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Návrh na založenie 
Vydanie: 1 

oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOeR) 
yfesto Prešov 

Návrh na 

UZNESENIE 

z XLIIl. riadneho zasadnutia 
Mestského zastupiteľstva v Prešove 

diía: 28.10.2013 čislo: .........12013 


k predloženiu návrhu na založenie oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) 

----~....... ~---_....... _-~~_.._--


Mestské zastupitel'stvo v Prešove 

schval'uje: 

1. založenie oblastnej organizácie cestovného ruchu (OO CR) 
2. vstup mesta Prešov do oblastnej organizácie cestovného ruchu ako zakladajúceho člena 
3. člensk)' príspevok mesta Prešov na rok 2014 v sume 20 097,44 €. 
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!ílMestská rada v Prešove 

Mesto Prešov -'-- L ---.J 

UZNESENIE 

zo 7. riadneho rokov:mia 
Mestskej rady v Prešove 

dňa: \4.10.2013 číslo; 60/20 tJ 

k nÍlvrhu na zalo'hmic oblastnej organizácíc cestovného ruchu (OOCR) 

Mestská rada v Prešove 

berie na vedomie 
návrh na založenie oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) s pripomicnkall1i 

II odporúča 


l\lcstskému zastupiteľstvu v Prešovc 

schváliť; 


L Zalozmic oblastnej organizúcie "sto\n~ho nlchu (OOCR): 

2, Vstup mesta 1'rešo\' do oblastnej C'rganizÍlcie cestovného llIchu Dko zaklild~~l:C'd:(] člena, 


J, (lenSK}' prís;>enlk mesta Prešo\' na rok 2014 \' sume 20 097.44 to, 


18.0KrZ~13 

\hl' "1'-11] ~S! 

---_.----"



1 

II~ Komisia ;\fcstského zastupiteľsh'a v Prc.~ovc.~ 
pre podnikatcl'skÍl činnosť a stratcgick~' rozvoj 

MeSIO ~~e;o\;,_,__________-L_____________________________________________________.____ ______.___J~. 

UZNESENIE 

z 9. riadneho zasadnutia 

Komisie :\'Iestského zastupitcľsh'a v Prešo\'C 


pre podnikatcl'skÍl činnosť a strategick)' rozvoj 


dňa: J. 10.2013 číslo: 26/2013 

I, N,ívrhu na založenie oblastncj organízlicie cestovného rnchu (OOCR) 

Komisia l\kstského zastupiteľstva v Prešove pre podnikateľskú činnosľ a strillL'gicK" r,l~\ "i 

po prerokovaní \'yššie uvedenej veci prijím<lllznesenie. klor)'l11 zaujíma toto 

STANOVISKO 
dúa: J. 10.2013 číslo: 26/2013 

Komisia ľv1cstského zastupiteľstva v Prešove pre podnikateľskú činnosť a strategick<' !l)z\'(1j 

berie nll vedomie 

"l:hrh na založenie oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) 


II 

odporÍlča lVlcstskému zastupitel'stvu v Prešove schváliť: 
L založenie oblastnej organizáciu cestovného ruchu (OOeR); 
') vstup mesta Prcšov do oblastnej organizácie cestovného ruchu ako ?akladaiúcdw 

člena; 

3. ročn}' členský príspc\'O~ mesta Prešo\' na rok 2014 v sume 20 097.44 f. 

, ....... \.~ 
Mgr. Mária Č'ížiková 

I,?-, ~.(v~'~••••••••••• , ,_ •••• " •••• 0 ••• oo •• 

PaedDr. Peter Ja\'ors J' PhD. oveľO\'atelia zápisnice: 

predsedníčka komisie 

sekretár komisie Stanislav 

F·MsUSp-O I1291\ 



Návrh na založenie 
Vydanie: l 

oblastnej organizácie cestovného ruchu (ODeR) 
Mesto Prešov 

Dôvodová správa 

Na základe iniciatívy primátorov miest Prešov, Veľký Šariš, Sabinov, Lipany a obce Drienica bol 
predložený návrh na založenie oblastnej organizácie cestovného ruchu - OOeR Za 1)'l11to účelom bolo na 
úrovni riaditel'a SSR MsÚ v Prešove d,;a 25,07.2013 uskutočnené pracovné stretnutie so zástupcami 
samospráv (Prešov, Vel'ký Šariš, Sabinov, Lipany a Drienica) ako možnými zakladajúcimi členmi OOeR s 
cieľom ur)'chlenia procesu založenia OOeR. Na pracovnom stretnutí bola prijatá a odsúhlasená postupnosť 
krokov vedúcich k založ.eniu OOeR. 

Mestská rada v Prešove na svojom zasadnutí dňa 14,10,2013 schválila založenie OOeR a vstup 
mesta Prešov do nej pod podmienkou, aby sa predsedom predstavenstva OOeR stal nominant 
mesta Prešov. 
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Návrh na založenie 

'-~-->' Strana: 1122
oblastnej organi:zácie cestovného ruchu (ODeR) 

Mesto Prešov 
I 

l. Základné predpoklady a spojitosti pre vznik ODeR 

Slovenská republika spracovala regionalizáciu cestovného ruchu, ktorá je v spojitosti S myml 
koncepčnými dokumentmi SR kraja a mesta podkladom pre plánovanie a taktiež získavanie zdrojov 
z rôznych fondov, napr. štrukturálne fondy, dotácie Ministerstva dopraV)' SR, atď, Navrhovaná právna 
úprava zákona Č. 9112010 Z. z. o podpore cestovného ruchu V znení neskorších predpisov upravuje 
podporu cestovného ruchu v Slovenskej republike, práva a povinnosti fyzických osôb a právnických 
osób pôsobiacich v cestovnom ruchu, tvorbu koncepčných dokumentov a financovanie rozvoja 
cestovného ruchu. 

Zmeny v podpore cestovného ruchu sa dotýkajú dvoch oblastí. Prvou je poskytovanie dotácií a druhou 
oblast'ou je zavedenie možnosti obcí združovať sa bez splnenia podmienky spoločného katastrálneho 
územia. Okrem uvedených zmien novela tiež precíznejšie upravuje zrušenie a zál1lk organizácií 
cestovného ruchu a zavádza niektoré štrukturálne zmeny v organizáciách cestovného ruchu. 

Účelom vyššie citovanej právnej úpravy je podpora a propagácia cestovného ruchu a vytváranie 
podmienok prc rozvoj cestovného ruchu na území jej zakladateľov a členov, s cicl'om trvalo 
udržatel'ného rozvoja cestovného ruchu a ochrany záujmov svojich členov. 

Prešov je zaradený v rámci regionalizácie CR na Slovensku do historického regiónu HORNÝ ŠARiŠ, 
ktor)' má národný význam a v tomto regióne je zaradený do kategórie s vyšším významom, a to 
medzinárodným. Aj z toho vyplýva význam a pozícia Prešova ako centra cestovného ruchu 
v celoslovenskom a regionálnom poh I'ade. 

~1apa založen)~ch OOCR v Prešovskom kwji so zatncdčnímjednot!ív)'Ch miest do prisll!.šnej OOCR 

2. Postup registrácie oblastnej organizácie cestovného ruchu (ODeR) 

Podl'a § 14 ods. 1 cit. zákona: Oblastnú organizáciu môže založiť zakladateľskou zmluvou s 
podnikateľskými subjektmi najmenej paf obcí (- najmenej 2 podnikate\'ské subjekt:y), alebo mestské 
časti v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice (ďalej Icn "obec"), pričom 
súhrn počtu prenocovanÝ,ch návštevníkov y ubytovacích zariadeniach na území zakladajÚcich obcí v 
predchádzajúcom kalendárnom roku musí dosiahnuť najmenej ,SO-tisíc ,menocovaní. OblastnÚ 
organizáciu môže založiť aj menej ako 5 obcí, ak bol súhrnný počet prenocovaní v ubytovacích 

F MsU!SP·Ol/12!1 



Návrh na založenie oblastnej organizácie cestovného 
Sfrana: 2/22 

ruchu (OOCR) 
Mesto Prešov 

zariadeniach na územi 7.akladajúcich obci v predchádzajúcom kalendárnom roku najmenej 150 tisíc. 

Pr(!J!ocovanim pre potreby zákoNa sa rozumie prenocovanie podta § 2 odst?ku d) Cil, z.úkona, 
d) pr{'nocovanlm prenocovanie .{y=lcke/ (fsoby v ::ariodení posky'!ujúcom služhy prechodného ubyfovania, 
ktoré prevád:::kovateľprihlJsil do što/istickej evidencie a za More odviedol obci mícsfnu daň za ubytovanie. 

