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Zápisnica
z Valného zhromaždenia združenia obcí „Mikroregión OrLi“.
Dňa 31. októbra 2006 sa konalo v zasadačke ObÚ Huty náhradné zasadnutie Valného zhromaždenia,
v zmysle stanov združenia, § 5, písmeno A., bod 1, ktorú viedol predseda predstavenstva.
Prezentácia členov.
Prítomní podľa prezenčnej listiny. Prezentovali sa piati zo siedmych členov združenia. Obce Malatiná
a Osádka sa nezúčastnili. Nakoľko neboli opakovane zastúpení ani splnomocnencom a neospravedlnili sa,
v zmysle Stanov združenia § 5, písmeno A, bod 1 je ich hlas pri hlasovaní považovaný za súhlasný s
väčšinou. Valné zhromaždenie je uznášania schopné.
Zapisovaním bola poverená pani Prebojová Marcela.
Overovateľ zápisnice pán Ing. Staš Anton.
Sčítaním hlasov bol poverený pán Belko Jozef.
Predseda predstavenstva oboznámil prítomných s programom zasadnutia.
Prítomní s programom súhlasili
Program :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Návrh úpravy stanov združenia
Voľba orgánov združenia na obdobie 2006-2010
Vyhodnotenie činnosti za rok 2005
Čerpanie rozpočtu v roku 2005
Plán činnosti na rok 2006
Plán rozpočtu na rok 2006
Schválenie podkladu pre Generel CR ŽSK
Uznesenie 1/2006

K jednotlivým bodom programu.
1. Návrh úpravy stanov združenia.
Predseda predstavenstva predložil valnému zhromaždeniu návrh úprav stanov združenia s platnosťou od
1.1. 2007. Predseda zdôvodnil úpravu stanov tým, že obce Malatiná, a Osádka opakovane neospravedlnili
svoju neúčasť a v zmysle stanov nebolo možné pokračovať v práci. Nový návrh je pružnejší a menej
byrokratický.
Návrh nového znenia :

STANOVY
Združenia obcí oravsko - liptovského mikroregiónu

O r L i
§1
Postavenie a pôsobnosť združenia
1. Združenie obcí oravsko-liptovského mikroregiónu OrLi, je dobrovoľnou a nepolitickou organizáciou,
založenou na základe zákona číslo 369/1990 Zb. a následných právnych predpisov
2. Sídlo združenia : 027 46 Huty 84

§2
Cieľ združenia
1. Vypracovania „Strategickej koncepcie rozvoja regiónu “ (ďalej SKRR), ktorá po
odsúhlasení v dotknutých obciach bude mať charakter ÚPP (územne plánovacieho
podkladu) za účelom :
a. doplnenia aktivít do ÚPD obce tam, kde je už vypracovaná
b. zosúladenia s ÚPD obce tam, kde sa vyhotovuje
c. koordinácie s ÚPD obce tam, kde sa len bude zhotovovať
d. v prípade aktivít regionálneho charakteru pre zosúladenie a zapracovanie do ÚPN ŽSK. (
napríklad návrh dopravy nadregionálneho charakteru a podobne)
návrh úpravy
Koordinovaný rozvoj mikroregiónu OrLi“, hlavne v oblastiach tém s regionálnym dopadom,
akými sú doprava, cestovný ruch, životné prostredie, agroturistika, diverzifikácia ekonomických
aktivít v poľnohospodárstve, využitie obnoviteľných zdrojov energie a informačný systém, s :
a)
b)
c)
d)

doplnením aktivít do ÚPD obce tam, kde je už vypracovaná
zosúladením s ÚPD obce tam, kde sa vyhotovuje
koordináciou s ÚPD obce tam, kde sa len bude zhotovovať
v prípade aktivít regionálneho charakteru zosúladenie a zapracovanie do ÚPN ŽSK. (
napríklad návrh dopravy nadregionálneho charakteru, stredísk CR a podobne)

Prípravy rozvojových zámerov na spolufinancovanie zo štrukturálnych fondov EU.
Vyvíjaním aktivít v súvislosti :
a) s prípravou územia pre realizáciu zámerov investorom
b) uzatváraním spoločenských zmlúv o spolupráci a partnerstve v regióne
c) vyhľadávaním, návrhom a napomáhaním pri vytváraní v prvom rade regionálnych
a následne iných podnikateľských štruktúr a celkového podnikateľského prostredia
s hlavným cieľom vybudovať komplexné horské stredisko CR „OrLi“
4. Iné aktivity v súvislosti s cieľom rozvoja regiónu

