
 
 

M E S T O   R O Ž Ň A V A 

  
  
 Pre  zasadnutie 
 Mestského zastupiteľstva 
 v Rožňave dňa 26. 04.2018 
  
 K bodu rokovania číslo: 
  
Názov správy:   
  
Založenie Oblastnej organizácie cestovného ruchu Ge mer 
 
 
Predkladá: 
JUDr. Erika Mihaliková 
prednostka MsÚ 
 

 
Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo 
v Rožňave 
 
1. s c h v a ľ u j e  
 
1. založenie a vstup mesta Rožňava do Oblastnej 
organizácie cestovného ruchu Gemer 
2. ročný členský príspevok mesta Rožňava vo výške 
7.134,- EUR 
     
 
2. poveruje primátora mesta 
 
1. podpísať zakladateľskú listinu Oblastnej organizácie 
cestovného ruchu Gemer  
2. zastupovať mesto Rožňava v Oblastnej organizácie 
cestovného ruchu Gemer 
 
 
 
 
 

 
Prerokované: 
v Komisii cestovného ruchu a regionálnej 
politiky dňa 10.04.2018 
 
 
 
Vypracoval: 
Ing. Jarmila Jánošíková 
 
 
 

 
Materiál obsahuje: 
Dôvodovú správu 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



DÔVODOVÁ SPRÁVA 
 

k materiálu „Založenie Oblastnej organizácie cestovného ruchu Gemer“ 
 
Legislatívne východiská: Zákona č.91/2010 Z.z. o podpore cestovného ruchu v znení 

neskorších predpisov 
Zákon č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých 
okresov 
Zákon o podpore regionálneho rozvoja č. 539/2008 Z.z. 
Stratégia rozvoja mesta Rožňava na roky 2015 – 2020 (2022) 
Program rozvoja mesta Rožňava 2015 – 2020 (2022) 

Prijaté uznesenia MZ 
a ich realizácia: 

------------------ 
 

Hospodársky a finančný 
dopad na rozpočet 
mesta: 

7.134,- EUR ročný členský príspevok 

Nároky na pracovné 
miesta: 

Bez nároku na pracovné miesta  

Súlad návrhu na 
uznesenie s právnymi 
predpismi SR: 

Návrh na uznesenie je/nie je v súlade so zákonom č. 357/2016 
Z. z. 

 
 
Koncepcia rozvoja cestovného ruchu okresu Revúca ako súčasť destinácie Gemer“, ktorá 

bola pripravená Centrom podpory regionálneho rozvoja, n.o. Tornaľa navrhuje sedem 

strategických cieľov rozvoja cestovného ruchu na Gemeri, jedným z nich je „Vybudovať 

inštitucionálne zázemie pre rozvoj turizmu na Gemeri“, súčasťou ktorého je opatrenie: 

Založiť a sfunkčniť Oblastnú organizáciu cestovného ruchu (OOCR) Gemer.  

Návrh zakladajúcich členov 

Miestna samospráva 

 Člen Počet 
obyvateľo

v 

Daň z 
ubytovania 
2016 v EUR 

Sadzba 
v EUR 

Počet 
prenocova
ní (ŠU SR) 

Návrh 
členského 

príspevku v 
EUR 

1 Mesto Rožňava 19 291 15 678 0,83 17 352 7 134 

2 Mesto Revúca 12 344 6 147 1,000 3 417 3 594 

3 Mesto Hnúšťa 7 562    1 510 

4 Mesto Tornaľa 7 281 2 736 0,500 4 411 1 897 

5 Mesto Jelšava 3 194 1 635 0,400 4 088 941 

6 Obec Jesenské 2 238    623 

7 Obec Muráň 1 253 4 982 0,230 20 131 1 454 

8 Obec Čiž 662 4 000 0,500 8 000 1 110 

 Súčet  53 825  94 212 18 265 

 

Počet prenocovaní na území zakladajúcich miest a obcí v roku 2016 bol 57 399, čím je 

splnená podmienka par. 14 ods. (1) Zákona o podpore cestovného ruchu, podľa ktorej 



počet musí byť najmenej 50 000 prenocovaní. Rovnako počet zakladajúcich obcí je vyšší 

ako päť. 

§ 14 Založenie oblastnej organizácie 

(1) Oblastnú organizáciu môže založiť zakladateľskou zmluvou s podnikateľskými subjektmi 

najmenej päť obcí alebo mestské časti v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v 

meste Košice (ďalej len „obec“), pričom súhrn počtu prenocovaných návštevníkov v 

ubytovacích zariadeniach6) na území zakladajúcich obcí v predchádzajúcom kalendárnom 

roku musí dosiahnuť najmenej 50-tisíc prenocovaní. Oblastnú organizáciu môže založiť aj 

menej ako päť obcí, ak bol súhrnný počet prenocovaní v ubytovacích zariadeniach na území 

zakladajúcich obcí v predchádzajúcom kalendárnom roku najmenej 150-tisíc 

Ostatné subjekty: 

