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Mesto Prešov 

dňa: 21.09.2015 

Informatívna správa o stave príprav na vznik 
Vydanie: 1 oblastnej organizácie cestovného ruchu v Prešove 

Návrh na 

UZNESENIE 

z 11. zasadnutia 
Mestského zastupiteľstva mesta Prešov 

číslo: ......... /2015 

k Informatívnej správe o stave príprav na vznik 
Oblastnej organizácie cestovného ruchu v Prešove 

Mestské zastupiteľstvo mesta Prešov 

berie na vedomie 

informatívnu správu o stave príprav na vznik Oblastnej organizácie cestovného ruchu 
v Prešove. 
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Mesto Prešov 

dňa: 7.9.2015 

Mestská rada v Prešove 

UZNESENIE 

z 8. zasadnutia 
Mestskej rady v Prešove 

Strana 
ll! 

číslo: 82/2015 

k informatívnej správe o stave príprav na vznik Oblastnej organizácie cestovného ruchu 

v Prešove 

Mestská rada v Prešove 

odporú-ča 

Mestskému zastuPiteľstvu mesta Prdov 

infonnatívnu sprú.vu o stave príprav na vznik Oblastnej organizácie cestovného ruchu 

v Prešove zobmť na vedomie a žiada na novembrové zasadnutie Mestskej rady v Prešove 

predložiť harmonogram aktivít na rok 2016. 

Dostanú: 

podľa rozdeľovníka 

F- MsÚ/SP-01128/1 

ll 09. 2015 

Overovatelia: 

Ing. Andrea Tur'Čanová, v. r. 

primátorka mesta 

Mgr. Stanislav Ferenc, v.r. 

Ing. Juraj Hudáč 



1;:;1 Informatívna správa o stave príprav na vznik Vydanie:1 
Oblastnej organizácie cestovného ruchu v Prešove 

Mesto Prešov 

Dôvodová správa 

Proces zakladania oblastnej organizácie cestovného ruchu (ďalej len OOCR) mesto Prešov 
začalo už v roku 2012. V decembri 2013 Mestské zastupiteľstvo mesta Prešov uznesením č. 
481/2013 schválilo založenie OOCR, vstup mesta Prešov do OOCR ako zakladajúceho člena, 
ako aj členský príspevok mesta Prešov do OOCR na rok 2014 vo výške 20 097,44 €. 

V súlade so zákonom č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov 
môže OOCR založiť zakladateľskou zmluvou s podnikateľskými subjektmi najmenej 5 obcí, 
pričom súhrn počtu prenocovaných návštevníkov v ubytovacích zariadeniach na území 
zakladajúcich obcí v predchádzajúcom kalendárnom roku musí dosiahnuť najmenej 50 tisíc 
prenocovaní. 

Mesto Prešov ako iniciátor a zakladajúci člen budúcej OOCR oslovilo niektoré okolité obce 
a mestá; výsledok je nasledovný: 

mesto Lipany schválilo vstup do OOCR v januári 2014, 
mesto Sabinov vo februári 2014, 
mesto Veľký Šariš v apríli 2015, 
obec Drienica dňa 24.08.2015. 

Na základe neúspešných pokusov získať piatu samosprávu ako posledného zakladajúceho člena 
OOCR, začalo mesto Prešov v júli 2015 rokovať s vedením už existujúcej OOCR šariš- Bardejov 
o možnosti vstupu mesta Prešov do tejto OOCR. Po niekoľkých pracovných stretnutiach so 
zástupcami OOCR šariš - Bardejov vyhodnotilo mesto Prešov prístupové podmienky ako 
nevyhovujúce pre mesto Prešov a vrátilo sa k stratégii založenia novej OOCR s ďalšími 4 
samosprávami a minimálne 2 súkromnými subjektmi. 

V auguste 2015 bola oslovená obec Kokošovce ako potenciálny (piaty) zakladajúci člen OOCR, 
ale návrhom sa obecné zastupiteľstvo ešte nezaoberala. V auguste 2015 bola myšlienka 
založenia OOCR odprezentovaná na obecnom zastupiteľstve v obci Drienica, kde ju obecné 
zastupiteľstvo schválilo. 

Po získaní obce Drienica ako 5. zakladajúceho člena OOCR sa následne urobia všetky potrebné 
kroky tak, aby najneskôr do konca roka 2015 bola táto nová OOCR už plne funkčná. OOCR môže 
na svoju činnosť získať dotáciu z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR 
s výnimkou prvého roku činnosti organizácie (keď sa založí OOCR v roku 2015, môže sa najskôr 
uchádzať o štátnu dotáciu až v roku 2017, keď v roku 2016, dotácia až v roku 2018). 

Zakladaiúci člen Počet orenocovaní v roku 2014 
1. Prešov 43863 
2. Li oa nv 1935 
3. Sabinov 3884 
4. VeľkýSariš 4710 
5. Drienica 15702 

SPOLU: 70094 
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Oblastnej organizácie cestovného ruchu v Prešove 

Mesto Prešov 

Zákon č. 91/201 O Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov upravuje 
podporu cestovného ruchu v Slovenskej republike, práva a povinnosti fyzických osôb a 
právnických osôb pôsobiacich v cestovnom ruchu, tvorbu koncepčných dokumentov a 
financovanie rozvoja cestovného ruchu. 
Uvedená právna norma o. i. upravuje aj poskytovanie dotácií na podporu rozvoja cestovného 
ruchu a možnosť obcí združovať sa bez splnenia podmienky spoločného katastrálneho územia, 
čím sa vytvárajú podmienky pre rozvoj cestovného ruchu na území jej zakladateľov a členov, s 
cieľom trvalo udržateľného rozvoja cestovného ruchu a ochrany záujmov svojich členov. 

Región Šariš - oblastná organizácia cestovného ruchu 
Región $ariš je podľa regionalizácie cestovného ruchu Slovenskej republiky zaradený do 
kategórie s národným až medzinárodným významom. Aj z toho vyplýva význam a pozícia tohto 
regiónu ako centra cestovného ruchu v celoslovenskom a regionálnom pohľade. 

Aké sú výhody oblastnej organizácie cestovného ruchu? 
• podpora a propagácia cestovného ruchu, vytváranie podmienok pre rozvoj cestovného 

ruchu na území členov OOCR s cieľom trvalo udržateľného rozvoja cestovného ruchu 
• možnosť získania dotácie od štátu na realizáciu aktivít na podporu cestovného ruchu; 

v roku 2014 boli poskytnuté dotácie zo štátneho rozpočtu pre projekty 29 OOCR, napríklad: 
Región Senec (47 tisíc €), Trnava Tourism (68 tisíc €), Rezort Piešťany (45 tisíc €), 
Nitrianska organizácia cestovného ruchu (75 tisíc €), OOCR Žitný ostrov (55 tisíc €), 
Klaster Orava (51 tisíc €), Malá Fatra (147 tisíc €), Región Liptov (718 tisíc €), Košice -
Turizmus (157 tisíc €). 

Postup založenia OOCR: 
1. pracovné stretnutie s budúcimi členmi OOCR, 

-dohodnutie výšky členských príspevkov, návrh stanov (vzor v prílohe); 
2. podpísanie Zakladateľskej zmluvy o založení OOCR zástupcami obcí a súkromných 

spoločností (vzor v prílohe); 
- obec je zastúpená primátorom/starostom. V prípade, ak by obec chcela byť zastupovaná 
inou osobou, mala by o takomto poverení pre zastupovanie doložiť uznesenie 
mestského/obecného zastupiteľstva; 

3. ustanovujúce valné zhromaždenie: 
- schválenie založenia OOCR, 
- schválenie stanov, 
- schválenie rokovacieho a volebného poriadku valného zhromaždenia, 
- voľba členov orgánov OOCR (predseda predstavenstva, podpredseda 
predstavenstva, predseda dozornej rady, členovia dozornej rady, výkonný riaditeľ), 
-schválenie výšky členských príspevkov, 
- schválenie rozpočtu a plánu práce; 

Až do zvolenia orgánov OOCR predsedá valnému zhromaždeniu starosta obce, ktorého určili 
zakladajúci členovia. 