2.
3.
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KSRR bude vychádzať z obcami odsúhlasenej, OZMP HEARTH vypracovanej vízie – „VEZUW“,
hlavne jej II etapy – Plánu územných aktivít „PUMA“, podkladov z PHSR obcí a návrhov
podnikateľov a občanov. Bude zosúladená s riešenými intravilánmi jestvujúcich ÚPD obcí, keďže
„PUMA“ rieši vo väčšej miere len návrhy zámerov s využitím extravilánov obcí.
hlavne v oblastiach tém s regionálnym dopadom, akými sú doprava, cestovný ruch, životné
prostredie, agroturistika, diverzifikácia ekonomických aktivít v poľnohospodárstve, využitie
obnoviteľných zdrojov energie a informačný systém, s postupným dosiahnutím cieľov cestou :
Prípravy rozvojových zámerov na spolufinancovanie zo štrukturálnych fondov EU.
Vyvíjaním aktivít v súvislosti :
a) s prípravou územia pre realizáciu zámerov investorom
b) uzatváraním spoločenských zmlúv o spolupráci a partnerstve v regióne
c) vyhľadávaním, návrhom a napomáhaním pri vytváraní v prvom rade regionálnych
a následne iných podnikateľských štruktúr a celkového podnikateľského prostredia
s hlavným cieľom vybudovať komplexné horské stredisko CR „OrLi“
4. Iné aktivity v súvislosti s cieľom rozvoja regiónu

4.
5.

KSRR bude vychádzať z obcami odsúhlasenej, OZMP HEARTH vypracovanej vízie – „VEZUW“,
hlavne jej II etapy – Plánu územných aktivít „PUMA“, podkladov z PHSR obcí a návrhov
podnikateľov a občanov. Bude zosúladená s riešenými intravilánmi jestvujúcich ÚPD obcí, keďže
„PUMA“ rieši vo väčšej miere len návrhy zámerov s využitím extravilánov obcí.

§3
Majetok a financie
1.
2.
3.

Majetok združenia môže byť tvorený z príspevkov jednotlivých členov združenia, z prostriedkov
Európskej únie, z príspevkov zo strany miestnych samospráv, štátu, prípadne iných finančných
zdrojov a darov.
Majetok združenia môže byť použitý len za účelom realizácie úloh v zmysle § 2 týchto stanov.
S iným použitím prostriedkov musia písomne súhlasiť všetci členovia združenia.

§4
Práva a povinnosti členov združenia
1. Členstvo zakladateľov združenia vznikne po podpise štatutárneho zástupcu na zakladateľskej
zmluve, schválením stanov združenia a zaplatení členského príspevku podľa bodu 3 tohto
paragrafu.
2. Noví členovia môžu do združenia pristúpiť so súhlasom 4/5 členov, zaplatením členského
príspevku za príslušný rok a odsúhlasením stanov zastupiteľstvom pristupujúcej obce.
Návrh nového znenia bodu 2.
Novým členom sa môže sťať každá územne príslušná obec na základe písomnej žiadosti,
podloženej odsúhlasením stanov a členstva vo svojom zastupiteľstve, za predpokladu súhlasu
všetkých členov združenia
3. Ročný členský príspevok člena združenia predstavuje :
minimálne 8 Sk / na obyvateľa pri počte do 600 obyvateľov
minimálne 7Sk / na obyvateľa pri počte do 1 200 obyvateľov
minimálne 6 Sk / na obyvateľa pri počte do 1 800 obyvateľov
minimálne 5 Sk / na obyvateľa pri počte do 2 400 obyvateľov
4. Členstvo v združení zaniká :
 písomným odhlásením
 nezaplatením členského príspevku do 30 dní po podpísaní zakladajúcej zmluvy resp.
zmluvy o pristúpení nového člena
 vylúčením, ak člen koná v rozpore so stanovami. V tomto prípade rozhoduje o vylúčení
valné zhromaždenie združenia na základe písomnej požiadavky dozornej rady
združenia so súhlasom 4/5 členov združenia.
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5.
6.
7.
8.

Návrh nového znenia. bodu 4.
Členstvo v združení zaniká
A. Písomným odhlásením člena
B. Automaticky
• nezaplatením členského príspevku nového člena do 30 dní po
podpísaní zmluvy o pristúpení nového člena
• nezaplatením členského príspevku starého člena do konca marca
príslušného roku
• neospravedlním
neúčasti
na
zasadnutí
riadneho
valného
zhromaždenia
C. Vylúčením valným zhromaždením
•
so súhlasom väčšiny členov združenia, ak člen koná v rozpore
so stanovami
Pri zániku účasti člena v združení počas trvania združenia nemá tento právo na vrátenie
príspevku.
V prípade zániku združenia má každý člen právo na likvidačný podiel v zmysle odstavca IV
Zakladateľskej zmluvy.
Každý nový člen je povinný splatiť počiatočný minimálny vklad uvedený v bode 3., a to v čase
najneskoršie do 30 dní po vstupe do zduženia podľa bodu 3 tohto paragrafu
Bod 7 sa vypúšťa.
Každý člen má ďalej právo:
 byť pravidelne informovaný a podieľať sa na činnosti, akciách a aktivitách združenia
• voliť a byť volený do orgánov združenia
• podávať podnety a návrhy orgánom združenia
• upozorňovať na nedostatky a dávať podnety pre ďalšiu činnosť
• spolurozhodovať o záležitostiach združenia
• povinnosť zúčastniť sa na valnom zhromaždení prostredníctvom štatutárneho zástupcu.
• nahliadnuť do účtovníctva a požadovať od orgánov združenia vysvetlenie.
Návrh nového znenia bodu 8.
Každý člen má právo :
 byť pravidelne informovaný
 voliť a byť volený do orgánov združenia
• podávať podnety a návrhy orgánom združenia
• upozorňovať na nedostatky
• nahliadnuť do účtovníctva a požadovať od orgánov združenia vysvetlenie.

