    
Prevádzkové náklady   9 
Odpisy majetku 12  16 
Poskytnuté príspevky iným organizaciam   67 
Výsledkok hospodárenia nepodn.činnosť -217  278 
Výsledok hospodárenia celkom 53  413 
 
Tabuľka je v tis. Sk. 
 
 

Majetok organizácie 2005 2004 
Aktíva :  924 
Dlhodobý hmotný majetok  66 
Krátkodobé pohľadávky  78 
Finančný majetok  779 
Pasíva :  924 
Nerozdelený zisk,neuhradená strata   132 
Výsledok hospodárenia   413 
Krátkodobé záväzky  214 
Bankové úvery  165 
 
 
Tabuľka je v tis. Sk. 
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Informácia o očakávanej hospodárskej a finančnej situácii 
  
Občianske združenie je nezisková organizácia zložená z dobrovoľných odborníkov, ktorí pôsobia 
v podnikateľskej sfére a zároveň účelovo prispievajú na spolufinancovanie pripravovaných projektov.  
Zdroje financovania : 

• Vlastné zdroje (členovia združenia a doplnková podnikateľská činnosť)   
• Iné zdroje (podnikateľské subjekty) 
• Vklady obcí, ktoré sú zainteresované na jednotlivých projektoch.  

 
Finančné zabezpečenie činnosti v roku 2005   
- prostriedky z grantu MVaRR vo výške .................  
- spolufinancovania obcí vo výške 3 800 EUR, pokrylo združenie z vlastných zdrojov a vkladov obcí    
  a miest Žilina, Teplička, Gbeľany, Varín, Mojš Lúčka, Nezbudská Lúčka, Strečno, Vrútky 
 
 
Plán pre rok 2006  
Predpokladá sa  
- realizácia II etapy SKR zóny Žilina – Strečno – Vrútky s termínom dokončenia III.07,  
- schválenie grantu s prostriedkov INTERREG III A SL-PL vo výške cca 150 tis. EUR, s realizáciou v 
spolupráci so združením obcí oravsko - liptovského regiónu „OrLi“, ZMOHO, Gminou Košcielisko 
a Mestom Zakopané na podklade Zmluvy o spolupráci, za účelom vyhotovenia dopravno-urbanistickej 
štúdie rozvoja Podttatranskej brázdy Zakopané – Zuberec – L.Mara, ako III etapy rozvojovej vízie VEZUW. 
- vlastné príjmy z doplnkovej činnosti, zo spracovania počítačových dát 
 
 
 
vypracoval :  
Č i b e n k o v á  Anna 
 
 
 
člen revíznej komísie : 
Ing. H r ú z o v a  Martina 
 
 
predseda zduženia . 
Z á b r o d s k ý  Jaroslav 
 
 
 
Prílohy: 
Súvaha 
Výkaz ziskov a strát 
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