Valné zhromaždenie 
- najvyšší orgán, ktorý tvoria všetci členovia OOCR, 

- rozhoduje o všetkých zásadných otázkach oblastnej organizácie, 
-schvaľuje stanovy, volebný a rokovací poriadok, ich zmeny a dodatky, 

F- MsÚ/SP-01/12/1 
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Oblastnej organizácie cestovného ruchu v Prešove 

Mesto Prešov 

- volí a odvoláva predsedu, podpredsedu a ďalších členov predstavenstva, členov a 
predsedu dozornej rady a výkonného riaditeľa, 
-ustanovuje a odvoláva ďalšie orgány, ak to určujú stanovy, 
- schvaľuje zriadenie pracovných komisií, 
- schvaľuje rozpočet, ročnú účtovnú závierku a správu o činnosti oblastnej organizácie, 
- rozhoduje o rozpustení alebo zrušení oblastnej organizácie alebo o jej zlúčení s inou 
oblastnou organizáciou, 
-určuje výšku a lehotu splatnosti členských príspevkov, 
- schvaľuje zásady hospodárenia s majetkom oblastnej organizácie, 
- rozhoduje o prevzatí alebo odmietnutí finančných pohľadávok a záväzkov oblastnej 
organizácie vrátane pôžičiek a úverov, 
- schvaľuje koncepciu rozvoja cestovného ruchu z hľadiska regionálnych priorít v súlade s 
koncepciou rozvoja cestovného ruchu Slovenskej republiky a vyššieho územného celku, 
- schvaľuje ročný plán aktivít, 
- vymenúva likvidátora. 

Predstavenstvo 
- zvoláva valné zhromaždenie, pripravuje podklady pre jeho rokovanie a zabezpečuje 
plnenie jeho uznesení, 
- na čele predstavenstva je predseda, ktorý riadi činnost' orgánov oblastnej organizácie, 
zvoláva, pripravuje a riadi schôdze predstavenstva a vykonáva ďalšie činnosti, ktoré mu 
určujú stanovy, uznesenia valného zhromaždenia alebo predstavenstva, 
- predseda je štatutárnym orgánom oblastnej organizácie. Ak predseda nemôže vykonávať 
svoju funkciu alebo je odvolaný, do zvolenia nového predsedu vykonáva jeho funkciu a 
funkciu štatutárneho orgánu oblastnej organizácie podpredseda, 
- predseda alebo podpredseda sú oprávnení konať v mene oblastnej organizácie vo 
všetkých veciach a zastupovať jej záujmy, pričom sú viazaní uzneseniami valného 
zhromaždenia a predstavenstva, 
- predkladá valnému zhromaždeniu návrh na zloženie orgánov oblastnej organizácie, 
- podáva návrh na výmaz oblastnej organizácie a oznamuje ministerstvu zmenu stanov, 
- zostavuje ročný plán činnosti oblastnej organizácie a vypracúva koncepciu rozvoja 
cestovného ruchu, 
- vypracúva návrh rozpočtu oblastnej organizácie a správu o činnosti a predkladá ich na 
schválenie valnému zhromaždeniu, 
- hospodári s majetkom oblastnej organizácie, 
- rozhoduje o vzniku a zániku členstva, 
- poskytuje informácie členom oblastnej organizácie, 
- poskytuje dozornej rade podklady na kontrolnú činnosť, informuje ju o schôdzach 
predstavenstva a poskytuje jej zápisnice z týchto schôdzí. 

Dozorná rada 
- kontrolný orgán oblastnej organizácie, 
- členom dozornej rady môže byť fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá je na základe 
svojej praxe alebo vzdelania zárukou odbornosti a je bezúhonná, čo preukáže výpisom z 

registra trestov nie starším ako tri mesiace. Obce a ostatné členské subjekty musia mat' v 
dozornej rade zastúpenie rovnakým počtom členov. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas 
predsedu a v jeho neprítomnosti hlas podpredsedu, 

F- MsÚ/SP-01/12/1 
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Oblastnej organizácie cestovného ruchu v Prešove 

Mesto Prešov 

- členstvo v dozornej rade je nezlučiteľné s členstvom v predstavenstve, 
- členovia dozornej rady oblastnej organizácie sú oprávnení nahliadať do všetkých 
dokladov a záznamov týkajúcich sa jej činnosti, 
- volí zo svojich členov podpredsedu dozornej rady, 
- kontroluje plnenie uznesení valného zhromaždenia a predstavenstva oblastnej 
organizácie, 
- preskúmava ročnú účtovnú závierku a správu o činnosti a predkladá svoje vyjadrenie 
valnému zhromaždeniu, 
- kontroluje hospodárenie s majetkom oblastnej organizácie, 
- kontroluje, či je účtovníctvo vedené v súlade s osobitným predpisom, 
- kontroluje, či oblastná organizácia vykonáva svoju činnosť v súlade so všeobecne 
záväznými právnymi predpismi a stanovami, 
- upozorňuje predstavenstvo na zistené nedostatky a podáva návrhy na ich odstránenie, 
- upozorňuje predstavenstvo na zistené porušenie právnych predpisov alebo stanov, 
- vyjadruje sa k návrhu rozpočtu predkladaného predstavenstvom, 
- prešetruje podané sťažnosti členov oblastnej organizácie, 
- predkladá správu o svojej činnosti valnému zhromaždeniu. 

Výkonný riaditeľ 
- je oprávnený konať v mene oblastnej organizácie vo veciach určených stanovami, pričom je 
viazaný uzneseniami valného zhromaždenia. 

4. odoslanie návrhu na registráciu OOCR na ministerstvo (+ zakladateľská zmluva, zápisnica 
z ustanovujúceho valného zhromaždenia, stanovy s prílohami, doklad o počte prenocovaní 
v ubytovacích zariadeniach na území zakladajúcich obcí, registračný formulár, čestné 

vyhlásenia); 
5. ak ministerstvo nezistí dôvod na odmietnutie registrácie, vykoná do 1 O pracovných dní 

registráciu a zašle zakladajúcim členom OOCR jedno vyhotovenie stanov, na ktorom vyznačí 
deň registrácie; 

6. vznik OOCR, názov, sídlo a predmet činnosti oznámi ministerstvo do 10 pracovných dní odo 
dňa registrácie štatistickému úradu SR; 

7. OOCR je povinná nahlásiť ministerstvu identifikačné číslo, ktoré mu pridelil štatistický úrad. 

F- MsÚ/SP-01/12/1 
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Oblastnej organizácie cestovného ruchu v Prešove 
Mesto Prešov 

Aká je výška členských príspevkov? 
• rôzna, záleží od dohody zakladajúcich členov. Niektoré obce zvolia výšku príspevku 

v rôznych intervaloch podľa počtu obyvateľov alebo podľa počtu prenocovaní, iné obce si 
zvolili fixné paušálne príspevky, 

• návrh finančného kľúča z roku 2013: 
obec s počtom obyvateľov do 500 obyv.: počet obyvateľov x koeficient 1,32 
obec s počtom obyvateľov od 501 do 1000: počet obyvateľov x koeficient 1,1 O 
obec s počtom obyvateľov od 1001 do 5000: počet obyvateľov x koeficient 0,66 
obec s počtom obyvateľov od 5001 do 10000: počet obyvateľov x koeficient 0,44 
obec s počtom obyvateľov od 10001 do 50000: počet obyvateľov x koeficient 0,32 
obec s počtom obyvateľov nad 50000: počet obyvateľov x koeficient 0,22 
podnikateľský subjekt: 1000 eur 

• príklady členských príspevkov v iných OOCR (v prílohe). 

Predpokladané výdavky OOCR 
• mzdové náklady (výkonný riaditeľ, administratívny pracovník) - napr. zabezpečované 

zamestnancom Mestského úradu v Prešove, 
• prevádzkové náklady (prenájom kancelárskych priestorov, energie, telekomunikačné 

poplatky) - napr. zabezpečované v priestoroch Mestského úradu v Prešove, 
• cestovné náklady (účasť na domácich a zahraničných služobných cestách, workshopoch, 

seminároch, prednáškach, školeniach), 
• aktivity - hlavný predmet činnosti, bežné výdavky (marketingové aktivity, propagačné 

materiály, kalendár podujatí, reklamné predmety, správa webstránky, ... ), 
• finančné transfery (príspevok do Krajskej organizácie cestovného ruchu - 1 O% 

z vybraných členských príspevkov v OOCR). 

Ako sa poskytuje dotácia z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR? 

ModelA: 
čl. príspevok = 30.000 € 
vybraná daň = 60.000 € 

Model B: 
čl. príspevok = 80.000 '€ 
vybraná daň = 60.000 € 

Modelová situácia A: Vybrané členské príspevky sú vo výške 30 tisíc eur, maxirroálnoa 
štátneho rozpočtu bude 30 tisíc eur. 
Modelová situácia B: Vybrané členské príspevky sú vo výške 80 tisíc eur, ale vybraná daň 
z ubytovania je len 60 tisíc eur, preto bude dotácia zo štátneho rozpočtu maximálne do výšky 
vybranej dane (60 tisíc eur). 