9. Každý z členov je ďalej povinný:
 všestranne sa usilovať o realizáciu cieľov združenia
 rešpektovať ustanovenia týchto stanov
 podieľať sa na výdavkoch združenia v zmysle prijatých zásad financovania
 dodržiavať stanovy a vnútorné predpisy združenia
 aktívne sa zúčastňovať na činnosti združenia, poskytovať združeniu všetky
potrebné informácie
Návrh nového znenia bodu 9.
Každý z členov je povinný:
 platiť členské príspevky
 všestranne sa usilovať o realizáciu cieľov združenia
 podieľať sa na výdavkoch združenia v zmysle prijatých zásad financovania
 dodržiavať stanovy a vnútorné predpisy združenia
 poskytovať združeniu všetky potrebné informácie
 zúčastniť sa na valnom zhromaždení prostredníctvom svojho štatutárneho
zástupcu. V odôvodnených prípadoch splnomocnením zástupcu s právom
hlasovania.

§5
Orgány združenia
Orgánmi združenia sú :
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•
•
•
•

valné zhromaždenie
dozorná rada
predstavenstvo
odborné pracovné komisie (ak sú zriadené)

Orgány združenia rokujú podľa rokovacieho poriadku.
A. Valné zhromaždenie.
1. Najvyšším orgánom združenia je valné zhromaždenie členov zduženia. Na zasadaní valného
združenia sú povinní zúčastňovať sa všetci členovia formou štatutárnych zástupcov. Valné
zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak sa ho zúčastní 4/5 väčšina členov združenia. Ak tento
počet nebude dosiahnutý, musí predseda zvolať do 14 dní nové valné zhromaždenie.
Neospravedlnení členovia sa pri hlasovaní budú považovať za súhlasných z hlasujúcou väčšinou.
Nové znenie bodu A.
Najvyšším orgánom združenia je valné zhromaždenie. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné,
ak sa ho zúčastní väčšina členov združenia. Ak tento počet nebude dosiahnutý, musí predseda
zvolať do 14 dní nové valné zhromaždenie. Pri neospravedlnenej neúčasti člena sa naňho bude
prihliadať v zmysle znenia §-u 5, bod.4, písmeno B.
2. Valné zhromaždenie sa koná 1x za rok najneskôr do konca februára príslušného roku. Zasadania
valného zhromaždenia zvoláva predseda na základe písomnej pozvánky, najmenej 7 dní vopred
na adresu toho ktorého člena.
Pozvánka musí obsahovať dátum a miesto konania, hodinu a program jednania.
Návrh nového znenia bodu 2.
Valné zhromaždenie sa koná 1x za rok najneskôr do konca marca príslušného roku. Zasadania
valného zhromaždenia zvoláva predseda na základe písomnej pozvánky, najmenej 7 dní vopred
na adresu každého člena.
3. Pri hlasovaní na valnom zhromaždení má každý prítomný člen jeden hlas.
Návrh nového znenia bodu 3.
Pri hlasovaní na valnom zhromaždení má každý prítomný člen jeden hlas. V prípade
nerozhodného výsledku hlasovania má predseda dva hlasy.
4. K platnosti uznesenia valného zhromaždenia je potrebný súhlas 4/5 členov združenia.
Návrh nového znenia bodu 4.
K platnosti uznesenia valného zhromaždenia je potrebný súhlas väčšiny členov združenia.
5. Jednania valného zhromaždenia riadi predseda predstavenstva. Valné zhromaždenie v úvode
zvolí zapisovateľa, overovateľa zápisnice a sčítavača hlasov.
6. Členovia zúčastnení na členskej schôdzi sa zapisujú do prezenčnej listiny, overenie ktorej
podpisom potvrdzuje predseda dozornej rady.
bod č. 6 sa vypúšťa, nakoľko to vyplýva z povinností overovateľa zápisnice
7. Do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí:
 schválenie stanov združenia, jej doplnkov a zmien ako aj rokovacieho poriadku
 schválenie spoločných územnoplánovacích podkladov mikroregiónu O r L i.
 schvaľovanie rozpočtu združenia, výšky ročného členského príspevku , a mimoriadnych
členských príspevkov
 zvolenie a odvolávanie všetkých členov orgánov združenia
 vylúčenie člena a prijímanie nových členov
 rozhodovanie o zániku združenia a určenie zodpovednej osoby za majetkové
vysporiadanie pri jeho zániku
B. Predstavenstvo.
Predstavenstvo je volené na dva roky a tvoria ho:
1. Predseda predstavenstva
2. Člen predstavenstva - tajomník
3. Člen predstavenstva - účtovník
Rokovania predstavenstva budú sa budú konať 1 x za mesiac, vždy v prvý pracovný pondelok popoludní
o 14 00 hod v Hutách. Rokovanie riadi predseda predstavenstva.
O priebehu rokovania bude vyhotovená zápisnica podpísaná všetkými členmi predstavenstva