3. Návrh na založenie OOCR 

ZAKLADATEĽSKÍ ČLENOVIA OOCR 

Obchodné mtno: i Mesto Prdov 

Sídlo: Hlavná 73. 080 Ul Prešov
: --=-~-1 

I 	 1(.0: Ig~~~~~~~79m ···mmmm 
• ••______M.D1Q: ......... 


Zast~pené: : JUDr. Pavelom HAGY ARlM. nrimátorom mesta 

Obcbodné meno: Me.to V.l'k~ Sar;! 

sídlo: I Námestie sv. Jakub~ 08221 Veľk2 Sariš. 


2 leO: 003279i2 

. .Ié DiČ: 2020063518 


zastúpené: Ing. Mikul8.šom DRABOM. primátorom mesta 

--- ... _---

Obchodné meno: Mesto Sabinov 

sidio: Nám. Slobody 57, 083 ol Sabinov


! 	 ,3 leo: 
,-?I<;::, 2020711726 

1_~.:"",-úDené: Ing. Petrom {v10LCANOM, primátorom mesta : 

Obchodné meno: Mesto Lipany 

Sldlo; Hlavná 73, 080 () I Prešov 
 ,00327379:4 1<:'°:~!jC_.. 
Dl: 20207115i2 

i '_·Zastúpené: Ing. Eduardom VOKALOM, ~rimátorom mesta.. ~ Obehodné meno: Obec nrienica 

sidlo: Drienica 168.083 Ol Sabinov 
 -

5 	 leo: 00326968 
.....~ 

ICDlé 	 i 2020543085: 
Za5lé:1en~: Ing. Igor~.m BIRCAKOl'vl, ~~aroslom obce 

i . Obchudné meno' . 4 SPORr sr. Prešov, ... 
~......... 	 .....------' 


Sídlo: Jazdeeká IIA. 080 Ol Prešov 
6 JCO: 36478369 : 

Dlé: 2020014403 
1 .- Zastúpené: Ing. Eva BENESOVA. konateľ spoločností . . 

Obchodné meno: A2cntúra reeionálneho rozvoia Prešovského samosprávneho kraJ~ 
Sídlo: Prostejovská Il7!A. 080 01 PrcSov 

! 7 	 i ICO: 37885341 
! DI(:: 2021946564 

..._-_._ ...-----!
PhDr. Vladimírom LEDECKYM. ~re.~.sedom sQ:fávnej E~d~'1.1Zastúpené

i Obchodné meno: notel DUKLA, •.s. Prešov 
Sídlo: Námestie legionárov 2, 080 O I Prešov 

8ICO: 36482293 
: I DlC: 2020009739 

I Zastúpené: JUDr. Antonom BIDOVSKYM, nredSédom nredstavenstva 

F - MsÚ!SP-OI!12il 
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Návrh na založenie oblastnej organizácie cestovného ~ 	 Strana: 3/22
ruchu (ODeR) 

Mesto Prešov 

ČLENSKÉ PRÍSPEVKY 

Členský príspevok mesia Prešov a ostatných zakladateľských subjektov do oblastnej 
organizácie cestovného ruchuje navrhovaný vzhľadom na podmienky pre získanie dotácie štátu pre 
OOCR Istrop je stanovený do výšky 90 % súhrnnej výšky vybratej dane za ubytovanie u členských 
obcí združených v OOeR za rok, ktorý predchádza predchádzajúcemu rozpočtovému roku a výšky 
súhrnnej hodnoty vybratých členských príspevkov OOeR v roku, 
predchádzajúcemu rozpočtovému rokul, ako aj na počet členov OOeR. 

daň z 
Počet Šli SR - počet vybraná daň za

ubytovania
ObY\'3tel'ov návšte,,'níkov za i 	 ub~t.r.2012(r.201l) ť.20J2 	 (v fj

! (v f) 

Prešov if] 352 40108 0.66 21650.58 

V{'Pk}' Š:ariš 5 'iO,} i 5765 0,50 
• 

Sabinov 12715 H70 0,.13 

Drienica: 711 3880 {) 35 5854,10 

• 	 p"dJlukl.d I I 
; zvýšenia dane z 
, ubyto\<ilnia ľ. 2014! 

(v f) 

1,00 

-!0,50 

0,50 

0)5 

: Upany 
~. 

6 "26 ':'fl6 ! 0,00 0.00 ! 0,50 

.íSľORT. s.r.O. x , , , x 

ARRPSK x , , X X 

Hotel DUKLA , ! x 

'CELKOVÁ VÝSKA PRISPEVK U OOCR 

x x , 
: 

----_.... 

911% Z CELK. VÝŠKY PRÍSPEVKU OOCR 	 29841,16I 

POZNÁMKA 
~ 	 uvedená v~'ška členského poplalku je stanovená prc r. 2(]\4 na zislalil': do!acle zo Štátneho T07počtU v zmysle 7lJlona č 9 U20 IO Z z 

o podpQre cestovného ruchu v zueuí neskoršíeh ptť:dplsov 
~ 	 maximálna v)'ška dotácie "1()VRRR SR jc 90% zcelkovej s.umy všetkých č!eno\' ODeR \:brau~j :z dane 73 UDyIOV:UllC za r~)k 


predeMdzaj1ct roku podamu žmdosti o dotáciu. 


CELKOVÝ FINANČNÝ PODIELOVÝ KĽÚČ A PRÍSPEVOK ČLENOV pri ,"stupe do 
oblastnej organizácíe cestovného ruchu OOCR pre rok 2014: 

ktorý predchádza 

koeficient čl, 
príspevku 

Čiilsd.a N. 
prísllf\' ku 

(v f) 

0.22 20097,44 
..... ~ 

O,4l 2377,71:;. 

0,32 ! " 068,80 

1.l0 785,.1.0 

O,H 2 S27,~" 

, I :-IOOJ)O 

, l 000.00 

X : 1000,00 

33 156,84 

~.... 

obec/mesto 

do 500 obyv, , 

501 - 1000 obyv. 

!OO I - 5000 obyv. 

500 l • 10000 obyv. 

10001 - 50000 obyv. 

nad 50000 ob)'v. 

koeficient 

1,32 -LlO 

0,66 i 

0,44 ! 

0.32 

022 I 

podnik, subjekt 

• 	 hotd .*"., *.*.* 
• 	 hotel .,,,,,..... , penzión, apartmánový dom 

• 	 tur. ubytovňa, chatová osada, kemping. 
táborisko. ubyt v súkromí 

• 	 sCfllvovacie zariadenia 

• 	 .zariadenia akrivncho CR (kúpaliská. 
športoviská, apod.) 

• 	 eestovne kancelárie 

• 	 pľ\!pravné spoločnosti 

• 	 reklamné a marketingové spoločno!>ii 

l 000,00 e 

F ... MsÚ/SP-OIfl2!! 
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Návrh na založenie oblastnej organizáeie eestovného 
Strana: 4/22 

ruehu (OOCR) 
Mesto Prešov 

NÁKLADY 

Nákladmi potrebnými pre riadny a zdarný chod ooeR sú jednorazové a prevádzkové náklady na 
inštitucionálne zabezpečenie. 

I'redpokladaná štruktúra nákladov pre rok 2014: 
l. mzdové náklady 

1.1 výkonný riaditel' OOeR 
1.2 administratívny pracovník 

2. prevádzkové náklady 
2. l prenájom kancelárskych priestorov 
2.2 energie 
2.3 telekomunikačné poplatky 

3. cestovné náklady 
3.1 účasť na domácich služobných cestách 
3.2 účast' na zahraničných služobných cestách 

4. aktivity (hlavný predmet činnosti) 
4.1 bežné výdavky 

4. Ll marketingové aktivity 
4.1.2 propagačné materiály 
4.1.3 kalendár podujatí 
4.1.4 reklamné predmety 
4.1.5 spracovanie a správa webstránky OOeR 
4.1.6 poplatok za doménu webstránky OOeR 

4.2 kapitálové výdavky 
4.2.1 podpora podujatí 
4.2.2 infraštruktúra 
4.2.3 projekty (z dotácie MDVRR SR) 

4.3 finančné transfery 
4.3.1 príspevok do KOCR (IO % z rozpočtu OOCR) 

4. Časový harmonogram založenia a fungovania OOeR 

~1J1lf-- November 2913 ---i December 20c:1"..3__ +~JJlE:. 2014 ~ Feb.201S :-~~~15~1 
schvaknie l.aloženia OOCR ! poJaUlcpfOjektllČjnnOSfOOCR(ZČJenSkýCh~i l.I ' registráCIa OOCR na MDVRR SR 
YSetkúni zakL <:Icnmi : príspevkov) (žiadosť o JOládu) ;

L ___..._____---'.___....___..___.._+--_.. .. .. .. _ 
! ustJnovuJúce valné zhromažJcnie VSlUp O(JCR Jo KOCR 

, OOCR ti:!cnovia, slanov)', ... ) Severov)"chod ~lovenska 


~.-----------~------------~ 


[ Mar" 2015 I Ja•. lÓÚ - l1<b.201S.. . I F',b.201. 