F- MsÚ/SP-01/12/1 
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Oblastnej organizácie cestovného ruchu v Prešove 
Mesto Prešov 

Príklady aktivit, na podporu ktorých môže byť dotácia poskytnutá 
• turistická infraštruktúra - značenie peších, cyklistických a bežkárskych turistických trás, 

informačné tabule, smerovníky, grafické symboly; 
• miestna doprava v rámci cieľového miesta - podpora prepravy návštevníkov v cieľovom 

mieste a v jeho okolí za účelom návštevy atraktivít destinácie alebo využitia služby 
cestovného ruchu; 

• úprava prostredia destinácie - v miestach zvýšenej frekvencie návštevníkov v strediskách 
cestovného ruchu, v rekreačných zónach, úprava prostredia vrátane nákupu zariadení na 
úpravu, úprava turistických chodníkov a ich vybavenie odpočívadlami, osvetlenie a parkové 
úpravy v miestach zvýšeného pohybu návštevníkov; 

• vzdelávacie aktivity - pre členov organizácie a tiež vzdelávanie miestneho obyvateľstva na 
podporu rozvoja cestovného ruchu; 

• manažment kvality služieb - podpora manažmentu kvality služieb v regióne, napr. 
definovanie potrebných štandardov služieb, priebežné zabezpečenie certifikácie 
a hodnotenie zariadení, zavedenie hodnotiaceho systému kvality služieb; 

• štatistiky, výskumy a analýzy - zabezpečenie priebežného zberu a vyhodnocovania 
štatistík a prieskumov návštevníkov; 

• strategické plánovanie, plánovanie rozvoja destinácie - zabezpečenie tvorby strategických 
dokumentov rozvoja cestovného ruchu v regióne; 

• marketing a propagácia destinácie - tvorba propagačných a informačných tlačovín, účast' 
na veľtrhoch, výstavách, festivaloch, konferenciách, workshopoch, tvorba webovej stránky 
destinácie, vytvorenie značky a loga destinácie; 

• podpora tvorby produktu a podpora atraktivít - gastronomické, športové, kultúrne akcie, 
ktoré sú súčast'ou produktu cestovného ruchu, vydanie karty destinácie na poskytovanie 
zliav z cien služieb cestovného ruchu. 

F- MsÚ/SP-01/12/1 



Príloha č.1 

Členské príspevky v iných OOCR 

NázovOOCR Samospráva Podnikatefský subjekt 

OOCR Výška členského prispevku obci je Výška členského prispevku podnikateľských subjektov 

Región tvorená podľa kľúča, ktorý zohladňuje je tvorená podľa kfúča, ktorý zohladňuje druh 

Senec počet obyvateľov obce a výkonnosť podnikania v CR a veľkosť subjektov. Členský 
cestovného ruchu na jej územi. prispevok ubytovaci ch zariadeni bude určený 

vzhladom k počtu IOžok tak, že k základnému poplatku 
Obce sú rozdelené do kategórii A, B a vo výške xy Eur sa pripočita napr. 1,2 Eur za každé 
C podla výkonnosti, ktorá sa opiera pevné IOžko. Členský prispevok stravovacích a 
hlavne, nie však výhradne o počet občerstven i bude určený tak, že k základnému 
prenocovanf. o zaradeni obci do poplatku vo výške xy Eur sa pripočita napr. 0,5 Eur za 
kategórií aj o hodnote bodu pre každú každú stoličku, resp. za štvorcový meter prevádzky. 
jednu kategóriu rozhoduje každoročne Členský príspevok iných subjektov bude stanovený 
na návrh predsednictva valné ako fixný, v hodnote XY Eur 
zhromaždenie. V kategórii A sú obce s 
najvyššim výkonom a najvyššou 
hodnotou bodu, v kategórií c s 
najnížšim. Členský prispevok sa urči 
ako násobok počtu obyvateľov danej 
obce a hodnoty bodu pre kategóriu, do 
ktorej bola obec zaradená. Počet 

obyvateľov sa uvažuje k 1.januáru 
roka. Členský prispevok je splatný 
ročne, najneskôr do 15. februára. 
kategória A- hodnota bodu v € 8 € 
kategória B - hodnota bodu v € 1 € 
kategória C- hodnota bodu v € 0,50 € 

OOCRSpiš do 5 000 prenocovani 200 EUR Ubytovacie zariadenie hotel 1 000 EUR 
do 10 000 prenocovaní 1 000 EUR penzión 500 EUR 
do 20 000 prenocovani 2 000 EUR CA, CK- 500 EUR 
nad 20 000 prenocovaní 3 000 EUR N. 0., O. Z. - 500 EUR 

OOCR 1000€ 300€ 
Slovenský 
raj 
OOCR Banská Bystrica 1 OO 000 € 500€ 
Stredné Zvolen 15 000 € 

Slovensko Sliač 3 000€ 

Zemplínska Komora číslo 1. paušálne - Komora čislo 2. podla kategórie ubytovacieho 
OOCR zariadenia a počtu izieb 

- Komora číslo 3. paušálne 
- Komora číslo 4. paušálne podla typu člena, resp. 
podla typu poskytovaných 
služieb/organizovaných aktivit/predmetu činnosti člena. 

OOCR . SpOsob stanovenia výšky členského zaradenia člena do komory i do prislúchajúcej skupiny 
Horná Nitra prispevku je nastavený podla: podla predmetu činnosti, ako je uvedené v tabulke: 

a) výšky počtu obyvateľov Poskytovatelia ubytovaclch služieb, 
obec s počtom obyvateľov do 1 000 poskytovatelia reštauračných a pohostinských 

100,00 € služieb 
obec s počtom obyvateľov od 1 001 Ubytovacie zariadenia v zmysle vyhlášky č. 277/2008 

do 2 000 150,00 € Z. z., ktorou sa ustanovujú klas. znaky na ubytovacie 
obec s počtom obyvateľov od 2 001 zariadenia pri ich zaraďovanl do kategórii a tried 

do 3 000 200,00€ triedy 4*, 5* v kategórii č. 1 
obec s počtom obyvateľov od 3 001 - UZ < 50 izieb 200,00€ 

do4 000 250,00€ -UZ< 100 izieb 250,00€ 



OOCR 
RHNB 
horná Nitra -
Bojnice 

obec s počtom obyvateľov od 4 OO 1 
do 5 000 400,00 € 

obec s počtom obyvateľov od 5 OO 1 
do 10 000 600,00 € 

obec s počtom obyvateľov od 
10 001 do 20 000 800,00 € 

obec s počtom obyvateľov nad 
20 001 1 000,00 € 

pozri OOCR Horná Nitra plus 1 OO % 

triedy 1*, 2*, 3* v kategórii č. 1, 2 
-UZ< 50 izieb 100,00 € 
-UZ< 100 izieb 200,00 € 
vo všetkých triedach v kategórii č. 3, 4, 5, 6, 7 
-Penzión l turistická ubytovňa- 5,--€/1 izba 
- Kemping- 0.50 €11 IOžko 
vo všetkých triedach v kategórii č. 9 
-UZ - 0.50 € /IOžko 
-UZ- prázdninový byt- 50,00 €/byt 
Poskytovatelia reštauračných a pohostinských služieb 
- Reštaurácia stoličková kapacita- 1.00 €/stolička 
- Kaviareň stoličková kapacita- 1.00 €/stolička 
- Bar/Nočný klub/Diskotéka stoličková kapacita - 1.00 
€/stolička 
-Vináreň stoličková kapacita- 1.00 €/stolička 
- Cateringová spoločnosť 200,00 € 
Cestovné kancelárie, cestovné agentúry a 
sprievodcovia cestovného ruchu 
Cestovné kancelárie a cestovné agentúry 50,00 € 
- Sprievodcovia cestovného ruchu 1 O, OO € 

MICE 
Kongresový a incentivny turizmus 
- Konferenčné priestory (akademická pOda, netradičné 
miesta, koncertné sály, kiná, divadlá, športové haly, 
výstaviská a pod. 100,00 € 
- Profesionálny organizátor konferencii, organizátor 
podujati, podporný servis pre konferencie, 
poskytovateľ sprievodného programu 
100,00€ 
Doprava, kultúra, relax a atrakcie 
ostatní členovia 
(FO -fyzická osoba 
PO - právnická osoba, 
OZ -občianske združenie 
Dopravca (SAD)- 200,00 € 
- Letisko- 200,00 € 
-Požičovňa automobilov 100,00 € 
- Požičovňa autobusov 1 OO, OO € 
-Taxislužba 50,00 € 
- Kultúra, relax, atrakcie 30,00 € 
-Umenie a zábava FO 15,00 €, PO 30,00 € 
- Športoviská 1 OO, OO € 
-Galérie/múzeá a neziskové organizácie 10,00 € 
-Relaxačné zariadenie- wellness centrum 50,00 € 
-Kultúrne a spoločenské zariadenia 100,00 € 
-Ostatn i FO 10,00 € PO 30,00 € 
- Kolektívny člen 100,00 € 
(napr. OZ) 
- Pridružený člen 
-Vzdelávacie inštitúcie 
pozri OOCR Horná Nitra plus 100% 

10,00 € 
30,00 € 

--------------- ---
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W..PnlloY 

Matlké r.utupfftl'ltvo v Prdove 

UZNESENIE 

zo XLV. rtadaeho z-daatia 

MeatlkAho zuCupitel'atva v Prelove 

lf l 

dia: 19.12.2013 Udo: Glllll3 

k a6Yrlaa u zaloleale oblutaej orpafzliele eeacovdho nella (OOCR) 

acllvaPaJe 

l. Zaloflenie oblaatnej cqaniz6cie ~ruchu (OOCll), 

2, Vstup Mesta Preiov do oblaatnej orgauiz6oie cestovnS!o ruchu ako zaklac!eJ6ceho člena. 