Predstavenstvo združenia:
• zabezpečuje práce v súvislosti s realizáciou cieľov za účelom napĺňania poslania združenia
• zabezpečuje a pripravuje rozvojovú koncepciu, štúdie uskutočniteľnosti a súvisiace podklady ako
aj aktivity súvisiace s propagáciou mikroregiónu
• zabezpečuje odborné posudky a iné relevantné posúdenia a stanoviská
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• pripravuje návrhy činnosti a rozpočtu, ich predloženie na rokovanie valného zhromaždenia
• hospodári s majetkom združenia
• navrhuje dozornej rade členov pracovných komisií, ak sú také potrebné
• pripravuje valnému zhromaždeniu návrh o vylúčení člena a členstva v združení
Nové znenie písmena B.
Predstavenstvo je volené na štyri roky a tvoria ho:
1. Predseda predstavenstva
2. Člen predstavenstva
3. Člen predstavenstva
Rokovania predstavenstva sa budú konať najmenej 2 x za rok. Rokovanie zvoláva a riadi predseda
predstavenstva. Rokovanie predstavenstva je platné, ak sa ho zúčastní väčšina jeho členov. V prípade
nerozhodného výsledku hlasovania v predstavenstve, má hlas predsedu hodnotu dvoch hlasov.
Z rokovania musí byť vyhotovená zápisnica podpísaná prítomnými členmi predstavenstva.
Predstavenstvo združenia:
• zabezpečuje práce v súvislosti s realizáciou cieľov za účelom napĺňania poslania združenia
• zabezpečuje odborné posudky a iné relevantné posúdenia a stanoviská
• pripravuje návrhy činnosti a rozpočtu na rokovanie valného zhromaždenia
• hospodári s majetkom združenia
Predseda predstavenstva
Predseda predstavenstva je štatutárnym orgánom združenia a reprezentuje združenie navonok. Je volený
na dva roky.
Predseda predstavenstva :
• riadi chod predstavenstva a zabezpečuje úlohy pre naplnenie cieľov, spravuje združenie
• realizuje rozhodnutia a nariadenia orgánov združenia
• podpisuje zápis valného zhromaždenia
• pripravuje a koordinuje informačnú a propagačnú činnosť združenia
• zvoláva mimoriadné a riadne valné zhromaždenie
• v prípade neprítomnosti môže písomne poveriť člena predstavenstva – tajomníka, svojím
zástupcom
Dozorná rada
Dozorná rada je kontrolným orgánom združenia a má 5 členov volených valným zhromaždením na
obdobie dvoch rokov. Členovia dozornej rady spomedzi seba volia predsedu, ktorý riadi činnosť dozornej
rady v súlade s rozhodnutiami valného zhromaždenia. Predseda dozornej rady, alebo ním poverený člen
má právo zúčastniť sa na zasadnutiach predstavenstva.
Dozorná rada sa bude stretávať minimálne 2 x do roka a to vždy v prvý pracovný pondelok v apríli a
októbri bežného roku o 14 00 hod. v Hutách a bude spojená s rokovaním predstavenstva
Nový návrh znenia.
Dozorná rada
Dozorná rada je kontrolným orgánom združenia a má predsedu a dvoch členov, volených valným
zhromaždením na štyri roky. Predseda riadi činnosť dozornej rady v súlade s rozhodnutiami valného
zhromaždenia. Predseda dozornej rady, alebo ním poverený člen sa bude zúčastňovať na zasadnutiach
predstavenstva. Stretávanie dozornej rady mimo predstavenstva je v plnej kompetencii predsedu dozornej
rady.
Do pôsobnosti dozornej rady patrí:
• kontrolovať v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi - hospodárenie s majetkom
združenia a účelné vynakladanie prostriedkov združenia, predkladať správy a návrhy valnému
zhromaždeniu a predstavenstvu združenia
• kontrolovať dodržiavanie stanov združenia, plnenie uznesení valného zhromaždenia
a predstavenstva združenia
• vyjadrovať sa k návrhu rozpočtu, ročnej účtovnej uzávierke a navrhovať opatrenia na nápravu
zistených nedostatkov
• zvoláva mimoriadne valné zhromaždenie, ak to vyžadujú záujmy združenia a na valnom
zhromaždení navrhuje potrebné opatrenia
• podáva valnému zhromaždeniu návrhy na odvolanie predsedu, jednotlivých členov
predstavenstva, alebo celého predstavenstva počas ich funkčného obdobia, v prípade
nezdôvodneného porušenia stanov a cieľov združenia.
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•

schvaľuje návrhy zloženia odborných pracovných komisií

Odborné pracovné komisie
• odborné pracovné komisie sa zriaďujú na základe návrhu predsedu predstavenstva, ktorý schváli
dozorná rada
• členmi odborných pracovných komisií môžu byť nielen členovia združenia, ale aj ďalšie prizvané
osoby