; schvaľovanie II prideľovanie dotácií : činnosť OOCR (z členskj"cn príspevkov OOCR + dotácJa i ;~odanJe PH!jcktu
I MDVRRSR i MDVRR SR -,- prispcvok KOCR) ..~.~adDsť Odv~c!l.:) 

F - MsÚ!SP-OliI21l 



Návrh na založenie oblastnej organizácie cestovného 
Strana: 5/22 

ruchu (ODeR) 
Mesto Prešov 

Oblastná organizácia CR - SWOT analýza 
S __~~~__ 	 s_l__abéSlránky_l_'ln_é~s_t_fá_n~k~y ~-+__~~____________ 


možnosť uchádzať sa o dotáciu MDVRR SR podľa 

: prerozdelenie dotácie rovnakým dielom bez ohľadu

Zákona Č. 9112010 Z. z. (1 podpore CR v znení '. J renoc,wamí. resp. silu člena OOCR
neskorších 

2 i podpora CR v širšom geogratickom dosahu (región) 2 rovnaký počet hlasov (1) pre každého člena OOCR 
! 

limitovaná výška dotácie (max. 90~'ó z celkového I 3 pravidelné členské príspevky na prevádzku OOCR 3 
počtu prenocovaní./ l rok) I 

zníženíe nákladov na propagáciu/aktivity pre rozdiely vo finančných mož.nostiach jednotlivých 
i 4 4 

jednotlivých členov členov OOCR I 

možné nezhody v systéme prerozdeľovania získanej !5 	 5 
dotácie 


6 6 úč.elovosť r'",ULUlU. dotácie - obmedzenia 
-- .... 

I dotáéÍa sa priznáva za rok, ktorý predchádza 

7 7 predchádzajúcemu roz.počtovému roku - .c,
.ajb, ", 

až v roku 2015 _ ... 

, 	 rozpočet mesta: viazanosť fin. prostriedkov + chýba
8 	 8 

: položka na člensky príspevok ( cca 21,000 E) , 
,-~L_ 

Prlležitosti 	 OhrozeniaI 	 ...._-----_... ...-- 
možnosť každoročne sa uchádzal' o dotáciu do : 

! 	l l , na dotáciu nie je právny nárok:výšky 100% ročných členských príspevkov,-- ..._---- 

destinačný manažment - udržanie klientov CR v 
! 2 	 2 možnosť vystúpenia členov z OOCR

regióne na dlhší čas 	 i 
., ~~, 

~ -' ., _ 
,
'prIprava kvahtneJšlch a komplexnejších 	 I vaest počet členov OOCR - Vla\. nazarov na pouzltle 

I j ,propagačných a prezentačných materiálov CR i 3 : dotácie 	 :l ---- ~---- ~..~Ž'mo ,nos!" podávanm spo lčo 'h:kpmJe tov s Cle. nyc .]'om 
limitovaná suma rozpočtu NR SR určená na dotácie i

4 zatraktívnenia regiónu a vytvorenia komplexn)ich 4 
! 	 I kalendárny rok 

produktov CR ! 
, ' vytváranie komplexných produktov CR balíkov , použitie dotácie je predmetom verejného

5 i pre získavanie nov}'ch návštevníkov 
5 

obstarávania a finančnej kontroly MDVRR SR 

ak OOCR nie je členom KOCR, výška dotácie bude 
6 	 6 

znížená o 10% 


právo každého subjektu pôsobiaceho na území obce !


7 	 7 byť členom mo,ni',"cie 

zníženie rozhodovacej schopnosti mesta Prešov po 
g ! 

, 

8 	 ! nav:ý'šení počtu členov OOCR - presadzovanie si 
, vlastných záujmov členov 

i 

F MsÚ/SP-Olíl2!1 



Zoznam žiadateľov, ktor}'m bola poskytnutá dotácia zo štátneho rozpočtu v zmysle 
zákona Č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného rucbu v znení neskorších predpisov na 
podporu realizácie projektu zameranébo na realizáciu aktivít v roku 2013, ktoré sú 

spojené s blavným predmetom činnosti prijímateľa 

Oblastné organizácie cestovného ruchu 

~ Žiadateľ 	 Číslo zmluvy Suma poskytnutej 
,-A+~ ____ . __---'__ ~~_~ _-+___dotácie 

i- I. 'TATRY - SPIŠ PIENI"JY 902/8700/2013 26851.00 € 

2. 	 Región Vysoké Tatry 980/8700/2013 767068.31 € 
..

! 3. , Región HORNA NITRA - BOJNICE 977/8700/2013 5003.66 € , 
! ! Oblastná organizácia cestovného ruchu 	

, 

9741B700/2013 , 55500.00 € I 
i , Žitný ostrov - Csallókôz 
I 

5. . Malá Fatra 	 988/B700120 13 l 53~29.30 E I 
i 

' TURISTICKY NOVOHRAD A 
6. 	 9601B700/20 I 3 18777.20 € I , PODPOĽANIE I 

, 

7. Región Senec 	 ! 979/8700/2013 47923.00 € I
i 

8. i Trnava Tourism 	 976/B700/20 13 68547,20 € i 

- ~_... _--' 
9. Región Horné Považie 900~B700120 1~ ... 9 525:80 € I 

f-- I 
IO. Klaster Orava 9821B700/20 13 , 51 000.00 € 

. 
i 

Zemplínska oblastná organizácia 
II. 	 957/8700/2013 i 5900.00 €cestovného ruchu 


Oblastná organizácia cestovného ruchu 

12. 	 973/B700/20 13 15685.01 € " ml' 1"1 '" " 	 I. Hornv Zem lin a Horn .Sans 

, 13. KOŠICE - Turizmus 962/8700/2013 i 157089.25 €,i 

1~1~4.-r-R-e-g-iÓ~n~8-at-1S-ka-'Š-t-ia-vnica~-;::--_c-~+_9_9~01_'8~7_0_0_/2_0~1_3~1_·._._~_3-7807.00 El 
15 Oblastná organizácia cestovného ruchu 989/8700/2013 23000,00 € : i 

. I Trenčianske Teplice 

16. i Organizácia cestovného ruchu Kysuce 899/B700/20 13 18 ~;4,09 € I 
17. Vysoké Tatry - Podhorie 	 961/8700/2013 ! 38500.00 € : i 

I 
18. 	 , Nitrianska organizácia cestovného ruchu 985/8700/2013 75 851.19€' 

i ---j 
19. REGION LIPTOV 	 986/8700/20) 3 337 595,00 € ' , 

I 

20. Liptovský Ján Turizm us 	 999/8700/20) 3 T 9"; OO € ' 
....~~ 

21. SEVERNÝ SPIŠ - PIENINY 	 972/8700/20 l 3 42416,40 € ' , 	 I 

http:38500.00
http:3-7807.00
http:157089.25
http:15685.01
http:47923.00
http:18777.20
http:53~29.30
http:55500.00
http:767068.31
http:26851.00


--

....-
Oblastná organizácia ceslovného ruchu I22. 	 958/B700/20 13 II 800,00 €
SPIŠ 

Oblastná organizácia cestovného ruchu 


23. I 	 l 009!B700/20 13 305002,15 €
Jasná 

24. REZORT PIEŠŤANY 	 9751B700/20\3 45000,00 € 

25. Nízke Tatry Juh 	 943/B700/20 13 62651,11 € I 

26. 	 I Stredné Slovensko 983/B700/20 13 122 900,00 € I 

27. Dudince 	 9591B700/2013 24300,00 € 

28. 	 Bratislavská organizácia cestovného ruchu 903/B700/2013 394806,00 € 
, 

29. Rajecká dolina 	 984/B700/20 13 55300.00 € 

30. TURIEC - KREMNICKO 90 IIB700/20 13 10 000,00 € 

Spolu OOCR: 3061817,67 € 

Krajské organizácie cestovného ruchuI 
~Por. I Suma poskytnutej

Žiadatel' 	 Čislo zmluvy 
i c. dotácie 
I 

I l. Turizmus regiónu Bratislava 981/B700/2013 254 000,00 € I 
-

2. Žilinský turistický kraj 987/B700/2013 I 76935,12 € 

Spolu KOCR: 330935,12 € 
----_. ..~~.. 	 .~~... --

Všetky organizácie cestovného ruchu, ktoré požiadali o dotáciu podľa zákona č, 91120 lO 
Z. z" splnili zákonom stanovené podmienky pre poskytnutie dotácie a bola im poskytnutá 
dotácia v požadovanej výške. 