3. Členský prispcvot Mesta Prelov oa rok 2014 v sume 20 097,44 e. 

2Q DEt 2013 

Dostand: 

podl'a rozdelovnika 

F- MsÚ/SP-01/27/1 

JÚDr.Pavel HAGYARI 

prúdtor mesta 

Overovatelia: 

log. ~vít Mala&f' 
PaedDr. Miroslav B~ 

log. Stanislav KU..,eG... 

-~-~---------------------------
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Mestské zastupitel'stVo'voVel'komBariši · 

UZNESENIE 

z II.riadneho zasadnutia 
Mestského zastupitel'stva vo Veľkom Šariši 

zo dňa: 23. 4. 2015 čfslo: 58 /2015-12111 

k bodu: Vstup mesta Vel'ký Šariš do OOCR 

Mestské zastupiteľstvo vo Vel'kom Šariši 

sc:bvaľuje 

vstup mesta Veľký Šariš do OOCR ako zakladajúceho člena 

.J.D+ )0/~·-
doc:. Ing. Fr~iiek Bartko, CSc: 

primátor mesta 

Overovate! ia: 

Ing. Peter Novotný 
Mgr. Marek Gala 



Mestsk.é zastupiteľstvo v S a b i n_ o v e 

Uznesenie 
Mestského zastupiterstva č. 289 

zo dňa 27. 02. 2014 

... k vstuou mesta Sabinov do oblastnej organizácie cestovného ruchu 
a MAS Sabinovsko o. z. 

Mestské zastupltel'stvo p re r o k o v a l o predlofený materiál a podra § ll ods. 4 
plsm. m) zákona č. 369/1990 Zb. o obemom zriadení v znení neskor§ch zmien 

tdlvaruje: 

l. vstup mesta Sabinov do oblastnej organizácie cestovného ruchu ako zakladajúceho 
člena 

2. členský prispevok mesta Sabinov na rok 2014 v sume 4.068,80 € 
3. vstup mesta Sabinov dQ mie$ej akčnej skupiny s názvom "Občianske združenie 

MAS Sabinovsko, o.z." za účelom čeipania prostriedkov z Prognimu rozvoja vidieka 
v oblasti regionálneho rozvoja v novom programovom období 2014-2020 
prostredníctvom prístupu LEADER, 

4. zabezpečenie delegovania zodpovednej" osoby pre zastupovanie mesta v činnosti MAS 

Za Slrivnost': Mgr. Will PribUov.l 

Ing. Peter Molčan, v. r. 
primátor meslil 



UZNESENIE 
Mestllkého zutuplterstva v Upanoch 

zo dňa 30.01.2014 etalo: 3212014 

XXIII. Vstup do oblutnej organlúcle cestovného n1chu 
achvafuje 
1. zalofenie oblastnej organizécle cestovného ruchu, 
2. vstup mesta Lipany do oblastnej organizácie cestovného ruchu ako zakladajúceho 

člena, 
3. členský prlspevok mesta Lipany na rok 2014 v sume 2827,44€. 

Hlasovanie: Z celkového počtu 12 poslancov bolo na zasadnut! prltomných 7 poslancov, 
ktorf hlasovali nasledovne: za 7, proti O, zd!UI sa O. 

Overovatelia: Ing. Frantliek Harčár, v.r. 
Vladimir Babjak, v.r. 

Za správnosf výpisu: Katarfna Dulinová 

' 

Ing. Eduard Vokál, v.r. 
primátor mesta 

( ... ~ .. 4-
.;· . ,,, ..... 

~· " ,... · ......... 
~!.~~' 



ZAKLADATEĽSKÁ ZMLUVA 
O ZALOŽENI OBLASTNEJ ORGANIZÁCIE CESTOVNÉHO RUCHU "[?]" 

(ďalej len "Organizácia") 

uzatvorená podľa§ 14 zákona č. 91/2010 z. z. o podpore cestovného ruchu v zneni neskorších 
predpisov (ďalej len .zákon") 

1 

2 

3 

4. 

(ďalej len .Zmluva") 

medzi nasledovnými zmluvnými stranami: 

Subiekt Mesto A 
Adresa 
ICO 
Zástupca 
Subiekt Obec A 
Adresa 
ICO 
Zástupca 
Subjekt Spoločnosť AA 
Adresa 
l CO 
Zástupca 
Subjekt Spoločnosť BB 
Adresa 
l CO 
Zástupca 

(ďalej len jednotlivo "Zakladater• alebo spoločne "Zakladatelia" a Zakladatelia 
spoločne aj ako .. Zmluvné strany'') 
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l. 
Založenie a názov Organizácie 

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

Názov Organizácie: 
V slovenskom jazyku: 
V anglickom jazyku: 
V skrátenej forme: 

Sfdio Organizácie: 

[?] 
[?] 
[?] 

[?] 

2. Organizácia sa zakladá na dobu neurčitú. 

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

ll. 
Účel založenia Organizácie 

Účelom založenia Organizácie je riadiť rozvoj turizmu v destinácii a pri plnom zachovani 
kultúrneho a prfrodného dedičstva, rozvfjať a propagovať región ako medzinárodne známu 
destináciu. Cieľom založenia Organizácie je maximalizovať prfnos turizmu pre región [?], jeho 
obyvateľov a miestnu ekonomiku prostredníctvom zvylíovania počtu návlítevnfkov tohto regiónu, 
predfženia pobytu návlítevnfkov v tomto regióne, zvylíovanie spokojnosti návlítevnfkov regiónu a 
zvýlíenia ich výdavkov v tomto regióne. 

111. 
Predmet činnosti Organizácie 

1. Organizácia vykonáva činnosti podľa § 15 zákona. 

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

IV. 
Členstvo v Organizácii 

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

2. Po založeni Organizácie sa členom môže stať obec, fyzická osoba alebo právnická osoba, 
ktorá podniká alebo pôsobi na územi Organizácie. Členom sa stane po schváleni jej 
členstva predstavenstvom a zaplatenf členského prfspevku dnom zápisu do zoznamu členov 
oblastnej Organizácie. 
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v. 
Členské príspevky a spôsob stanovenia ich výšky 

O výške členských prlspevkov na každý kalendárny rok, spôsobe stanovenia ich výšky a lehote 
ich splatnosti rozhoduje valné zhromaždenie uznesenfm. 

Vl. 
Orgány Organizácie 

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

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

VIl. 
Stanovy Organizácie 

1. Zakladatelia na ustanovujúcom valnom zhromaždeni schvália stanovy Organizácie, ktorými 
sa Organizácia bude riadiť, a ktoré budú podrobne upravovať jej fungovanie, predmet jej 
činnosti, jej orgány, ich zloženie, pôsobnosť a spôsob ich rozhodovania, podrobnosti 
o prijfmanf členov Organizácie, vedeni zoznamu členov Organizácie, podrobnosti o zániku 
členstva v Organizácii, práva a povinnosti členov Organizácie, členskom príspevku, 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. 

VIli. 
Záverečné a prechodné ustanovenia 

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

2. Zmluva sa vyhotovuje v [?] rovnopisoch, z ktorých 2 (dva) rovnopisy obdrži Organizácia. 
Každý Zakladateľ obdrži 1 Qeden) rovnopis Zmluvy. 

3. Zakladatelia poverili [?], primátora/primátorku mesta [?], 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 prečrtali, je výrazom ich vôle a na znak 
súhlasu s ňou ju podpfsali. 

V[?], dd.mm.rrrr 
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Podpisová listina Zakladateľskej zmluvy oblastnej organizácie cestovného ruchu 
"[?]" 

V (?] , dd. mm. rrrr. 