§6
Zásady hospodárenia
Združenie je samostatne hospodáriacim subjektom. Jeho hospodárska činnosť je podmienená tvorbou
finančných zdrojov. Príjmami sú každoročné členské príspevky, dobrovoľné príspevky, mimoriadne
príspevky, dary, účelové dotácie, granty.
Členský príspevok schvaľuje valné zhromaždenie. Na osobitné ciele môže valné zhromaždenie
schváliť mimoriadny príspevok.
Čerpanie finančných prostriedkov sa uskutočňuje v súlade so schváleným rozpočtom na príslušný
kalendárny rok.

§7
Konanie a podpisovanie za združenie
V mene združenia je oprávnený konať navonok ako štatutár predseda predstavenstva
V prípade podpisovania úhrady záväzkov a objednávok je v kompetencii predsedu predstavenstva
podpisovanie položiek do 20 000 Sk.
V rámci vnútornej kontroly, musí odsúhlasiť okrem predsedu
1. Položku od 20 001 do 50 000 Sk aj jeden člen predstavenstva
2. Položku od 50 001 do 100 000 Sk aj jeden člen predstavenstva a predseda dozornej rady
3. položku od 100 001 Sk aj jeden člen predstavenstva a 4/5 členov dozornej rady
Návrh nového znenia.
V mene združenia je oprávnený konať navonok ako štatutár predseda predstavenstva
V prípade podpisovania úhrady záväzkov a objednávok je v kompetencii predsedu predstavenstva
podpisovanie položiek do výšky DHIM.
V rámci vnútornej kontroly, musí odsúhlasiť okrem predsedu
1. Položku nad hodnotu DHIM do 100 000 Sk aj predseda dozornej rady.
2. Položku nad 100 000 Sk celé predstavenstvo.

§8
Zánik združenia
1. Na základe rozhodnutia valného zhromaždenia, prijatého 4/5 väčšinou hlasov riadnych členov.
Návrh nového znenia.
Na základe rozhodnutia valného zhromaždenia, prijatého väčšinou hlasov členov.
2. Likvidáciou alebo prechodom imania na právneho nástupcu
3. V prípade dvoch členov združenia, rozhoduje o zániku ten člen, ktorý chce vystúpiť.

§9
Záverečné ustanovenia
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Stanovy sú rozhodujúcim dokumentom pre činnosť združenia. Schvaľuje ich valné zhromaždenie na
zakladajúcej schôdzi a v prípade zmien a doplnkov na svojom pravidelnom zasadnutí. Stanovy, doplnky a
zmeny musí odsúhlasiť každý člen.
Pri vypočítaní hlasovania 4/5 sa zaokrúhľuje na celú nahor.
Stanovy schválilo valné zhromaždenie na svojej zakladajúcej schôdzi dňa 22.marca 2004 v Hutách.
Záležitosti neobsiahnuté v týchto stanovách sa riadia podľa príslušných platných zákonov. Tieto stanovy
nadobúdajú účinnosť dňom registrácie na KÚ v Žiline.
Návrh nového znenia.
Stanovy sú rozhodujúcim dokumentom pre činnosť združenia. Schvaľuje ich valné zhromaždenie na
zakladajúcej schôdzi a v prípade zmien a doplnkov na svojom pravidelnom zasadnutí. Stanovy, doplnky a
zmeny môžu byť vykonané raz do roka a musí ich odsúhlasiť každý člen.
Stanovy schválilo valné zhromaždenie na svojej zakladajúcej schôdzi dňa 22.marca 2004 v Hutách. návrh
úpravy stanov bol schválený valným zhromaždením dňa 31.10.2006 v Hutách.
Záležitosti neobsiahnuté v týchto stanovách sa riadia podľa príslušných platných zákonov. Tieto stanovy
nadobúdajú účinnosť dňom 1.1.2007.

vyhotovil . Zábrodský Jaroslav
V prípade odsúhlasenia úprav textu stanov, predseda predstavenstva zabezpečí zaregistrovanie nových
stanov na zákonom stanovenom mieste, ktorým je zatiaľ KÚ v Žiline

2. Voľba orgánov združenia na obdobie 2006 - 2010
V zmysle novoupravených Stanov združenia, § 5, valné zhromaždenie zvolilo orgány združenia na obdobie
2006 – 2010 v následovnom zastúpení.
Dozorná rada :
Predseda dozonej rady
Člen dozornej rady
Člen dozornej rady