Spracovala: PhDr. Lívia Berlóková 

hlavný štátny radca 

odboru stratégie a politiky cestovného ruchu SCR 


Drla 14.8.2013 

http:55300.00


ZAKLADATEĽSKÁ ZMLUVA 

O ZALOŽENí OBLASTNEJ ORGANiZÁCIE CESTOVNÉHO RUCHU ,,[?]" 


(ďalej len "Organizácia") 

uzatvorená pod!'a § 14 zákona Č. 9112010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších 

predpísov (ďalej len "zákon") 


(dalej len "Zmluva") 


medzi nasledovnými zmluvnými stranami: 


! 1 Subjekt Mesto A 
Adresa • 

ICO ; 

Zástupca : 
2 Subjekt Obec A ; 

Adresa 
~O 

! Zástuoca : 
3 : Sub'ekl Spoločnosli\!\ 

: Adresa 
------~.... -

ICO 
i Zástupca : 

4. Subjekt 'BB 
Adresa 
IČO 

(ďalej len jednotlivo "Zakladatal'" alebo spoločne "Zakladatelia" a Zakladatelia 
spoločne aj ako "Zmluvné strany") 



I. 
Založenie a názov Organizácie 

1. 	 Zakladatelia podľa § 14 zákona zakladajú oblastnú organizáciu cestovného ruchu, ako 
právnickú osobu: 

Nazov Organizácie: 

V slovenskom jazyku: [?J 

V anglickom jazyku: [?J 

V skratenej forme: [?J 


Sídlo Organizácie: 	 [?] 

2. 	 Organizácia sa zakladá na dobu neurČitú. 

3. 	 Organizácia vzniká dňom zápisu do registra krajských a oblastnych organizácii cestovného 
ruchu vedenom Ministerstvom dopravy. výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej 
republiky. 

II. 
Účel založenia Organizácie 

Účelom založenia Organizácie je riadiť rozvoj turizmu v destinácii a pri plnom zachovaní 
kultúrneho a pri rodného dedičstva, rozvíjať a propagovať región ako medzinárodne známu 
destináciu. Cieľom založenia Organizácie je maximalizovať prínos turizmu pre región [?]. jeho 
obyvatel'ov a miestnu ekonomiku prostredníctvom zvyšovania počtu návštevníkov tohto regiónu, 
prediženia pobytu návštevníkov v tomto regióne, zvyšovanie spokojnosti návštevníkov regiónu a 
zvýšenia Ich výdavkov v tomto regióne. 

III. 

Predmet činnosti Organizácie 


1. 	 Organizácia vykonáva činnosti podl'a § 15 zákona. 

2, 	 Organizácia okrem činností podľa § 15 zákona vykonáva činnosti bližšie určené v stanovách 
Organizácie. 

IV. 
Členstvo v Organizácií 

1. 	 Zmluvné strany sa stávajú členmi Organizácie po podpise Zmluvy za podmienky, že 
v stanovenej lehote uhradia členský príspevok v plnej výške. 

2. 	 Po založení Organizácie sa členom môže stať obec, fyzická osoba alebo pravnická osoba, 
ktorá podniká alebo pôsobi na území Organizácie. Členom sa stane po schválení jej 
ďenstva predstavenstvom a zaplatení členského prispevku dňom zápisu do zoznamu členov 
oblastnej Organizácie. 



V. 
Členské prispevkya spôsob stanovenia ich výšky 

o výške členských príspevkov na každý kalendárny rak. spôsobe stanovenia ich výšky a lehote 
ích splatnosti rozhoduje valné zhromaždenie uznesením. 

VI. 

Orgány Organizácie 


1. 	 Orgánmi Organizácie sú: 
a) valné zhromaždenie, 
b) predstavenstvo, 
c) dozorná rada. 
d) výkonný riaditeľ. 

2. 	 Štatutárnym orgánom Organizácie je predseda predstavenstva. Ak predseda nemoze 
vykonávať svoju funkciu alebo je odvolaný, do zvolenia nového predsedu vykonáva jeho 
funkcíu a funkciu štatutárneho orgánu oblastnej Organizácie podpredseda. 

VII. 

Stanovy Organizácie 


1. 	 Zakladatelia na ustanovujúcom valnom zhromaždení schvália stanovy Organizácie. ktorými 
sa Organizácia bude riadi!. a ktoré budú podrobne upravovať jej fungovanie. predmet jej 
činnosti. jej orgány, Ich zloženie, pôsobnos! a spôsob ich rozhodovania. podrobnosti 
o prijímaní členov Organizácie, vedení zoznamu členov Organizácie, podrobnosti O zániku 
členstva v Organizácií. práva a povinnosti členov Organizácie, členskom prispevku, zásady 
hospodárenia. spôsob zrušenia Organizácie a naloženie s likvidačným zostatkom. 

2. 	 Stanovy sú záväzné pre každého člena Organizácie a možno ich meniť len spôsobom 
a za podmienok uvedených v zákone. 

VIII. 
Záverečné a prechodné ustanovenia 

1. 	 Zmluva sa stáva platnou a.účinnou dňom jej podpisu Zmluvnými stranami. 

2. 	 Zmluva sa vyhotovuje v [1] rovnopisoch. z ktorých 2 (dva) rovnopisy obdrži Organizácia 
Každý Zakladale!' obdrži 1 Oeden) rovnopis Zmluvy. 

3. 	 Zakladatelia poverili [?J, primátora/primátorku mesta [?J. na zvolanie ustanovujúceho valného 
zhromaždenia Organizácie a na predloženie návrhu stanov Organizácie a zloženia orgánov 
Organizácie na tomto ustanovujúcom valnom zhromaždeni. 

4. 	 Zmluvné prehlasujú, že si Zmluvu pred jej podpisom prečítali, je výrazom ich vôle a na znak 
súhlasu s ňou ju podpisali. 

v [?J. dd.mm .mr 



Podpisová listina Zakladateľskej zmluvy oblastnej organizácie cestovného ruchu 
,,[?]" 

v {?], dd. mm. rm. 

, l' : Sub:ekt Mesto A 

I i Zastupca Meno a priezv sko 
podpis a pečiatka 

Mest" 
: : Zástupca Meno a 

I podpis a pečia:ka 

12 ~Jl.b'ekt B 

~Šub:ekt 
! 

Obec A 
Zástupca Meno a", 

podpis a pečiatka I 

4 ObecB~~t 
: Zástupca Meno a priezvisko podpis a pečiatka 

I 

: ' 

5 "·Šub'ekt ObecC 
Zástupca Meno a e" 

podpis a peč:atka 

'" 

Obec O 
Meno a"" 

podpis a pečiatka 

i 7 : Subjekt S M 
Zástupca Meno a"" 

! pOdp's 

8 SubleKt 'BB 
1 

Meno a e' 
podpis 

: 

! 9 Sub:ekt 'CC 
Meno a e' 

: ! podpis 
: 


10 Sub:ekt :00 

Zás~upca Meno a 


podpis 


11 ,,13ublekt :EE 
Zástupca meno podpis i 

: : 
12 Subekt : FF IZástupca Meno a priezvisko pOdpis 



p(Jz.n_~mka.-

Uved&ný njvrh stanov· plH ()blaslnú orgdnizflciu cest:::·v.IJéflQ ruchu vyctJÉJäza z do!)tupn,vch 
existujúcIc,'] riošoJ)f Jednotlivych Uesiinj(;l)" lVtekl'OI'é äe.s!inacifj 2valfj, jn(Jnoduchs! a v-J/nejN pri;:;tufJ 
pos;~ýIUj(JCf čo nCljvmc orgéjnorn, mé snnžinc ;SB deŕ!flova( (;() najVi-ac zr-}fr:;hlosti (o 
najpresnojsir> Pn puki nA st0J1ove.ch o(}pcrľičamo -Si. o rnľestno í)()(jrnl&nky (napr v0!kosť 

dssUnácj() z{oL"'ewe (;lcmov čl pne! ) <J ziJkcn () podpore cestovného ruchu kto.qí vo \/mc'J!'jciJ oblastiach 
a otazkach jecfnOZ!i(léne sfanOVI'jl:; ríeŠen!B 

STANOVY OBLASTNEJ ORGANiZÁCIE CESTOVNÉHO RUCHU ,,[?]" 