1 Subjekt Mesto A 
Zástupca Meno a priezvisko 

podpis a pečiatka 

2 Subjekt Mesto B 
Zástupca Meno a priezvisko 

podpis a pečiatka 

3 Subjekt Obec A 
Zástupca Meno a priezvisko 

podpis a pečiatka 

4 Subjekt ObecB 
Zástupca Meno a priezvisko podpis a pečiatka 

5 Subjekt ObecC 
Zástupca Meno a priezvisko l podpis a pečiatka 

6 Subjekt ObecD ' 
Zástupca Meno a priezvisko 

podpis a pečiatka 

7 Subjekt Spoločnosť AA 
Zástupca Meno a priezvisko 

podpis 

8 Subjekt Spoločnosť BB 
Zástupca Meno a priezvisko 

podpis 

9 Sub~kt ~ločnosťCC 
Zástupca Meno a priezvisko 

podpis 

10 Subjekt Zivnostnlk DD 
Zástupca Meno a priezvisko 

podpis 

11 Subjekt Zivnostnlk EE 
Zástupca meno podpis 

12 Subjekt Zivnostník FF J 
Zástupca Meno a priezvisko J podpis 

' i 
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Stanovy Oblastnej organizácie cestovného ruchu 

Preambula 

Oblastná organizácia cestovného ruchu .......................... je oblastná organizácia cestovného 
ruchu (ďalej len OOCR) založená podľa zákona č. 9112010 Z.Z o podpore cestovného ruchu 
v znení neskorších predpisov na podporu a propagáciu cestovného ruchu (ďalej CR) a na 
vytváranie podmienok rozvoja CR na území zakladateľov a členov s cieľom trvalo 
udržateľného rozvoja CR a ochrany záujmov svojich členov. 

ČI. I. 
Názov a sídlo oblastnej organizácie 

l N ' bi tn . . ' . t 'h h . azov o as eJ orgaruzacte ces ovne o ruc u: ............................... .. 
2. Sídlo: ...................................... . 

(ďalej len "Organizácia") 

Čl.II. 
Predmet čínnosti 

l. Organizácia je právníckou osobou založenou na podporu a vytváranie podmienok na 
rozvoj cestovného ruchu s cieľom vybudovať v regióne Šariš významnú medzinárodnú 
turistickú destináciu. 

2. Organizácie vykonáva činnosti podľa § 15 zákona. 
3. V súlade s§ 15 zákona Organizácia ďalej vykonáva: 

a) koordínuje činnosti všetkých útvarov v rámci organizačnej štruktúry miest a obcí ich 
organizácií, ktoré majú vplyv na rozvoj cestovného ruchu a tvorbu a realizáciu 
produktov cestovného ruchu mesta alebo obce , 

b) podporuje činnosť svojich členov pri tvorbe a realizácii koncepcie rozvoja cestovného 
ruchu na území svojej pôsobnosti, 

c) tvorí a realizuje marketing a propagáciu cestovného ruchu pre svojich členov doma a v 
zalrraničí, 

d) presadzuje spoločné záujmy svojich členov, 
e) spolupracuje s orgánmi miest a obcí pri rozvoji územia v rámci svojej pôsobnosti 

vrátane spracúvania a realizácie programov jeho podpory a rozvoja s osobitým 
zreteľom na trvalo udržateľný rozvoj CR, 

f) podporuje kultúrny, spoločenský a športový život a zachovanie prírodného a 
kultúrneho dedičstva, 

g) spolupracuje pri organizovani podujatí pre obyvateľov a návštevníkov, 
h) poskytuje svojim členom poradensko-konzultačné služby, 
i) spracúva a predkladá projekty rozvoja cestovného ruchu a zabezpečuje ich realizáciu, 
j) presadzuje trvalo udržateľný rozvoj cestovného ruchu tak, aby sa chráníli 

a zachovávali všetky zložky životného prostredía zo všetkých stránok a rešpektoval sa 
spôsob života miestneho obyvatel'stva a rešpektovali sa vlastnícke práva, 

k) zostavuje a realizuje dlhodobú a krátkodobú koncepciu a stratégiu rozvoja cestovného 
ruchu, pričom vychádza z vlastných analýz, koncepcií a stratégie rozvoja CR v 
spolupráci s orgánmí miest a obcí, ktoré sú jej členmi, ako aj ďalšími členmi oblastnej 
organizácie 

l) vypracúva a realizuje ročný plán aktivít, monítorovaciu a výročnú správu o vývoji 
cestovného ruchu na svojom území, ktorý predkladá valnému zhromaždeniu 

l 
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m) iniciuje alebo zabezpečuje tvorbu, manažment a prezentáciu produktov cestovného 
ruchu na svojom území, 

n) mapuje produkty, aktivity a hodnoty cieľového miesta vo svojom území v spolupráci s 
obcami, členmi oblastnej organizácie a zástupcami odbornej verejnosti, 

o) zostavuje výročnú správu, ktorú zverejňuje na internetových stránkach členov OOCR, 
p) zabezpečí funkcie turisticko-informačnej kancelárie, 
q) spolupracuje s podníkateľskými a nepodníkateľskýrni subjektmi v CR na území miest 

a obcí, ktoré sú členmi OOCR, s orgánmi miestnej samosprávy, so zaínteresovanými 
ministerstvami a ústrednými orgánmi, záujmovými združeniami, odbornými školami, 
s kultúrnymi inštitúciami doma a v zahraničí, 

r) spolupracuje so Slovenskou agentúrou pre cestovný ruch a Krajskou organizáciou CR 
Severovýchod Slovenska pri prezentácií miest a obcí a pri vytváraní partnerských 
vzťahov. 

Čl. III. 
Členovia organizácie 

l. Členmi OO CR sú: 

a) mestá a obce, 
b) podníkateľské a iné subjekty. 

2. Podníkatel'ské a iné subjekty sa členia na profesijné skupiny a "pridružených členov" 
v závislosti od ich podníkateľskej, resp. inej ako podníkateľskej činnosti v cestovnom 
ruchu: 

A POSKYTOVA TELIA UBYTOVACI CH 
SLUŽIEB 
- ubytovacie zariadenia (hotely, botely, 
penzióny a pod. - podľa vyhlášky 277/2008, 
ktorou sa ustanovujú klasifikačné znaky na 
ubytovacie zariadenia pri ich zaraďovaní do 
kategórií a tried) 
POSKYTOVATELIA 
REŠTAURAČNÝCH 
A POHOSTINSKÝCH SLUŽIEB 
- reštaurácie, pohostinstvá (bary, kaviarne, 
nočné kluby, hudobné kluby, vinárne a 
podobne) 

B CESTOVNE KANCELARIE A 
AGENTÚRY A POSKYTOVATELIA 
SPRIEVODCOVSKÝCH SLUŽIEB 

c REKREACNE ASPORTOVE 
ZARIADENIA 

D KUL TURA 
- kultúrne a spoločenské zariadenia 

E OSTATNI CLENOVIA 
Školy, média, prevádzkovatelia 
informačných systémov a pod. 
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3. Začlenenie podnikateľských a iných subjektov do jednotlivých skupin sa uskutoční pri 
založení organízácie a tvorí neoddeliteľnú súčasť týchto stanov. 

4. O začlenení pristupujúcich členov do komory po vzniku organízácie rozhoduje 
predstavenstvo. 

5. Súčasťou Organizácie sa môžu stať aj subjekty, ktoré nepodnikajú alebo nepôsobia na 
území členských obcí formou pridruženého alebo čestného členstva. O pridružené 
členstvo v Organízácii môže na základe prihlášky požiadať nezisková organizácia, škola 
a iné neziskové vzdelávacie zariadenie, cirkev a Regionálna rozvojová agentúra a pod. 
Pridružený člen nemá právo hlasovať na zasadnutiach valného zhromaždenía aní byť 
volený do orgánov aní vykonávať zverené funkcie. Ostatné jeho práva a povinnosti níe sú 
dotknuté. 

6. Pridruženým členom Organízácie moze byť fYzická alebo právnická osoba aktívne 
pôsobiaca v cestovnom ruchu (dopravná kancelária, organízátor veľtrhov a ďalších 

podujatí cestovného ruchu, uníverzita, vysoká škola, odborná škola, súčasní, alebo bývalí 
riadiaci pracovníci subjektov cestovného ruchu a podobne), ktorá súhlasí so stanovami 
Organízácie. 

7. Čestným členom Organizácie môže byť osobnosť, ktorá sa zaslúžila o rozvoj Organízácie 
alebo o rozvoj cestovného ruchu v Slovenskej republike vôbec. 

8. Prijatie za riadneho alebo pridruženého člena je podmienené: 
a) písomným vyhlásením záujemcu o členstvo, že súhlasí so stanovami Organízácie a 
bude ich dodržiavať, 
b) zaplatením ročného členského príspevku, ktorého výšku stanoví valné zhromaždeníe 
Organízácie. 