- zástupca obce Chlebnice, v súčasnosti starosta Ing. Staš Anton
- zástupca obce Malé Borové, v súčasnosti starosta pán Kokoška Ján
- zástupca obce Veľké Borové, v súčasnosti starosta pán Belko Jozef

Predstavenstvo :
Predseda predstavenstva
Člen predstavenstva
Člen predstavenstva

- Zábrodský Jaroslav
- zástupca obce Huty, v súčasnosti starosta Badlík Milan
- Prebojová Marcela

3. Vyhodnotenie činnosti na rok 2005
1. Rozpracovanie ÚP Mikroregiónu OrLi s ukončením v roku 2006
Na splnenie tejto, pre rozvoj územia rozhodujúcej úlohy, je potrebné vykonať následné kroky :
1. Vypracovať základnú situáciu územia OrLi v mierke 1 : 10 000 v zmysle dokumentu
„Koncepcia rozvojových zámerov mikroregiónu OrLi“
T : do 26.2. 2005
Z : predseda Predstavenstva
Úloha v štádiu rozpracovanosti.
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2. Vypracovať návrh žiadosti o grant z SOP ZI opatrenie 3.4. na sumu 12 500 EUR, s tým, že
celkový náklad bude do 2 mil.Sk. Rozpočet treba prekonzultovať s Ing.Arch. Cukorovou a rozsah
a obsah z VÚC ŽSK, KÚ ŽP v Žiline a ŠOP v L. Mikuláši
Ak by sa našiel partner z poľskej strany, mohol by byť rozvojový dokument vo forme
urbanistickej štúdie rozvoja zóny Zakopané – Zuberec – L. Teplá vypracovaný cez
grant
INTERREG III A SL-PL s 95 %-ným spolufinancovaním vo výške do 100 tisíc EUR ako ÚPP
k zapracovaniu do ÚP obcí a ÚPN VÚC ŽSK v rámci ZaD
T : do 26. februára 2005 – na najbližšie stretnutie Predstavenstva z potenciálnym investorom
Z : predseda Predstavenstva
Úloha splnená.
Predseda rokoval s prednostom MÚ L.M a odborom regionálneho rozvoja ŽSK. Nenašiel sa však
vhodný žiadateľ pre nezáujem riešiť rozsiahlú problematiku mikroregiónu
Žiadosť o grant je vypracovaná. Žiaľ z dôvodu nedostatočného odstránenia neoprávnených
nákladov, akými sú bankové poplatky za úver a debetné úroky z preklenovacieho úveru, bola
žiadosť v poslednom kole komisiou vylúčená z hodnotenia.
3. Prekonzultovať zámer a spolufinancovanie ÚPP Mikroregiónu OrLi s potenciálnym
záujemcom o zabezpečenie financovania rozvoja regiónu v objeme cez 2 mld. Sk z EÚ fondov
ERDF, dňa 26. februára 2005 na ObÚ Huty.
Úloha splnená čiastočne. Zmenou vlády potenciálny investor odstúpil od zámeru realizácie
celého
strediska OrLi a má záujem o realizácie len strediska Holica v KÚ huty. Rokovanie je stále
otvorené
v prvom rade je potrebné združiť prostriedky na vypracovanie UŚ a dopracovanie ÚP obcí.
Potenciálny investor je ochotný financovať 50 % nákladov na UŠ rozvoja CR mikroregiónu OrLi.
4. Vypracovať objemové štúdie jednotlivých zámerov Holica, Súšava a Ostroň do orto snímok
v mierke 1 : 5 000
Starosta Hút prisľúbil pourgovať dodanie orto snímok na CD nosiči najlepšie do konca februára
2005.
T : do 31.marca 2005 za predpokladu, že sa podarí do konca februára zabezpečiť orto snímky
Z : predseda Predstavenstva a starosta Hút.
Úloha splnená čiastočne. Vyhotovená je objemová štúdia strediska Holica. Nepodarilo sa
zafinancovať ostatné ortosnímky. Objemová štúdia Súšava bude vyhotovená pravdepodobne
v rámci UŚ mikroregiónu OrLi. Stredisko Ostroň sa v tejto etape nebude riešiť.
5. Odsúhlasiť Koncepciu a žiadosť o grant na najbližšej schôdzi Predstavenstva dňa 31 marca
2005 v ObÚ Malatiná.
Úloha splnená. Koncepcia rozvoja bola vyhotovená a predložená na ŽSK odbor regionálneho
rozvoja.
6. Prerokovať „Koncepciu rozvoja OrLi“, žiadosť o grant a spolufinancovanie obcí, urbariátov
a investorov v Zastupiteľstvách, Urbariátoch, OZMP HEARTH a inými subjektmi v regióne
Za týmto účelom je nutné, aby každý subjekt zaslal predsedovi termín jednotlivých zasadnutí
obcí a urbárských spoločenstiev. Podľa informácii starostov je následný stav ÚP obcí OrLi :
Huty
rozpracovaný
Malé Borové rozpracovaný
Veľké Borové rozpracovaný
Chlebnice
nemá (plánuje)
Malatiná
nemá (plánuje)
Osádka
nemá
Bukovina
rozpracovaný
Prosiek
nemá
T : do 15 apríla 2005
Z : starostovia a predsedovia spoločenstiev.
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Úloha trvá. Vzhľadom k tomu, že žiadosť o grant z prostriedkov Interreg III A SL-PL hranica
nebola schválená, rokovania sú naďalej otvorené pre rok 2007.
7. Podanie žiadosti o grant z opatrenia 3.4 na vypracovanie „ÚP OrLi“ do konca apríla 2005
T : v texte
Z : predseda Predstavenstva
Úloha nebola splnená. Žiadosť sa nedala realizovať pre nedostatok zdrojov.
8. Slávnostné podpísanie „Regionálnej zmluvy o spolupráci pri rozvoji mikroregiónu OrLi“ na
druhom stretnutí Predstavenstva dňa 30. júna 2005.
Úloha splnená. Je vypracovaná a podpísaná „Zmluva o spolupráci“, medzi Orli, ZMOHO, Gminou
Koscielisko a Úrad mesta Zakopané.

