
 
 
občianske zdru�enie pre koordináciu antropických aktivít s prírodným prostredím. 
v podmienkach EÚ. Biodiverzita, trvalo udr�ateľný rozvoj, revitalizácia � �túdie, modely, projekty, koordinácie 
 
Veľká okru�ná 68, 010 01 �ilina, 
tel/fax: 089 7 645 642, mobil  0903 510 260, 
e-mail: hearth@inmail.sk                                                                                                                       
bankové spojenie : VÚB a.s. �ilina 
č.ú.: 
IČO :  37806149    DIČ :  0037806149                                                                                                                      
                                                                                                 

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

 
 
 
Program :  1. Otvorenie - oboznámenie prítomných so zámermi vzniku a cieľmi činnosti o.z. 
                 2. Oboznámenie členov so stanovami zdru�enia 
                 3. Návrh a prejednanie  plánu činnosti na rok 2001 
                 4. Voľba - predsedu a podpredsedu o.z. 
                                   výkonného výboru 
                                   revíznej komisie 
                 5. Návrh rozpočtu pre rok 2001 
                 6. Diskusia 
                 7. Záver  
 
1. Otvorenie : 
    prvú členskú schôdzu otvoril zakladateľ zdru�enia Zábrodský Jaroslav, ktorý oboznámil prítomných 
    so zámerom vzniku o.z, jej cieľmi a zaregistrovaním na MV SR dňom 4.máj 2001. 
 
2. Oboznámenie členov so stanovami zdru�enia : 
    ďal�í zakladajúci člen RNDr. Badík Miloslav oboznámil prítomných so stanovami, ktoré boli 
    zaregistrované dňa 4.5.2001 na MV SR. 
    Oboznámil členov zdru�enia s ich právami a povinnosťami.   
    Upozornil prítomných o dobrovoľnosti členstva ako aj dobrovoľnosti zru�enia členstva. 
 
3. Návrh a prejednanie plánu činnosti na rok 2001 
    s plánom činnosti na rok 2001 oboznámil prítomných Zábrodský Jaroslav. Plán pozostáva z: 
     
 A.  Z prípravy rozvojovej vízie �VEZUW�, ktorá sa bude zaoberať koordináciou  
                  aktivít CR so �ivotným prostredím v Západných Tatrách, hlavne v oblastiach dopravy a slu�ieb,     
                  s následnými etapami projektu - uzatvorenie medzinárodnej regionálnej zmluvy o projekte  
                                                                     viď prílohu č.1. 
                                                              - následné koordinačné jednania so �tátnou správou o vymedzení  
                                                                      rie�ení a zladenie s ÚP 
                                                              - zabezpečenie finančných prostriedkov z alternatívnych zdrojov  
                                                                      (grantu CBC, resp. iných zdrojov EÚ) 
                                                              - zhotovenie modelov rozhodujúcich časti územia projektu 
                                                              - prezentácia návrhu a predbe�né jednania s majiteľmi pôdy 
                                                              - zostavenie rie�iteľského týmu a vlastné práce na projekte 
                                                              - ďal�í postup - viď návrh zmluvy v prílohe 
         

Termín : máj 2001 - máj 2002             
Zodpovedný : Zábrodský Jaroslav                      
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 B. Popularizácia činnosti o.z. cestou internetu. Zabezpečí Zábrodský Andrej v spolupráci  
               s Ing. Hájnikovou Martou.  
 

Termín : do konca septembra 2001             
Zodpovedný : Zábrodský Andrej 

 
     C. Prípravy zámeru pre územie Vrátnej doliny v NPMF v rozsahu pre podanie �iadosti o grant      
     z predvstupových fondov EÚ. 
          

Termín : do konca roku 2001                      
Zodpovedný : Zábrodský Jaroslav 

                                   RNDr. Badík Miloslav 
                                                                                                                             
     D. Získavanie nových členov, odborne a morálne schopných napomáhať plneniu cieľov zdru�enia.    
          

Termín : priebe�ne                                      
Zodpovedný : členovia o.z. 