(ďaleí len ,stanovy"') 

Preambula 

.. [?]" je oblastná organizácia cestovného ruchu založená podľa § 14 zákona Č. 91/2010 Z. z. o podpore 

cestovného ruchu v zneni neskorších predpisov (ďalej len "zákon') na podporu cestovného ruchu 

a na vytváranie podmienok rozvoía cestovného ruchu na územi Jeí zakladateľov a členov s cierom 
trvalo udržateľného rozvoía cestovného ruchu a ochrany záujmov svoíích členov (ďalej len 
"Organizácia"). 

ČI.1 
Názov a sídlo Organizácie 

(1 ) Názov Organizácie: 
V slovenskom íazyku 
V anglickom íazyku: 
V skráteneí forme: 

..[?]" 
,,[?]" 
,,[?]" 

(2) Sídlo Organizacie: ,,[?]" 

Čl. 2 
Predmet činnosti Organizácie 

(1) 	 Organizácia vykonava činnosti podra §15 zákona. 

(2) 	 V súlade s § 15 zákona Organizácia ďalej vykonáva: 
a) (na doplnenie) 
b) [?] 
c) 

ČI.3 
Orgány Organizácie 

(1) 	 Orgánmi Organizácie sú: 
a) valné zhromaždenie, 
b) predstavenstvo. 
cl dozorná rada. 
d) výkonný riaditeľ. 

(2) 	 Valné zhromaždenie môže rozhodnúf o zriadeni ďalších organov alebo aj pracovných komisii 
Organizácie v súlade so zakonom 

http:st0J1ove.ch


ČI.4 
Valné zhromaždenie 

(1) 	Valné zhromaždenie je najvyšší orgán Organizácie, ktorý tvoria všelei Jej členovia. 

(2) 	 Predstavenstvo zvoláva valné zhromaždenie najmenej dvakrát do roka. Ak o zvolanie valného 
zhromaždenia písomne pOžiada najmenej jedna tretina členov Organizácie alebo dozorná rada, 
zvolá predstavenstvo valné zhromaždenie do 15 (pätnástich) dní odo dňa doručenia písomnej 
žiadosti o zvolanie valného zhromaždenia predstavenstvu. 

(3) 	 Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jeho 
členova predseda alebo podpredseda valného zhromaždenia. Pokiaľ nebol predseda 
a podpredseda valného zhromaždenia ešte zvoleny. je valné zhromaždenie uznášaniaschopné ak 
je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov Organizácie. Ak nie je v čase stanovenom ako 
začiatok valného zhromaždenia prítomných dostatočný počet osôb, aby bolo valné zhromaždenie 
uznášaniaschopné. valné zhromaždenie sa po uplynutí jednej hodiny od začiatku valného 
zhromaždenia považuje za uznášaniaschopné bez ohladu na počet prítomných členov a bez 
ohradu na neprítomnosť predsedu alebo podpredsedu, To platí len vtedy, ak to bolo výslovne 
uvedené v pozvánke. 

(4) 	 Na prijatie uznesenia valného zhromaždenia je potrebná viac ako polovica hlasov pritomných 
členov. 

(5) 	 Uznesenie valného zhromaždenia o zásadných otázkach podla odseku 7 tohto článku stanov je 
prijaté. ak za návrh hlasovalo viac ako 60% všetkých členskych obcí a súčasne viac ako 60% 
všetkých ostatných členských subjektov. 

(6) 	 Až do zvolenia orgánov Organizácie predsedá valnému zhromaždeniu starosta tej členskej obce. 
ktorého určili zakladajúci členovia Organizácíe, Predsedajúci valného zhromaždenia otvára 
a vedie rokovanie valného zhromazdenia, konštatuje uznášaniaschopnosť valného zhromaždenia 
a ukončuje schôdzu valného zhromaždenía. 

(7) 	Valné zhromaždenie rozhoduje o vsetkých zásadných otázkach Organizácie, a to predovšetkým: 
a) schvaľuje stanovy, volebný a rokovaci poriadok Organizácie, ich zmeny a dodatky, 
b) volí a odvoláva predsedu. podpredsedu a dalších členov predstavenstva. členova predsedu 

dozornej rady a výkonného riadite ra. 
c) 	 ustanovuje a odvoláva ďalšie orgány OrganizáCie, ak to určujú stanovy. 
d) 	 schvaľuje zriadenie pracovných komisii, 
el 	 schvaľuje rozpočet, ročnú účtovnú závierku a výročnú správu o hospodárení a činností 

Organizácie. 
f) 	 rozhoduje o rozpustení alebo zrušení Organizácie alebo o jej zlúčení s inou oblastnou 

organizáciou, 
g) 	 určuje výšku a lehotu splatnosti členských príspevkov členov Organizácie, 
hl 	 schvaľuje zásady hospodárenia s majetkom Organizácie, 
i) 	 rozhoduje o prevzatí alebo odmietnutí finančných pohľadávok a záväzkov Organizácie vrátane 

pôžičiek a úverov. 
í) 	 schvaľuje koncepciu rozvoja cestovného ruchu destinácie z hradiska regionálnych priorit 

v súlade s koncepciou rozvoja cestovného ruchu Slovenskej republiky a vyššieho územného 
celku, 

kl schvafuje ročný plán aktivít Organizácie, 

I) vymenúva likvidátora. 


(8) 	 Fyzická osoba. ktorá je členom Organizácie uplatňuje svoje hlasovacie právo osobne alebo 
prostredníctvom pisomne splnomocnenej fyzickej osoby. Právnická osoba, ktorá je členom 
Organizácíe uplatňuje svoje hlasovacie právo prostredníctvom svojho štatutárneho zástupcu alebo 
osoby, ktorá má pisomné splnomocnenie na jej zastupovanie na valnom zhromaždeni. Pri 
pochybnosti O existencii a rozsahu oprávnenia na zastupovanie člena Organizácie na valnom 
zhromaždeni je rozhodujúce písomné splnomocnenie zástupcu. Každý člen Organizácie ma jeden 
hlas. 



(9) Pozvúnky 	 na valn6 ;:hromaždcnic zasiela prcdslav;:nstvo tak. aby bola každčmu čieJlovi \alného 
7.hromaždcnIu pozvánb:. doručená najmenej 15 dní pred konaním valného iJtromaždcnia, Na z6klHdc 
predchád;:ajúcl'ho píSOIlHlťho súhlasu člena valného zhrom(l:~J;::niL'. je možné dO;l~čovať pozv:\nku na 
\'aln~ zhromaždenie aj elektronickou ;JOštou~ v takom prípade je pov:nnosľou člena valného 
Lluomnždcnirt zahezpcčiľ funkčnosť 2. dostupnosť ck'klionickcj komunikácie a bcz zb:ytočného odkladu 
oznámiť predstavenstvu 7JTlellll j\':ho c-mailovcj adfesy, 

tI. S 
ľrcd,sta\'cnst \'0 

(]) 	 Preustavcns\\/o je riadiaci orgúi~ Organizácie. kiOl)' zabezpečuje jej činnosť a fungovfmie v období 

ll1ed;:i zJsadmltlam! valného zhromaždenia. 


(2[1) 	 Počet členov prcdstuvenstvajc PJ (párne číslo no. doplnenie). Č!l'nmi predS!21VeL~Slva Sl! predseda. 

podpredseda predsta\'cn~tva a ďalší [?J(pá1'l1Y p0čet na dúp!nen:c) členovin Lvok~ní \'ab~'m 


zhromazd{;.'níJ:L pričom obcc íl osll-!tné Čk:llSk::! subjekty nu:sía mať \' pr('-dstavenstvc zastúpenie 

rovnak)'lll počtom členov, 


~! S ods. :2 "".obce;) ostal né člcnske subjeť\.l) J~lUsia Inať v prcd:;tavcnstvc zastúpenie rovnak~/l1l 
počtOln člcnov. Ostat::..5 organizácie. ktori'ch členom je lelljedn<l oh;:c. si upruvin zloženie 
a Z?st(jpl~r:ie členov v predstavenstve v s~anováeh. 

EOZ:~ÚJllk~l~ 

Alternatívne. ak sa Org;:mizúcia rozhodne pre zatricdcníe členov do profesijný'ch komôr. 


(2b) Zastúpenie v prc-dstav('!iSh'e je rozdelené ~ak. že (počclna doplncn:c) clcnovia pn:dslDv:;-nstva Sll 

/~í.slllpcmni jednOlliv)'eh rroresijn~!ch kOJnôr ú:-ganidKie. pričOl11 za k<l/.dú profcs:jnLJ komuru je do 
prcdst<:venslva zvolen)' jedell zústupca il (počet na doplncnk) členovia predstavenslva Sl! Lástllpca~~li 
obd. 