4. Čerpanie rozpočtu v roku 2005
A . Príjem

plán

členské príspevky
Huty
234 obyvateľov x 8 Sk =
Malé Borové 209
x8
=
Chlebnice
1 578
x6
=
Veľké Borové 93
x8
=
Malatiná
830
x7
=(5 810 x 2)
Osádka
143
x8
=
Prosiek
210
x8
=
S p o l u : .........................................................

1 872.1 672.9 468.744.11 620.1 144.3 360.29 880.-

príspevky sympatizantov
obec Bukovina (132 x 8 Sk/obyvateľa)
Pozemkové spoločenstvo Huty
Urbárne spoločenstvo Chlebnice
Pozemkové spoločenstvo urbarialistov Malatiná
Občianske združenie Modrá planéta

1 056 .5 000.5 000.5 000.10 000.-

Ostatní (podnikatelia)
spolu

20 000.75 936.-

skutočnosť
0
1 672
0
0
11 620
0
0
13 292.0
0
0
0
35 000 formou úhrad
výdavkov
0

B. Výdavky
režijne náklady
-poplatky za vedenie účtu VÚB
-telefón (max. 800 Sk mesačne, podľa skutočnosti)
-cestovné náklady predsedu vo výške 3 Sk/km
(odhad 1 000 km mesačne na podklade účtovných dokladov)
-odmena účtovníkovi (100 Sk/hod.) max. 5hod./mes
- ostatná réžia (drobný nákup, kolky, poštovné a iné)
-vrátenie otváracieho vkladu vo VÚB (Zábrodský)
- občerstvenie na stretnutia a reprezentačné
Výdavky s p o l u
zostatok

2 000.10 000.40 000.6 000.10 000.2 000.5 000.75 000.109 Sk

1 928.OZMP HEARTH
9 834.OZMP HEARTH
OZMP HEARTH
1 421.0
0
13 183.109 Sk

Neuhradené príspevky je nutné uhradiť najneskôr do konca roku 2006.
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5. Plán činnosti na rok 2006
Vyhotovenie územnoplánovacieho podkladu pod názvom : „Rozvoj CR v mikroregióne OrLi“,
pre zapracovanie do pripravovaného Generelu CR ŽSK a rozpracovaných ÚP obcí.
Na splnenie tejto, pre rozvoj územia rozhodujúcej úlohy, je potrebné vykonať následné kroky :
•
•
•

vypracovať a predložiť predbežnú cenovú ponuku na vypracovanie ÚŠ na odsúhlasenie
výkonnému výboru združenia. Predpokladá sa objem v rozpätí od 0,5 – 1 mil. Sk. Predseda
prerokuje a predloží dve tri alternatívy.
zabezpečiť finančné zdroje na vypracovanie UŠ. V tejto súvislosti je potrebné, aby každý člen
združenia zabezpečil okrem svojho príspevku aj jeden podnikateľský subjekt, ktorý bude ochotný
prispieť na vypracovanie UŠ.
Na základe reálnej situácie v zabezpečení finančných prostriedkov, uzavrieť zmluvu s OZMP
HEARTH o vypracovaní UŠ rozvoja CR Mikroregiónu OrLi, v spolupráci s Ing. Arch. Kubinom
z Dolného Kubína. Podkladom bude obcami odsúhlasená Koncepcia rozvoja regiónu a plán
územných aktivít „PUMA“
Predpokladaný rozsah UŠ :
Situácia v 1 : 100 000 (širšie vzťahy)
Situácia v 1 : 50 000
Situácia v 1 : 10 000
Objemové štúdie v 1 : 5 000 na podklade ortomáp (stredisko Holica a Súšava)
textová časť
fotodokumentácia

Podľa dnešných informácii starostov je stav ÚP obcí OrLi nasledovný :
Huty
rozpracovaný
Malé Borové rozpracovaný
Veľké Borové rozpracovaný
Chlebnice
nemá (plánuje)
T : podľa reálnych možností