9. O prijatí riadneho alebo pridruženého člena Organízácie rozhoduje valné zhromaždeníe na 
odporúčaníe predstavenstva a na základe prihlášky, ktorú predkladá uchádzač. O prijatí 
čestného člena Organizácie rozhoduje valné zhromaždeníe na základe návrhu člena 
Organizácie predloženého predstavenstvu Organízácie. V prípade neschválenía návrhu za 
čestného člena Organizácie predstavenstvom, je uchádzač oprávnený obrátiť sa na valné 
zhromaždeníe, aby rozhodlo o jeho prihláške. 

10. Členstvo v Organizácii zaníká dňom vyškrtnutia zo zoznamu členov Organízácie na 
základe: 
a) oznámenía fyzickej osoby alebo právníckej osoby o vystúpení Organízácie, 
b) zániku právnickej osoby alebo smrti fYzickej osoby, 
c) vylúčenia člena Organízácie po predchádzajúcom rozhodnutí valného zhromaždenia 
z dôvodu porušovania stanov, neplatenia členského príspevku alebo z dôvodu 
poškodzovania dobrého mena Organízácie. 

ll. Organizácia vyškrtne člena zo zoznamu členov do 30 (tridsiatich) dní odo dňa zistenia 
dôvodu zániku členstva podľa odseku ll tohto článku stanov. Pri zániku členstva podľa 
odseku ll do 15 (pätnástich) pracovných dní písomne oznámi túto skutočnosť 
vyškrtnutému členovi. Zánik členstva nezakladá nárok na vrátenie členského prispevku, 
ani jeho pomernej časti. 
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Čl. IV. 
Práva a povinnosti členov 

l. Práva a povinnosti člena OOCR vznikajú dňom jeho zápisu do zoznamu členov a skupín 
oblastnej organizácie a sú rovnaké bez ohľadu na príslušnosť člena ku ktorejkol'vek zo 
skupín. 

2. Zakladajúcim členom organizácie sa neposkytujú žiadne výhody oproti členom, ktorí 
pristúpia do organizácie počas jej existencie. 

3. Člen oblastnej organizácie má právo: 
a) na informácie o činnosti a hospodárení oblastnej organizácie, 
b) zúčastňovať sa na zasadnutiach valného zhromaždenía, 
c) voliť orgány a byť volený do orgánov oblastnej organizácie, 
d) vykonávať zverené funkcie v orgánoch oblastnej organizácie, 
e) upozorňovať orgány oblastnej organizácie na nedostatky, dávať podnety na ich 

odstráneníe a skvalitnenie činnosti, 
f) na propagáciu prostrednictvom marketingových aktivít oblastnej organizácie, 
g) na spoluprácu pri tvorbe ročného plánu aktivít, 
h) zúčastňovať sa na aktivitách oblastnej organizácie 

4. Člen oblastnej organizácie má povinnosť 
a) dodržiavať tieto stanovy, 
b) riadne, včas a v stanovenej výške platiť členské príspevky, 
c) dodržiavať všeobecné zásady podnikatel'skej a profesionálnej etiky, 
d) poskytovať oblastnej organizácii štatistické informácie a podklady týkajúce sa 

cestovného ruchu potrebné pre jej činnosť, 
e) poskytovať súčinnosť pri 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 oblastnej organizácií informáciu o 

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

Čl. v. 
Vznik členstva a prijímanie nových členov 

l. Ďalším členom sa po založení organizácie môže stať na základe prihlášky adresovanej 
predstavenstvu obec alebo fyzická a právnická osoba, ktorá podniká alebo pôsobí na jej 
území. 

2. Členom sa stane po schválení predstavenstvom a zaplatení členského príspevku až dňom 
zápisu do zoznamu členov oblastnej organizácie a po zaradení do príslušnej skupiny, 
najneskôr do 30 dni po pripísaní finančných prostriedkov na účet organizácie. 

3. Uchádzač o členstvo v oblastnej organizácii musí spÍňať d'alej tieto podmienky - ak sa 
jedná o podnikateľský subjekt - má platné povolenia na podnikanie, nie je voči nemu 
začaté konkurzné alebo vyrovnávacie konanie, nie je v konkurze ani likvidácii, ani 
v žiadnom obdobnom konaní podl'a zákonov a predpisov platných v krajine jeho sídla, 
nemá v SR alebo v krajine svojho sídla evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú 
výkonom rozhodnutia, nemá v SR alebo v krajine svojho sídla evidované nedoplatky 
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poistného na zdravotné poistenie, nemocenské poistenie a dôchodkové zabezpečenie ani 
nedoplatky príspevku na poistenie v nezamestnanosti, ktoré sa vymáhajú výkonom 
rozhodnutia, nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu odsúdený za 
trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním, ani sa voči nemu nevedie 
trestné konanie za úmyselný trestný čin, nemá pozastavenú podnikateľskú činnosť alebo 
nie je v obdobnej situácii podľa zákonov a predpisov platných v krajine jeho sídla. 
Uchádzač o členstvo preukazuje splnenie uvedených podmienok (príslušných k typu jeho 
činnosti) potvrdením príslušných orgánov nie starším ako 3 mesiace (potvrdenie 
príslušného súdu alebo správneho orgánu, daňového úradu, registra trestov, čestným 
vyhlásením), ktoré zasiela predstavenstvu organizácie spolu s prihláškou. 

4. Predstavenstvo organizácie je povinné rozhodnúť o prijatí alebo neprijatí uchádzača 
najneskôr do 30 dni od doručenia prihlášky. 

5. Členské príspevky pridružených členov určí valné zhromaždenie jednotne, ktoré môže 
byť symbolické alebo žiadne. 

6. Členské príspevky subjektov, ktoré sa stanú členmi k inému termínu, ako je začiatok roka 
nie je závislé od počtu mesiacov, počas ktorých pristupujúci člen bude v danom 
kalendárnom roku členom OOCR. 

ČI. VI. 
Zánik členstva 

l. Členstvo v oblastnej organizácii zaniká dňom vyškrtnutia zo zoznamu členov oblastnej 
organizácie 
a) na základe oznámenia fyzickej osoby alebo právnickej osoby o vystúpení z oblastnej 

organizácie, 
b) zániku právnickej osoby alebo smrti fyzickej osoby, 
c) vylúčenia člena z oblastnej organizácie po predchádzajúcom rozhodnutí valného 

zhromaždenia z dôvodu porušovania stanov, neplatenia členského príspevku alebo z 
dôvodu poškodzovania dobrého mena oblastnej organizácie. 

2. Oblastná organizácia vyškrtne člena zo zoznamu členov do 30 dní odo dňa zistenia 
dôvodu zániku členstva podľa bodu l. Pri zániku členstva podľa bodu l písm. a) a c) do 
15 pracovných dní písomne oznámi túto skutočnosť vyškrtnutému členovi. 

3. Vyškrtnutý člen nemá nárok na vrátenie členských príspevkov a ani na podiel na majetku 
nadobudnutom činnosťou organizácie. 

ČI. VII. 
Členské príspevky a spôsob stanovenia ich výšky 

l. O výške členských príspevkov na každý kalendárny rok, spôsobe stanovenia ich výšky 
a lehote ich splatnosti rozhoduje valné zhromaždenie uznesením. V prvom roku existencie 
Organizácie určuje valné zhromaždenie výšku členského príspevku na zostávajúce 
obdobie kalendárneho roka, v ktorom bola Organizácia založená. 
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2. Výšku členských príspevkov jednotlivých obcí určí valné zhromaždeníe na základe kľúča, 
ktorý zohľadňuje výkonnosť turízmu v jednotlivých obciach. Výška členských príspevkov 
podnikateľských subjektov bude určená podľa predmetu ich činnosti. 

Čl. VIII. 
Orgány oblastnej organizácie 

l. Orgánmi organízácie sú: 
a) valné zhromaždeníe, 
b) predstavenstvo, 
c) dozorná rada, 
d) výkonný riaditeľ. 

Čl. IX. 
Valné zhromaždenie 

l. Valné zhromaždeníe je najvyšší orgán, ktorý tvoria všetci členovia oblastnej organízácie. 
2. Predstavenstvo zvoláva valné zhromaždeníe najmenej dvakrát do roka. Ak o zvolanie 

písomne požiada najmenej jedna tretina členov oblastnej organízácie alebo dozorná rada, 
zvolá valné zhromaždeníe do 30 dni odo dňa doručenía žiadosti. 

3. Termín a program valného zhromaždenía oznamuje členom organízácie predseda 
predstavenstva, prostredníctvom písomnej pozvánky najneskôr v lehote 30 dni predo 
dňom konanía valného zhromaždenía. 