(~) pf(,~dSla\'c!~sl\-O je Hznúšal1i~'.schopllé, ~:k je na jčho ntsadnutí pritomná nadpolovičmí \'aC~J!la jeho 
čll'no\'. ROLI1Odnulll? prcds;avenstvtl je pľijat~. ak zuf't hlasovak~ viac ako polovica prlloJT:.n)'ch Č!CllOV 
predstavcIlstva, V prípade rovllosti hlasov rozhoduje hlas predsedu a v.:cI10 neprítomnosti hlas 
pocprcdsťdll prcds(nvenstva, 

(3) 	 Prcds!avL'nslvO rozhoduj(' u všclkých 7{tležilostiach Organizácie. k1or~ podľ,] zákonu, stanov alebo 
uzncsenia valného zhrorna2:denia l112boli z\"cn::(1(: iné?nu orgôllu Organi;:jcie. 

(-~) Pn:dslavenslVQ naj:llfi: 
a) zvoláva valné l.hroma7dcnÍí;t, pripr<1v",jc podklady pre ,;eho rokovani~ a znbezpc~ujc plnenie jeho 

lVlll'scní. 
b) predkladú valn~mu zhrorr.~'.ždeniu návrh na zlo/.enie orgánov Organizáciť na ďalšiĽ \'úlebné 

obdobje. 
c) padava ll{lvrh na v)'maz Organizácie a oznamuje Jľ:;ni~t~ľs:vu zmenu stano\' Organizácie, 
d) znst:1\'uje ročn;;' plán č~nľlosti Organizácie, projekt na prid..:!cnie dotácie \' zmysle Lúkolla 

;] vypra..::úva koncepciu rozvoja ccstovnéJlo ruchu dcstinú..:íc. 
c) vypra:..:t:l'vť> mívrh rOipočtu O!"ganizách:: II V)'ročnll spr:h'u a prl2"ckbdú ich na s":::1Vúlenie valncmu 

zhrolllJŽOcniu, 
!) hospodári s majetko!!l Organizácie, 
g) ro/hoduje o vzniku II zúniku členstva v Organizácií) 
h) pos:.;.ytuje 1l1ťonnácic {) činnosti Organizácie členom Organi7ácic, 
il poskyt";~ dozome; rade podklady na kontrol~ú činnosť, inľorllluje ju () schôdzach prcJslavenstva 

íl poo;;~y1ujc jej zápisnice z t)'rhto schôdzí, 

j) sc:-:.varujc interné účtovné a org:aniz(1čn~ smcrnic~ organizádc. 


(5) f\:a čele predstavenstva je predseda (nominanr HK'Sla Pr(";ov), ktor)' riadi činnost" všclk~'ch org;jllOv 
Organidlcie, z\-'016va. pripravuje a riadi schódze prcdSlaven::ilVa ~l V) :';'{I:-:úva ďalšie činnO$ii, ktoré 
mll urcujú s-:iJnovy, llzncscnin valného zhľom~llde!1i~l alcbl'> predstavenstvu. Prcd~edu r]'cdsed~l 

\'~l!ném,,; zhromaždťJliLI. 



(6) 	 Predseda je štatutárnym orgánom Organizácie. Ak predseda z objektívnych dôvodov nemoze 
vykonávať svoju funkciu alebo je odvolaný. do zvolenia nového predsedu vykonáva jeho funkciu 
a funkciu štatutárneho orgánu Organizácie podpredseda predstavenstva. V pripade ak súbežne 
ani predseda predstavenstva nemôže vykonávať svoju funkciu alebo je odvolaný, do zvolenia 
nového predsedu vykonáva jeho funkciu člen predstavenstva so súhlasom ostaných členov 
predstavenstva. 

(7) 	 Na zasadnutie predstavenstva možno prizvať aj zástupcov z iných oblasti činnosti Organizácie 
s cielom poradenstva v dôležitých otázkach týkajúcich sa cestovného ruchu. 

(8) 	 Predstavenstvo na svojom prvom zasadnutí schvaľuje svoj rokovací poriadok. 

ČI.6 
Dozorná rada 

(1) 	 Dozorná rada je kontrolným orgánom Organizácie. Počet členov dozornej rady určí valné 
zhromaždenie. Obce a ostatné členské subjekty musia mať v dozornej rade zastúpenie rovnakým 
počtom hlasov. V pripade rovnosti hlasov rozhodUje hlas predsedu a v jeho nepritomnosti hlas 
podpredsedu. 

(2) 	 Členovia dozornej rady sú oprávnení nahliadať do všetkých dokladov a záznamov týkajúcich sa 
činnosti Organizácíe. 

(3) 	 Dozorná rada 
a) volí zo svojich členov podpredsedu dozornej rady. 
b) kontroluje plnenie uznesení valného zhromaždenia a predstavenstva, 
c) preskúmava ročnú účtovnú závierku a výročnú správu Organizácie a predkladá svoje 

vyjadrenia k nim valnému zhromaždeniu, 
d) kontroluje hospodárenie s majetkom Organizácie, 
e) kontroluje, či je účtovnictva Organizácie vedené v súlade so zákonom Č. 43112002 Z. z. 

o účtovnictve v znení neskoršich predpisov. 
f) kontroluje, či Organizácia vykonáva svoju činnosť v súlade $0 všeobecne záväznými právnymi 

predpismi Slovenskej republiky a stanovami Organizácie, 
g) upozorňuje predstavenstvo na zistené nedostatky v činnosti Organizácie a podáva návrhy 

na ich odstránenie, 
h) upozorňuje predstavenstvo na zistené porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov 

Slovenskej republiky alebo stanov Organizácie, 
i) vyjadruje sa k návrhu rozpočtu predkladaného predstavenstvom, 
il prešetruje podané sťažnosti členov Organizácie týkajúce sa činnosti Organizácie. 
k) predklada správu o svojej činnosti valnému zhromaždeniu minimálne raz ročne ku dňu (Ienmín 

na doplnenie). 

(4) 	 Členom dozornej rady môže byť fyzická osoba staršia aka 18 rokov, ktorá je na základe svojej 
praxe alebo vzdelania zárukou odbornosti a je bezúhonná, čO preukáže výpisom z registra trestov 
nie starším ako 3 (tri) mesiace. 

(5) 	 Členstvo v dozornej rade je nezlučiteľné s členstvom v predstavenstve a S poziciou výkonného 
riaditeľa, 

ČI.7 

Výkonný riaditeľ 


(1) 	 V mene Organizácie je oprávnený konať aj výkonný riaditeľ, vo veciach určených stanovami 
Organizácie, pričom je viazaný uzneseniami valného zhromaždenia a uznesenia predstavenstva 

(2) Výkonného riaditeľa volí valné zhromaždenie na základe nominácíe predstavenstva. 



(3) 	 Výkonný riaditeľ je výkonným orgánom Organizácie, Výkonný riaditeľ zodpovedá za personálnu 
politiku organizácie v súlade so schváleným Organizačným poriadkom organizácie. Výkonný 
riaditeľ ďalej riadi každodenný chod Organizácie, najmä koordinuje a riadi všetky materiálne, 
finančné a technické zdroje Organizácie a kontroluje, či je hospodárenie Organizácie v súlade 
s prislušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a stanovami 
Organizácie, pričom dbá o účelné využivanie finančných prostriedkov Organizácie, Ďalšie 
pracovné povinnosti výkonného riaditeľa určuje predstavenstvo. 

(4) 	 Výkonný riaditel predkladá predstavenstvu návrhy na prijimanie a uvoľňovanie pracovnikov 
Organizácie, 

(5) 	 Výkonný nadJte! sa zúčastňUje zasadnutí predstavenstva i valného zhromaždenia s poradným 
hlasom. 

(6) 	 Ak sa výkonný riaditel vzdá svojej funkcie alebo je z funkcie odvolaný, výkon jeho funkcie zanikne 
až zvolen Im nového výkonného riaditeľa valným zhromažden1m, najneskôr však do 2 (dvoch) 
mesiacov odo dňa odvolania alebo vzdania sa funkcie. 

(7) 	 Výkonný riaditeľ je oprávnený nakladaf s majetkom Organizácie so súhlasom predstavenstva 
a samostatne uskutočňovať finančné operácie do finančného rozsahu schváleného 
predstavenstvom, 

P02J]Jlrnkéf 

ZäKon ncstanovuje próva {)ovmnosli (l AomputBi;cie výkonného (i(l(jJfcľa am jeho preccv·no

právny .."zi~lh v OrQt1;;!zlK:ji. O uvedenom rozhodujú valné zhromí.liderjjc mi sGhval"ovaní s/anov. 


