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V Žiline, 25. januára 2012 
 
 
Vážené dámy, vážení páni, 
 
 
„Podporme sami seba a tak podporíme všetkých ostatných“ - týmto oslovením máme záujem získať 
Vašu pozornosť a podporu pre náš iniciatívny návrh. 
 
Iniciujeme vytvorenie spolupráce i získanie nových členov pre občianske združenie Asociácia T.I.M.            
v skrátenom názve ATIM,  zaregistrované na Ministerstve vnútra SR dňa 20.10.2003.  
 
Združenie ATIM má v pláne získať podporu i nových členov pre realizáciu dlhodobej činnosti 
smerujúcej k dosiahnutiu zvýšenia návštevnosti a využívania územia tzv. Mestskej hory                       
pod Vojenským cintorínom (časť Lesoparku) ležiaceho v k. ú. Žilina na parcele č. 4972, ktoré zvierajú 
ulice ul. Vysokoškolákov, ul. Za plavárňou, ul. Cesta k Paľovej búde, ul. Tajovského, medzi sídliskami 
Solinky, Vlčince a mestskou časťou Bôrik. 
 
Náklady na opisovanú činnosť plánuje združenie kryť zo získaných finančných prostriedkov (2% z 
dane z príjmov právnických a fyzických osôb poskytované Ministerstvom financií SR na krytie 
činností občianskych združení (občianske iniciatívy), z dotácií Ministerstva financií SR, Ministerstva 
hospodárstva SR, Ministerstva školstva SR, Ministerstva životného prostredia SR, Ministerstva 
dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Ministerstva kultúry SR  i Ministerstva práce, 
sociálnych veci a rodiny SR. Ďalej sa združenie bude uchádzať o granty vyhlasované Európskou 
úniou, Slovenskou republikou, OSN a iné. Taktiež sa bude uchádzať o možnosť čerpania 
prostriedkov zo štrukturálnych fondov.  
 
Územie je charakterizované v územnom pláne mesta ako oddychová zóna a jej obnova a revitalizácia 
je súčasťou rozvojového plánu mesta Žilina.  
 
Združenie ATIM má záujem hore špecifikovaný priestor využiť pre organizovanie kultúrno-
spoločenského života organizovaním podujatí v oblasti kultúry, športu, záľub (hobby) s aktívnou 
účasťou občianskej verejnosti a to z regiónu ale i mimo regiónu v rámci celoslovenských či 
medzinárodných podujatí, k naplneniu zámeru „aby sa ľudia stretávali, poznávali“ a tým oživiť osobnú 
komunikáciu občanov s podobnými záujmami, vymieňanie si svojich skúseností, spomaliť dnešnú 
uponáhľanú dobu, vrátiť ľudí do prírody, pripomenúť dôležitosť ochrany prírody.  
Kolektívne, individuálne, zábavné, podujatia rekreačnej amatérskej, ale i profesionálnej úrovne budú 
zamerané predovšetkým na rodiny s deťmi, seniorov, mladých ľudí ako alternatíva využitia voľno 
časovej aktivity občianskej verejnosti, čo zvýši návštevnosť územia.  
V uvedenom zmysle bol i Mestskému úradu v Žiline v decembri 2009 podaný ideový zámer využívania 
územia a neskôr, 21.3.2010 i návrh pre využívanie územia. 
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Združenie ATIM má i ambíciu v danom území umiestniť banner – turistickú mapu a zároveň bod pre 
nástup na turistické a cykloturistické chodníky do okolia Žiliny. 
 
I vzhľadom na skutočnosť, že verejný priestor je veľmi málo využívaný, naskytuje sa veľký potenciál 
jeho budúceho využívania. 
 
 
 
 
 

Zvýšená návštevnosť územia má priamy dopad na marketing, tržby a podnikateľské aktivity 
vykonávané v danom území. Využitím zázemia vybudovaného podnikateľskými subjektmi, ako sú napr. 
parkoviská, sociálne zariadenia, účastníkmi podujatí, priblíži potenciálneho zákazníka k obchodnej 
ponuke podnikateľa. 
 
Plnenie opisovanej činnosti združenie plánuje realizovať v úzkej spolupráci s už existujúcimi inými 
občianskymi združeniami, nadáciami, neziskovými organizáciami i spájaním existujúcich podujatí k 
čomu už získala i predbežný kladný postoj i súhlas.  
 
Oslovujem Vás s predmetnou iniciatívou ako vlastník pozemkov, ako zástupca podnikateľského 
subjektu podnikajúceho v danom území i ako predseda prípravného výboru občianskeho združenia 
ATIM.  
 
Ambíciou dosiahnuť realizáciu plánu sa vytvára priestor pre aktívne či pasívne členstvo v občianskom 
združení, spoluprácu, podporu vo forme poskytnutia 2% z dane z príjmu právnických a fyzických osôb, 
sponzorských darov a inej formy podpory. 
 
Hlavným cieľom snaženia je podpora a zlepšenie kultúrnospoločenského života mestskej časti Bôrik, 
čo prinesie výraznú úsporu finančných prostriedkov na marketing a získanie si zákazníka a zvýšenie 
tržieb z podnikateľskej aktivity realizovanej v danom území.  
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Združenie využitím verejných zdrojov takto priamo a citeľne podporí podnikateľské aktivity a 
podnikateľov. 
 
Pokiaľ sme Vás presvedčili, prosím, kontaktujte nás v sídle spoločnosti BÔRY, ktoré je zároveň sídlom 
občianskeho združenia ATIM a následne by sme otvorili komunikáciu, aby sme bližšie špecifikovali 
formu podpory, spolupráce a našli spôsoby úpravy vzťahov k obojstrannej spokojnosti.  
 
Vzhľadom na našu ambíciu získať do 31.3.2012 finančné zdroje najmä z 2% z daní právnických 
a fyzických osôb, sa snažíme urýchliť rozhodovanie a schvaľovanie spolupráce. Preto si Vás dovoľujeme 
požiadať o Vaše stanovisko alebo rozhodnutie v čo možno najkratšom čase. 
 
 
 
 
Milan Bosík  
predseda rady združenia Asociácia T.I.M. 