4. Valné zhromaždeníe je uznášaníaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých 
členov a predseda alebo podpredseda alebo až do ich zvolenia členovia oblastnej 
organízácie predstavujúci najmenej polovicu všetkých členov. Ak níe je v čase 

stanovenom ako začiatok schôdze prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov, valné 
zhromaždeníe sa po uplynutí jednej hodiny od začiatku schôdze považuje za 
uznášaniaschopné bez ohľadu na počet prítomných členov a bez ohľadu na neprítomnosť 
predsedu alebo podpredsedu. To platí len vtedy, ak to bolo výslovne uvedené v pozvánke~ 

5. Na prijatie uznesenía je potrebná viac ako polovica hlasov prítomných členov. Uzneseníe 
o zásadných otázkach podľa bodu 8 je prijaté, ak za návrh hlasovalo viac ako 60% 
všetkých členských obcí a súčasne viac ako 60% všetkých ostatných členských 

subjektov. 
6. Až do zvolenía orgánov oblastnej organízácie predsedá valnému zhromaždeníu štatutárny 

zástupca za mesto Prešov. Predsedajúci otvára, vedie rokovaníe, konštatuje 
uznášaniaschopnosť a ukončuje schôdzu valného zhromaždenia. 

7. O priebehu valného zhromaždenía sa vyhotovuje zápisníca. 
8. Valné zhromaždeníe rozhoduje o všetkých zásadných otázkach oblastnej organizácie, 

najmä 
a) schval'uje stanovy, volebný a rokovací poriadok, ich zmeny a dodatky, 
b) v zmysle týchto stanov volí a odvoláva predsedu, podpredsedu a ďalších členov 

predstavenstva, členov a predsedu dozornej rady a výkonného riaditeľa, 
c) ustanovuje a odvoláva ďalšie orgány, ak to určujú stanovy, 
d) schvaľuje rozpočet, ročnú účtovnú závierku a výročnú správu o hospodárení a činnosti 

oblastnej organízácie (ďalej len "výročná správa"), 
e) rozhoduje o rozpustení alebo zrušení oblastnej organízácie alebo o jej zlúčení s inou 

oblastnou organízáciou, 
f) určuje výšku a lehotu splatnosti členských príspevkov, 
g) schvaľuje zásady hospodárenía s majetkom oblastnej organízácie, 
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h) rozhoduje o prevzatí alebo odmietnutí finančných pohľadávok a záväzkov oblastnej 
organizácie vrátane pôžičiek a úverov, 

i) schvaľuje ročný plán aktivít, 
j) vymenúva likvidátora. 

9. Fyzická osoba uplatňuje svoje hlasovacie právo osobne alebo prostredníctvom písomne 
splnomocnenej fYzickej osoby. Právnická osoba uplatňuje svoje hlasovacie právo 
prostredníctvom osoby, ktorá má oprávnenie na jej zastupovanie. Pri pochybnosti o 
existencii a rozsahu oprávnenia na zastupovanie musí byť hlasovacie právo uplatnené 
prostredníctvom písomne splnomocnenej osoby. 

l O. Každý člen oblastnej organizácie má jeden hlas. 
ll. Mimoriadne valné zhromaždenie môže byť zvolané: 

a) na podnet dozornej rady, 
b) na podnet obce alebo minimálne jednej tretiny členov podníkateľských a iných 

subjektov. 
12. Predstavenstvo zvolá mimoriadne valné zhromaždenie do jedného mesiaca odo dňa 

doručenia písomného podnetu. 

ČI. X. 
Predstavenstvo 

l. Predstavenstvo je riadiaci orgán oblastnej organizácie, ktorý zabezpečuje jej činnosť a 
fungovanie v období medzi zasadnutiami valného zhromaždenia. 

2. Predstavenstvo má 6 členov. Zastúpenie v predstavenstve je rozdelené tak, že 3 členovia 
predstavenstva sú zástupcami jednotlivých podníkateľských skupín a iných subjektov 
organizácie a 3 členovia predstavenstva sú zástupcami miest a obcí. V prípade rovnosti 
hlasov rozhoduje hlas predsedu a v jeho neprítomnosti hlas podpredsedu. 

3. Funkčné obdobie členov predstavenstva je štvorročné. Zánik funkcie člena predstavenstva 
uplynutím funkčného obdobia nastáva až zvolením nového člena predstavenstva do 
funkcie valným zhromaždením. 
Ak sa člen predstavenstva vzdá funkcie alebo je odvolaný, výkon jeho funkcie zanikne až 
zvolením nového člena predstavenstva valným zhromaždením, najneskôr však do troch 
mesiacov odo dňa odvolania alebo vzdania sa funkcie 

4. Predstavenstvo rozhoduje o všetkých záležitostiach, ktoré podľa zákona, týchto stanov 
alebo uznesenia valného zhromaždenia neboli zverené inému orgánu oblastnej 
organizácie. 

5. Zasadnutia predstavenstva zvoláva predseda predstavenstva minimálne štyrikrát do roka 
prostredníctvom pozvánky, ktorú zašle každému členovi predstavenstva najneskôr 15 dní 
pred konaním zasadnutia predstavenstva. 

6. Predstavenstvo je spôsobilé uznášať sa, ak je na jeho zasadnutí prítomná nadpolovičná 
väčšina jeho členov. 

7. Rozhodnutie predstavenstva je prijaté, ak zaň hlasovala viac ako polovica prítomných 
členov predstavenstva. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu a v jeho 
neprítomnosti hlas podpredsedu predstavenstva. 

8. Predstavenstvo 
a) zvoláva valné zhromaždenie, pripravuje podklady pre jeho rokovanie a zabezpečuje 

plnenie jeho uzneseni, 
b) predkladá valnému zhromaždeniu návrh na zloženie orgánov oblastnej organizácie na 

ďalšie volebné obdobie podľa zakladateľskej zmluvy a týchto stanov, 
c) podáva návrh na výmaz oblastnej organizácie a omamuje ministerstvu zmenu stanov, 
d) zostavuje ročný plán činnosti oblastnej organizácie 
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e) vypracúva návrh rozpočtu oblastnej organizácie a výročnú správu a predkladá ich na 
schválenie valnému zhromaždeniu, 

f) hospodári s majetkom oblastnej organizácie, 
g) rozhoduje o vzniku a zániku členstva, 
h) vedie zoznam členov organizácie, 
i) poskytuje informácie členom oblastnej organizácie, 
j) poskytuje dozornej rade podklady na kontrolnú činnosť, informuje ju o schôdzach 

predstavenstva a poskytuje jej zápisnice z týchto schôdzí. 
9. Na čele predstavenstva je predseda, ktorý riadi činnosť orgánov oblastnej organizácie, 

zvoláva, pripravuje a riadi schôdze predstavenstva a vykonáva ďalšie činnosti, ktoré mu 
určujú tieto stanovy, uznesenia valného zhromaždenia alebo uznesenia predstavenstva. 

10. Z členov predstavenstva, ktorí boli navrhnutí obcou/obcami, volí valné zhromaždenie 
predsedu predstavenstva. 

ll. Predseda je štatutárnym orgánom oblastnej organizácie. Ak predseda nemôže vykonávať 
svoju funkciu alebo je odvolaný, do zvolenia nového predsedu vykonáva jeho funkciu a 
funkciu štatutárneho orgánu oblastnej organizácie podpredseda. 

12. Na zasadnutie predstavenstva možno prizvať aj zástupcov z iných oblastí činnosti s 
cieľom poradenstva v dôležitých otázkach týkajúcich sa cestovného ruchu. 

13. Predstavenstvo schvaľuje svoj rokovací poriadok. 
14. Predseda a v jeho neprítomnosti podpredseda sú oprávnení konať v mene oblastnej 

organizácie vo všetkých veciach a zastupovať jej záujmy, pričom sú viazaní uzneseniami 
valného zhromaždenia a predstavenstva. 

Čl. XI. 
Dozorná rada 

l. Dozorná rada je kontrolným orgánom oblastnej organizácie. 
2. Dozorná rada má 4 členov. Zastúpenie v dozornej rade je rozdelené tak, že sú zvoleni 2 

zástupcovia za členov obce a 2 za zástupcov z podnikateľských subjektov. V prípade 
rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu a v jeho neprítomnosti hlas podpredsedu. 

3. Funkčné obdobie členov dozornej rady je štvorročné. Zánik funkcie člena dozornej rady 
uplynutím funkčného obdobia nastáva až zvolením nového člena dozornej rady do 
funkcie valným zhromaždením. 

4. Ak sa člen dozornej rady, vzdá funkcie alebo je odvolaný, výkon jeho funkcie zanikne až 
zvolením nového člena dozornej rady valným zhromaždením, najneskôr však do troch 
mesiacov odo dňa odvolania alebo vzdania sa funkcie. 

5. Členovia dozornej rady oblastnej organizácie sú oprávnení nahliadať do všetkých 
dokladov a záznamov týkajúcich sa jej činnosti. 

6. Z členov dozornej rady volí valné zhromaždenie predsedu dozornej rady. 
7. Zasadnutia dozornej rady zvoláva a vedie predseda dozornej rady minimálne dva krát do 

roka formou pozvánky, ktorú zašle každému členoví dozornej rady najneskôr 15 dní pred 
konanim zasadnutia dozornej rady. 