Čl. 8 

Spoločné ustanovenia o orgánoch Organizácie 


(1) 	 Funkčné obdobie volených orgánov Organizácie je štvorročné, 

(2) 	 Zo zasadnutí orgánov Organizácie sa vyhotovujú zápisnice, ktoré sa uchovávajú po čas najmenej 
5 (pät) rokov po skončeni funkčného obdobia volených orgánov Organizácie, Zápisnice 
vyhotovuje zapisovateľ a ich správnosť overujú svojim podpisom v prípade valného 
zhromaždenia dvaja overovatelia a v pripade predstavenstva jeden overovateľ do 3 (troch) 
pracovných dní od zasadnutia orgánu; zapisovateľa a overovateľov voli orgán Organizácie na 
začiatku svojho každého svojho zasadnutia, Kópie overených zápisnic sa rozposielajú všetkým 
členom Organizácie; ich doručovanie elektronickou poštou je možné za podmienky 
predchádzajúceho písomnél'lo súhlasu člena Organizácie, 

Čl. 9 
Podpisovanie a konanie za Organizáciu 

(1) 	 Za Organizáciu sú oprávnen i v rozsahu určenom stanovami, a to každý samostatne, podpisovať 
predseda a podpredseda predstavenstva vo všetkých veciach a výkonný riadileľ v rozsahu podla 
článku 7, bodu (7)" pričom všetci sú viazani uzneseniami valného zhromaždenia 
a predstavenstva, 

(2) 	 Oprávnené osoby za Organizáciu konajú tým spôsobom, že k vytlačenému alebo napisanému 

názvu Organizácie podpisujúci pripoja svoj vlastnoručný podpis, 


él.10 

Členstvo v Organizácii a členské príspevky 


(1) 	 O členstvo v Organizácii môže na základe prihlášky požiadať obec, fyzická osoba alebo právnická 
osoba, ktorá podniká alebo pôsobí na jej územi, pričom každá fyzická alebo právnická osoba 
pôsobiaca na územi členských obcí má právo byť členom Organizácie, Clenom sa obec. 



právnická alebo fyzická osoba stane po schváleni členstva predstavenstvom a zaplatení 
členského príspevku až dňom zápisu do zoznamu členov Organizácie, ktorý vedíe 
predstavenstvo, 

Pozmiimka: 

I.:iadat€d' o člensivo potvrdzuje. že JJodniká alebo pôsobi na lízemi obce čestným p:BhJásenirn. 

O skutočnosti, či fyzŕcká osoba alebo právnická 080ba podniká alebo p6sofJí na 112erni obco 

rozhodujú obecné orgány. 


(2) 	 Členovia Organizácie sú: 
a) obce, 
b) ostatné subjekty 

Poznámka: 

FakultatívIla možnost; ak sa Organizácia rozhodne pre znfriedenie členov do profesijných komôr: 


(3) 	 Osiainé subjekíy sa dolia do [?] (počet) profGsijnýc/1 komôr poci!'a precime/u činnostiď 


[I) poskytovatelia UbytOVDGÍch zariadeni, 

b) poskytovatelia reštauračných zariadeni. 

ej poskytovatelia alraklivll, 

d) cestovné kancelárie a cestovné agontú"y 

e) dopravcovia, taxikárske siuiby letiská a pod. 


(4) 	 PrÍjatie za člena je podmienené: 
aj pisomným vyhlásením záujemcu o členstvo, že súhlasí so stanovami Organizácie a bude ich 

dodržiaval, 
b) 	zaplatenim ročného členského príspevku, ktorého výšku stanoví valné zhromaždenie 

Organizácie, pri vstupe riadneho alebo pridruženého člena do organizácie v priebehu roka 
stanoví výšku členského prispevku predstavenstvo Organizácie v závislosti od dátumu 
vstupu, pričom základom pre určenie členského príspevku bude podiel odvodený od počtu 
mesiacov členstva v príslušnom roku, 

(5) 	 O prijati člena Organizácie rozhoduje predstavenstvo na základe prihlášky, ktorú predkladá 
uchádzač, 

(6) 	 Členstvo v Organizácii zaniká dňom vyškrtnutia zo zoznamu členov Organizácie na základe: 

a) oznámenia fyzickej osoby alebo právnickej osoby o vystúpení Organizácie, 

b) zániku právnickej osoby alebo smrti fyzickej osoby, 

c) vylúčenia člena Organizácie po predchádzajúcom rozhodnuj[ valného zhromaždenia 


dôvodu porušovania stantlv, neplatenia členského príspevku alebo z dôvodu 

z poškodzovania dobrého mena Organizácie, 


(7) 	 Organizácia vyškrtne člena zo zoznamu členov najneskôr do 30 (tridsiatich) dni odo dňa zistenia 
dôvodu zániku členstva podľa odseku 9 tohto článku stanov, Pri zániku členstva podľa odseku a) 
a c) do 15 (pätnástich) pracovných dni písomne oznámi túto skutočnosť vyškrtnutému členovi, 
Zánik členstva nezakladá nárok na vráteme členského príspevku, ani jeho pomernej časti, 

Vzor Stanovy 



ČI.11 

Práva a povinnosti členov Organizácie 


(1) 	 Práva a povinnosti člena Organizácie vznikajú dňom jeho zápisu do zoznamu členov 
Organizácie. 

(2) 	 Člen Organizácie má právo 
a) na informácie o činnosti a hospodárení Organízácie, 
b) zúčastňovať sa a hlasovať na zasadnutiach valného zhromaždenia, pričom každý člen má 

pri výkone svojho hlasovacieho práva jeden hlas, 
c) voliť orgány a byť volený do orgánov Organizácie, 
dl vykonávať zverené funkcie v orgánoch Organizácie, 
el upozorňovať orgány Organizácie na nedoslatky v jej činnosli, dával' podnely na ich 

odsiránenie a skvalitnenie činnosti Organizácie, 

f) na propagáciu Organizácie prostredníctvom marketingových aktivit Organizácie, 

g) zúčastňoval' sa na činnosti, podujatiach a aktivitách Organizácie 

hl byt' členom pracovných skupin, 


(3) 	 Člen Organizácie Je povinný 
al dodržiavať stanovy Organizácie, 
bl riadne, včas a v stanovenej výške platiť členské príspevky, 
c) dodržiavať vseobecné zásady profesionálnej etiky, 
dl poskytovať Organizácii štatistícké informacie a podklady týkajúce sa cestovného ruchu 

potrebné pre jej činnost', 
el poskytovať súčinnosť pn príprave a realizácii koncepcie rozvoja cestovného ruchu v mieste 

pôsobnosti v súlade s podmienkami trvalo udržateľného rozvoja, 
f) 	 najneskôr do konca februára bežného roka zaslať Organizácii informáciu o počte 

prenocovaní. vybratej celkovej výške dane za ubytovanie a výške dane za ubytovanie 
za predchádzajúci rok, ak je členom Organizácie obec, 

ČI.12 

Spôsob stanovenia výšky členského príspevku 


(1) 	 Výšku členského príspevku a lehotu splatnosti určuje valné zhromaždenie vopred na obdobie 
celého nasledujúceho kalendárneho roka. V prvom roku existencie Organizácie určuje valné 
zhromaždenie výšku členského príspevku na zostávajúce obdobie kalendárneho roka, v ktorom 
bola Organizácia založená 

(2) 	 2) Členské príspevky členov Organízácie sú: 
a) ročný členský príspevok. 

b) mimoriadny členský príspevok, 


Poznámka,' 

V prfpadG, že sa zakladaj(Jc! členovia rozhodnú aj {Jre dn Ir} prfspe'v'ku napr. '.' vstup, Jy", je potre/Jné 

tento dnJh príspeVkU uviesť rovnako v stanovôch. 


(31 	 Pre určenie výšky a spôsobu výpočtu výšky členských prispevkov sa vytvoria kategórie, Členské 
obce a ostatné členské subjekty sa zaraďujú do kategórií. 