Z : predseda predstavenstva

6. R o z p o č e t na rok 2006
A . Príjem
členské príspevky
Huty
234 obyvateľov x 8 Sk =
Malé Borové 209
x8
=
Chlebnice
1 578
x6
=
Veľké Borové 93
x8
=
S p o l u : .........................................................

plán
1 872.1 672.9 468.744.13 756.-

príspevky na vypracovanie UŠ pre rok 2006, časť cca 20 % 100 000 .Príjem s p o l u
113 756.C. Predpokladané výdavky
režijne náklady
-poplatky za vedenie účtu VÚB
-telefón (max. 800 Sk mesačne, podľa skutočnosti)
-cestovné náklady predsedu vo výške 3 Sk/km
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(odhad 1 000 km mesačne na podklade účtovných dokladov) 5 000.-odmena účtovníkovi (100 Sk/hod.) max. 20hod./rok
2 000.-ostatná réžia (drobný nákup, kolky, poštovné a iné)
1 000.- materiálne výdavky v súvislosti s vypracovaním UŚ
100 000.Výdavky s p o l u
113 500 .zostatok

-

256 Sk

7. Prerokovanie ÚPP „Rozvoj CR Mikroregiónu OrLi“, k zapracovaniu do Generelu CR
ŽSK
Predseda predložil valnému zhromaždeniu k prerokovaniu a schváleniu územnoplánovací podklad rozvoja
CR Mikroregiónu OrLi, v mierke 1 : 50 000, s návrhom na zapracovanie do pripravovaného Generelu CR
ŽSK.
Dokument naväzuje na schválenú koncepciu rozvoja turistickej zóny Zakopané – L.Mara, v roku 20042005

8. Uznesenie č. 1/2006

Valné zhromaždenie združenia obcí oravsko-liptovského mikroregiónu „OrLi“, na svojom zasadnutí dňa
31.10.2006, po prerokovaní programu sa

uznesením č.1/2006,
uznieslo hlasmi všetkých prítomných a jedného ospravedlneného člena s hlasom splnomocnenca, že :
s c h v a ľ u j e priebeh a výsledky zasadnutia valného zhromaždenia v znení podľa priloženej zápisnice a
k o n š t a t u j e, že rozvoj CR v Mikroregióne OrLi, tak ako je uvedené v podklade na zapracovanie do
Generelu CR ŽSK, je dosť závislý od dobudovania a rekonštrukcie dopravného prepojenia obcí Chlebnice
–Veľké Borové – Huty – Malé Borové.
Región má vysokú nezamestnanosť s úbytkom obyvateľstva, pritom západné podtatranské pásmo
Zakopané –Zuberec – L. Mikuláš, má vysoký rozvojový potenciál aj pri dodržaní základných podmienok
zachovania koloritu krajiny a jeho životného prostredia v rámci Natura 2000, preto
u k l a d á predsedovi predstavenstva :
1. Vykonať všetky dostupné kroky na zabezpečenie vypracovania Urbanistickej štúdie : „Rozvoj
CR Mikroregiónu OrLi“ v zmysle schválenej koncepcie rozvoja
Dokument je potrebné koordinovať s rozpracovanými ÚP členských obcí, rozvojovými zámermi územia
Studenej a Blatnej doliny a pripravovaným projektom Dopravno urbanistická štúdia rozvoja
Podtatranskej brázdy Zakopané – Zuberec - L. Mara, na ktorý OZ MP HEARTH v roku 2005 pripravilo
žiadosť s 95 %-ným spolufinancovaním z prostriedkov INTERREG III A SL-PL hranica, v celkovej výške do
130 000 EUR pre rok 2007.
2. Pripraviť z oblasti infrašruktúry vhodnú tému na spolufinancovanie z prostriedkov EÚ.
Ďalej p o v e r u j e staronového predsedu predstavenstva, aby v zmysle tohto uznesenia pokračoval v
rokovaniach so zodpovednými organizáciami a ŽSK s cieľom vytvoriť v regióne podmienky pre rozvoj CR.
Rozvoj CR prinesie nové pracovné príležitosti a dobudovanie potrebnej infraštruktúry, čo bude motivovať
občanov zotrvať v regióne a starať sa o krajinu tak, aby bol zabezpečený udržateľný rozvoj.
Huty, 31. október 2006
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overovateľ
Predseda dozornej rady
Ing. S t a š Anton

Predseda predstavenstva
Z á b r o d s k ý Jaroslav

Rozdeľovník.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Obec Huty
Obec Malé Borové
Obec Chlebnice
Obec Veľké Borové
OZ Modrá planéta HERTH
Pozemkové spoločenstvo Huty
Urbár Chlebnice
Pozemkové spoločenstvo urbarialistov Veľké Borové

Prílohy :
1. Účtovná uzávierka za rok 2005
2. Rozvoj CR mikroregiónu OrLi v mierke 1 50 000
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