 
     E. Predkladanie nových podnetov na rie�enie z oblasti CR a koordinácie so �ivotným prostredím,  
             revitalizácie území a pod. 
         

Termín : priebe�ne                                      
Zodpovedný : členovia o.z. 

 
     F. Zabezpečenie fin. prostriedkov na činnosť zdru�enia z fondov, grantov, darov a pod. pre rok 2001    
             vo vý�ke - viď bod č. 5. 
     
K prednesenému plánu činnosti na rok 2001 neboli vznesené námietky a bol schválený jednohlasne. 
 
 
4. Voľba orgánov : 
    -  predsedom zdru�enia bol pre obdobie roku 2001 zvolený tajným hlasovaním zakladajúci člen     
       zdru�enia                                                     : Z á b r o d s k ý  Jaroslav. - technik r.č. 530702/198  
    -  za podpredsedu o.z. bol zvolený                 : RNDr. Badík Miloslav  
    -  za členov výkonného výboru boli zvolení  : Ing. Mateček 
                                                                              RNDr. Prok�a Peter  
                                                                              Zábrodský Andrej - �tudent architektúry 
    - za členov revíznej komisie boli zvolení       : Ing. Hájnikova Marta  
                                                                              Androvič Jozef - technik 
    Právomoci jednotlivých zvolených zastupiteľov sú v rámci schválených stanov zdru�enia.                                                   
 
 
5. Návrh rozpočtu činnosti o.z. pre rok 2001  :  
 
 A.  Náklady na zalo�enie o.z.:  
                - registračný poplatok na MV SR v Bratislave .......................................................  1 000 .- 
                    s tým spojené cestovné a diéty ..........................................................................        2 000 .- 

     - náklady spojené s vybavovaním IČO , DIČ, fár. list, razítko a pod......................          500 .- 
                - základný vklad na účet V.Ú.B. pob. v �iline ........................................................        500 .-  
     
 B.  Ďal�ia ré�ia : 
              - administratívne práce spojené s činnosťou (nie projektom)..................................        8 000 .- 

      (administratíva, telefonáty, vedenie ekonomiky, styk s V.Ú.B. a pod.) 
 
 C. Náklady spojené s prípravou projektov �KORERO� do etapy prísunu fin.prostriedkov zo zdrojov. 
                 z prístupových fondov :     
                 - ré�ia : administratíva, cestovné 5 Sk/km, telefonáty, diéty, prenájmy a pod......... 25 000 .- 
                 - práce s počítačom- grafika............................... ....................................................     10 000 .- 
                 - zhotovenie modelov v mierke 1:5000 a objektov 1:100 ........................................      30 000 .- 
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                 - zhotovenie koncepčnej vízie�VEZUW� v 1:50 000        ......................................... 100 000 .-     
              (Len nákladové polo�ky, predpokladaný náklad VEZUW je 300 tis.Sk) 
         --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------��������� 
         c e l k o m : ........................................................................................................................ 177 000 .- 
 
         zdroje : dary                            -  cca  27 tis. Sk 
                      zdru�ené prostriedky -  cca 150 tis.  ( viď návrh medzin. reg. zmluvy.) 
 
Návrh rozpočtu bol schválený.  
Vedením ekonomickej agendy bol poverený dočasne predseda zdru�enia. Evidencia nákladov musí byť v zmysle 
zákona o účtovníctve a príslu�ných predpisov pre právnické osoby. 
 
 
6. Diskusia :  
 
     Diskusia sa niesla v znamení potreby u��ieho zamerania sa na problematiku intenzívneho hľadania fin. 
zdrojov s fondov EÚ, ako jedinej mo�nosti v dne�nej neute�enej ekonomickej situácii Slovenska. Je treba 
dokonale tematický, komplexne a časovo pripraviť projekty hlavne na realizáciu v budúcom roku. 
 
 
V �iline, dňa 5.5.2001 
 
Zapísal : Zábrodský Andrej          
 
 
 
 
 
        Zábrodský Jaroslav 
        Predseda OZMP HEARTH 
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