(4) Výšku členského príspevku urČUje valné zhromaždenie v súlade s nasledovnými pravidlami: 
al Členské obce: 

Členské príspevky jednotlivých obcí určí valné zhromaždenie na základe kl'úča, ktorý 
zohladňuje počet obyvateľov a výkonnosť turizmu v jednotlívych obciach, Obce sú rozdelené 
do kategóríí A, B a C podľa výkonnosti turizmu v nich, ktorá sa opiera hlavne, nie však 
výhradne o počet prenocovaní. O zaradení obcí do kategórii aj o hodnote bodu pre každú 
jednu kategóriu rozhoduje každoročne na návrh predstavenstva valné zhromaždenie, 
V kategórii A sú obce s najvyššou výkonnosťou a najvyššou hodnotou bodu, v kategórii C 
s najnižšim, Členský príspevok sa určí ako násobok počtu obyvateľov danej obce a hodnoty 
bodu pre kategóríu, do ktorej bola obec zaradená 

b) Ostatné subjekty: 
Členské príspevky ostatnych subjektov určí valné zhromaždenie na základe kľúča, pOd!'a 
ktorého sa urči výška príspevku každého subjektu, Spôsob stanovenia výšky členského 
prispevku je nastavený podľa zaradenia člena do kategórie podľa predmetu činnosti a objemu 
poskytovanych služieb, 

pC.?!JJjmka. 
Zatriedcnie členských subjektov do jeänoliiv-ych kafegt)lii je dôležité pre stalíovenie l/ýšky 
členskýcI) prispel/kov. Tieto ka[fJgónc by matj 2ohfadf:ovať kapacÉtu SUbjOktu (pU(:ct sfôlych lôžr)/{. 

pocel sfoličíel(, ročný počet mivšfevnflmi: ... .j,Č/enský pr{spcvok sarnosFJr/J11 tJ)' maj IfJfit)kt:)i;[Jt 
počet pmnocovaní ic) vybrcCjhí dalí ZCI ubytovanie. Zavodellle 1}'cÍ1lo kateqónf P!8 výpcČC! prispevku 
môzc hyť nezávfsló od vyš!;,e uvácfz.J.lJých pmfesijnýcn komôr. (Jrgdl1lzácfa si môže lvoflf af iný 
spôsub zaveo'enia a výpočtu vý'šky členských prispevkov. 

(4) Členské príspevky členov, ktorí sa stanú členmi Organizácie k inému termínu, ako je začiatok roka, 
sa určia v pomernej výške podTa dátumu podania žiadosti o členstvo počas roka, 

F:JnZrJAmha' 
OrganizáCie si môžu slanovlť túrmŕny sp!alnosl! členských prisJ)r:;\"kov, napriklad mos;Jčt;t) sP!j{J..y 
šfv/ťroéné a pod 

Čl, 13 

Rozpočet a účtovníctvo Organizácie 


(1) 	 Organizácia hospodári podľa schváleného ročného rozpočtu Organizácie, ktorý sa zostavuje 
a schvaľuje na príslušný kalendárny rok a ktorý obsahUje všetky rozpočtové prijrny a výdavky 
Organizácie, 

(2) 	 Návrh rozpočtu Organizácie predkladá predstavenstvo na schválenie valnému zhromaždeniu 
najneskôr mesiac pred začiatkom kalendárneho roka, na ktorý sa rozpočet zostavuJe, Valné 
zhromaždenie schvafuje rozpočet najneskôr do 31. decembra kalendárneho roka, ktorý 
predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa rozpočet OrganizáCie schvafuje, V prvom roku 
činnosti sa zostavuje predbežný rozpočet vychádzajúci z terminu založenia Organizácie, 

(3) 	 Organizácia vedie účtovníctvo podľa zákona č, 431/2002 Z, z. o účtovníctve v znení neskorsích 
predpisov, 

(4) Organizácia vedíe vo svojom účtovníctve oddelene výnosy a náklady spojené s hlavnou činnosťou 
súvisiacou s rozvojom cestovného ruchu, oddelenie výnosy a náklady spOjené spodnikanim 
a oddelene výnosy a náklady na jej prevádzkovú činnosť, 



Čl. 14 
Financovanie Organizácie 

(1 l 	Zdrojom financovania Organizácie sú: 
al členské príspevky, 
b) dotácie zo štátneho rozpočtu, 
c) dobrovoľné príspevky samosprávy, fyzických osôb a právnických osôb na aktivity 

organizácie cestovného ruchu, 
d) príjmy z činnosti, z predaja produktov a služieb, 
el odmeny za sprostredkovanie, 
f) výnosy z činností turisticko-informačných kancelárií, 
g) prijmy z predaja reklamnej plochy, 
h) nenávratné finančné príspevky z domácich a zahraničných zdrojov, vrátane príspevkov 

z prostriedkov Európskej únie, 
I) ostatné príjmy. 

(2) 	 Výnosy Organizácie sú jej príjmami a nerozdeľujú sa medzi jej členov. 

Čl. 15 
Obstarávanie zákaziek a hospodárenie s prostriedkami dotácie 

Pri hospodárení s prostriedkami dotácie postupuje Organizácia podľa zákona Č. 523/2004 Z. z. o 
rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 

Čl. lG 

Spôsob zrušenia Organizácie a naloženie s likvidačným zostatkom 


(1) 	 O zrušeni alebo zlúčeni Organizácie rozhoduje valné zhromaždenie v súlade so zákonom 
a stanovami Organizácie. 

(2) 	 Pred zánikom Organizácie sa vyžaduje likvidácia, ak jej majetok a záväzky neprechádzajú 
na právneho nástupcu. 

Čl. 17 
Z!ušenie Organizácie bez likvidácie 

(1) 	 Organizácia sa môže zlúčif len s inou oblastnou organizáciou na základe pisomnej zmluvy 
o zlúčení, ak to stanovy dotknutých oblastných organizácii nezakazujú. 

(2) 	 Zmluva o zlúčení obsahuje označenie zmluvných strán a údaje o majetku, záväzkoch, právach 
a povinnostiach oblastnej organizácie. ktorá sa zlučuje. Zmluva o zlúčeni musi byť podpísaná 
štatutárnym orgánom zlučovaných oblastných organizácií. 

(3) 	 Návrh na výmaz zlučovanej oblastnej organizácie z Registra krajských a oblastných organizácií 
cestovného ruchu vedeným Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej 
republiky (ďalej len "register") predkladá Jej štatutárny orgán, ktorého pravosť podpisu na návrhu 
musí byť úradne osvedčená K návrhu na výmaz sa predloží zmluva o zlúčení, rozhodnutie 
valného zhromaždenia o zlúčení a o zrušeni organizácie bez likvidácie. 

(4) 	 Dňom výmazu zlučovanej oblastnej organizácie z registra prechádza majetok, ako aj práva 
a povinnosti zlučovanej oblastnej organizácie na oblastnú organizáciu. s ktorou sa zlúčila. 



Čl. 18 
Zrušenie Organizácie s likvidáciou 

(1) 	 Zápisom likvidátora do registra prechádza pôsobnost štatutárneho orgánu konať v mene 
Organizácie na likvidátora. 

(2) 	 Likvidátor robi v mene Organizácie iba úkony smerujúce k likvidácii. 

(3) 	 Ak likvidátor zistí predlženie organizácie, bez zbytočného odkladu podá návrh na vyhlásenie 
konkurzu. 

(4) 	 Likvidátor zostavi ku dňu vstupu Organizácie do likvidácie líkvidačnú účtovnú súvahu a je povinný 
zaslať prehrad o majetku a závazkoch Organizácie všetkým jej členom. 

(5) 	 Ku dňu skončenia likvidácie zostaví líkvidálor účtovnú závierku a predloží ju valnému 
zhromaždeniu na schválenie spolu s konečnou správou o priebehu likvidácie a s návrhom 
na rozdelenie majetkového zostatku. 

(6) 	 Likvidačný zostatok sa prerozdelí medzi členov Organizácie pomerne podľa výšky ich členského 
prispevku v čase prijatia uznesenia o zrušeni Organizácie. 

(7) 	 Do 30 (tridsiatich) dni od skončenia likvidácie poda likvidátor návrh na výmaz Organizácie z 
registra. 

(8) 	 Odmenu likvidátora určuje valné zhromaždenie. 

(9) 	 Organizácia zaniká výmazom z registra. 

Čl. 19 

Spoločné a záverečné ustanovenia 


(1) Organizácia vzniká dňom zapisu do registra. 

(2) 	 Stanovy boli schválené ustanovujúcim valným zhromaždenim. 

(3) Stanovy nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom schválenia ustanovujúcim valným zhromaždenim. 

(4) 	 Pri každom schváleni zmien alebo dodatkov stanov sa vyhotovi aj úplné znenie stanov v znení 
zmien a dodatkov, ktorých správnosť okrem predsedu predstavenstva potvrdia svojimi podpismi 
overovatelia zápisnice zo zasadnutia valného zhromaždenia, na ktorom boli zmeny alebo dodatky 
schválené, 

(5) Prílohy stanov tvoria uznesenia obecných zastupiteľstiev zakladajúcich obcí o súhlase na vznik 
Organizácie. 

v l?]. dňa ddmm.rrrr 

Predseda predstavenstva - štatutárny orgán: meno a priezvisko, podpis 

Overovateľ zápisnice z valného zhromaždenia: meno a priezvisko, podpis 

Predseda alebo podpredseda dozornej rady: meno a priezvisko, podpis 