8. Dozorná rada je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jej 
členov a rozhodnutie dozornej rady je prijaté, ak zaň hlasovala viac ako polovíca 
prítomných členov. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu a v jeho 
neprítomnosti hlas podpredsedu dozornej rady. 

9. Dozorná rada 
a) volí zo svojich členov podpredsedu dozornej rady, 
b) kontroluje plnenie uznesení valného zhromaždenia a predstavenstva oblastnej 

organizácie, 
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c) preskúmava ročnú účtovnú závierku a výročnú správu a predkladá svoje vyjadrenie 
valnému zhromaždeniu, 

d) kontroluje hospodárenie s majetkom oblastnej organizácie, 
e) kontroluje, či je účtovnictvo vedené v súlade s osobitným predpisom, 
f) kontroluje, či oblastná organizácia vykonáva svoju činnosť v súlade so všeobecne 

záväznými právnymi predpismi a stanovami, 
g) upozorňuje predstavenstvo na zistené nedostatky a podáva návrhy na ich odstránenie, 
h) upozorňuje predstavenstvo na zistené porušenie právnych predpisov alebo stanov, 
i) vyjadruje sa k návrhu rozpočtu predkladaného predstavenstvom, 
j) prešetruje podané sťažnosti členov oblastnej organizácie, 
k) predkladá správu o svojej činnosti valnému zhromaždeniu. 

l O. Členom dozornej rady môže byť fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá je na základe 
svojej praxe alebo vzdelania zárukou odbornosti a je bezúhonná, čo preukáže výpisom z 
registra trestov nie starším ako tri mesiace. 

ll. Členstvo v dozornej rade je nezlučiteľné s členstvom v predstavenstve. 

ČI. XII. 
Výkonný riaditeľ 

I. V mene oblastnej organizácie je oprávnený konať aj výkonný riaditeľ, pričom je viazaný 
uzneseniami valného zhromaždenia a uzneseniami predstavenstva. 

2. Výkonný riaditeľ je zamestnancom organizácie a je nadriadeným zamestnancom všetkým 
zamestnancom organizácie, ktorý je oprávnený kontrolovať ich prácu a dávať im príkazy. 

3. Výkonného riaditeľa volí valné zhromaždenie na základe odporúčania predstavenstva. 
Predstavenstvo svoje odporúčanie podloží výsledkami výberového konania. 

4. Funkčné obdobie výkonného riaditeľa je štvorročné s možnosťou opätovnej volby a 
výkon jeho funkcie zaniká až zvolenim nového výkonného riaditeľa valným 
zhromaždením. 

5. Ak sa výkonný riaditeľ vzdá svojej funkcie alebo je odvolaný, výkon jeho funkcie 
zanikne až zvolenim nového výkonného riaditeľa valným zhromaždenim, najneskôr však 
do troch mesiacov odo dňa odvolania alebo vzdania sa funkcie. 

6. Výkonný riaditeľ je oprávnený nakladať s majetkom organizácie vždy len so súhlasom 
predstavenstva a samostatne uskutočňovať finančné operácie do finančného limitu 
schváleného predstavenstvom. 

ČI. XIII. 
Podpisovanie za oblastnú organizáciu 

l. Za oblastnú organizáciu je oprávnený podpisovať predseda predstavenstva a v jeho 
neprítomnosti podpredseda predstavenstva, a to vždy spolu s ďalším členom 
predstavenstva a výkonný riaditeľ v súlade s článkom XII. týchto stanov. 

2. Oprávnené osoby za organizáciu podpisujú tým spôsobom, že k vytlačenému alebo 
napísanému názvu organizácie podpisujúci pripoja svoj vlastnoručný podpis. 
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ČI. XIV. 
Zásady hospodárenia a financovanie organizácie 

l. Oblastná organizácia hospodári podľa schváleného rozpočtu, ktorý sa zostavuje a 
schvaľuje na póslušný kalendárny rok a ktorý obsahuje všetky rozpočtové pójmy a 
výdavky. 

2. Návrh rozpočtu predkladá na schválenie valnému zhromaždeniu predstavenstvo 
najneskôr mesiac pred začiatkom kalendárneho roka, na ktorý sa rozpočet zostavuje. 
Valné zhromaždenie schvaľuje rozpočet najneskôr do 31. decembra toho kalendárneho 
roka, ktorý predchádza póslušnému roku. V prvom roku činnosti sa zostavuje predbežný 
rozpočet vychádzajúci z termínu založenia oblastnej organizácie. 

3. Oblastná organizácia vedie účtovníctvo podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovnictve 
v zneni neskorších predpisov. 

4. Oblastná organizácia vedie vo svojom účtovníctve oddelene výnosy a náklady spojené s 
hlavnou činnosťou súvisiacou s rozvojom cestovného ruchu a výnosy a náklady na jej 
prevádzkovú činnosť. 

5. Financovanie organizácie pozostáva z: 
a) členských póspevkov, 
b) zdrojov, ktorými sú dotácie zo štátneho rozpočtu, 
c) zdrojov, ktoré tvoria dobrovoľné póspevky samosprávy, fyzických osôb 

a právnických osôb na aktivity organizácie cestovného ruchu, pójmy z činnosti, 
z predaja produktov a služieb, odmeny za sprostredkovanie, výnosy z činnosti 
turisticko-informačných kancelárií, pójmy z predaja reklamnej plochy, dotácií, 
grantov, nenávratných póspevkov z domácich a zahraničných zdrojov vrátane 
póspevkov z prostriedkov Európskej únie a iných zdrojov. 

6. Pri hospodáreni s prostriedkami dotácie postupuje Organizácia podl'a zákona č. 523/2004 
Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplneni niektorých 
zákonov v zneni neskorších predpisov. 

ČI. XV. 

Zrušenie Organizácie bez likvidácie 

l. Organizácia sa môže zlúčiť len s inou oblastnou organizáciou na základe písomnej zmluvy 
o zlúčeni, ak to stanovy dotknutých oblastných organizácií 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 musí 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 "registeť') predkladá jej štatutárny orgán, ktorého 
pravosť podpisu na návrhu musí byť úradne osvedčená. K návrhu na výmaz sa predloží 
zmluva o zlúčeni, rozhodnutie valného zhromaždenia o zlúčeni a o zrušení nadácie bez 
likvidácie. 

4. Dňom výmazu zlučovanej oblastnej organizácie z registra prechádza majetok, ako aj práva 
a povinností zlučovanej oblastnej organizácie na oblastnú organizáciu, s ktorou sa zlúčila. 
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Čl. XVI. 

Zrušenie Organizácie s likvidáciou 

l Zápisom likvidátora do registra prechádza pôsobnosť štatutárneho orgánu konať v mene 
Organizácie na likvidátora. 

2. Likvidátor robí v mene Organizácie iba úkony smerujúce k likvidácii. 
3.Ak likvidátor zistí predlženie organizácie, bez zbytočného odkladu podá návrh na 
vyhlásenie konkurzu. 
4. Likvidátor zostaví ku dňu vstupu Organizácie do likvidácie likvidačnú účtovnú súvahu a je 
povinný zaslať prehľad o majetku a záväzkoch Organizácie všetkým jej členom. 
5. Ku dňu skončenia likvidácie zostaví likvidátor 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 príspevku v čase prijatia uznesenia o zrušeni Organizácie. 
7. Do 30 (tridsiatich) dni od skončenia likvidácie podá likvidátor návrh na výmaz Organizácie 
z registra. 
8. Odmenu likvidátora určuje valné zhromaždenie. 
9. Organizácia zaniká výmazom z registra. 

Čl. XVII. 
Spoločné a záverečné ustanovenia 

l. Zo zasadnutí orgánov oblastnej organizácie sa vyhotovujú zápisnice, ktoré sa uchovávajú 
8 rokov po skončeni funkčného obdobia volených orgánov organizácie. 

2. Organizácia vzniká dňom zápisu do registra oblastných organizácii cestovného ruchu 
vedenom Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. 

3. Tieto stanovy boli schválené ustanovujúcim valným zhromaždenim dňa ..................... . 
4. Tieto stanovy nadobúdajú platnosť dňom schválenia ustanovujúcim valným 

zhromaždenim a účinnosť dňom registrácie oblastnej organizácie. 
5. Prílohy stanov tvoria uznesenia obecných zastupiteľstiev zakladajúcich obcí o súhlase na 

vznik Organizácie. 

V Prešove dňa ............................ . 

Meno Priezvisko 
Predseda predstavenstva 

Meno Priezvisko 
Predseda alebo podpredseda dozornej rady 

Meno Priezvisko 
Overovateľ zápisnice z valného 
zhromaždenia 
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