P.č. Subjekt Adresa IČO Zastúpený Členský 
príspevok 
návrh 

9 Buck, s.r.o. Štúrova 1017, 
Tornaľa 982 01 

46100717 p. Gabriel Koós, 
konateľ 

500 
 

10 Envilaw s.r.o. Rožňava P. Dobšinského 90, 
048 01 Rožňava 

47619015 Ing. Nataša 
Vjesztová, 
konateľka 

250 

11 Kráľov dom s.r.o.  Muránska 380, 050 
01 Revúca 

47467452 Ing. Branislav 
Markuš, konateľ 

250 

12 Prírodné jódové kúpele 
Číž, a.s., 

980 43 Číž 31642331 Ing. Milan Matisko, 
riaditeľ 

500 
 

13 SMZ - Služby, a.s. Teplá voda 671, 049 
16 Jelšava 

31685340 Ing. Ivan Németh, 
predseda 
predstavenstva 

500 
 

 Súčet    2 000 

 Spolu    29 500 

 

Ďalšie subjekty, ktoré majú záujem vstúpiť do OOCR Gemer 

- Štátna ochrana prírody – Slovenská správa jaskýň, Národný park Slovenský kras, 

Národný park Muránska planina, ktorá nemôže byť zakladajúcim členom, ale má 

záujem vstúpiť a mať aj zástupcu v predstavenstve OOCR Gemer. Členský príspevok 

pre ŠOP bol dohodnutý na 500 EUR za každú organizačnú zložku, t.j. spolu 1 500 

EUR. 

- Miestna akčná skupina Malohont so sídlom Sama Vozára 154, 980 52 Hrachovo, 

zastúpená: Margita Vargová, manažérka 

- Anarchy.sk s.r.o. so sídlom Predná hora 479, 049 01 Muráň zastúpená:  Mgr. Libor 

Mladší 

 

Návrh zloženia Predstavenstva 

1. zástupca mesta Rožňava (predseda) 

2. zástupca mesta Hnúšťa 



3. zástupca mesta Revúca 

4. zástupca mesta Tornaľa 

5. zástupca Slovenské magnezitové závody, a.s. (podpredseda) 

6. zástupca Prírodné jódové kúpele Číž, a.s. (podpredseda) 

7. zástupca “Štátna ochrana prírody“ 

8. zástupca Envilaw s.r.o. Rožňava 

 

Podľa par. 18 ods. (2) Zákona č. 91/2010 Z.z. o podpore cestovného ruchu v platnom znení 

„Členmi predstavenstva sú predseda, podpredseda a ďalší členovia zvolení valným 

zhromaždením, pričom obce a ostatné členské subjekty musia mať v predstavenstve 

zastúpenie rovnakým počtom členov.“ 

Návrh zloženia Dozornej rady 

1. zástupca obce Muráň (predseda) 

2. zástupca obce Jesenské 

3. zástupca Buck s.r.o. 

4. zástupca Kráľov dom s.r.o. 

 

V máji 2018 je plánované ustanovujúce valné zhromaždenie OOCR Gemer, na ktorom budú 

schválené stanovy organizácie, zvolené predstavenstvo a dozorná rada, schválený ročný 

členský príspevok, schválený postup výberu výkonného riaditeľa. Potom bude podaný 

návrh na registráciu OOCR Gemer v Registri krajských a oblastných organizácií cestovného 

ruchu, ktorý spravuje Ministerstvo dopravy a výstavby SR. 

 

Prílohy:   

1. Stanovy Oblastnej organizácie cestovného ruchu Gemer 

2. Zakladateľská listina Oblastnej organizácie cestovného ruchu Gemer 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

Komisia: Termín 
zasadnutia: 

Uznesenie: 

Sociálna, zdravotná a bytová:   
Ochrany verejného poriadku:   
Cestovného ruchu 
a regionálnej politiky: 

10.04.2018 Komisia cestovného ruchu a regionálnej politiky 
odporúča schváliť Mestskému zastupiteľstvu v 
Rožňave : 
-  založenie a vstup mesta Rožňava do 
Oblastnej organizácie cestovného ruchu Gemer 
- ročný členský príspevok mesta Rožňava 
podľa návrhu 
poveruje primátora mesta Rožňava: 
- podpísať zakladateľskú listinu Oblastnej 
organizácie cestovného ruchu Gemer 
- zastupovať mesto v Oblastnej organizácie 
cestovného ruchu Gemer 

Vzdelávania, kultúry, mládeže 
a športu: 

  

Výstavby, územného 
plánovania, životného 
prostredia a mestských 
komunikácií: 

  

Finančná, podnikateľská 
a správy mestského majetku: 
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Z A K L A D A T E Ľ S K Á   Z M L U V A 
O ZALOŽENÍ OBLASTNEJ ORGANIZÁCIE CESTOVNÉHO RUCHU  

 
.............................................. 

(ďalej len „Organizácia“) 
 

uzatvorená podľa zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) 

 
(ďalej len „Zmluva“) 

 
medzi nasledovnými zmluvnými stranami: 

 
1 Subjekt Mesto Hnúšťa 

Adresa  
IČO  
Zástupca  

2 Subjekt Mesto Jelšava 
Adresa  
IČO  
Zástupca  

3 Subjekt Mesto Revúca 
Adresa  
IČO  
Zástupca  

4 Subjekt Mesto Rožňava 
Adresa  
IČO  
Zástupca  

5 Subjekt Mesto Tornaľa 
Adresa  
IČO  
Zástupca  

6 Subjekt Obec Čiž 
Adresa  
IČO  
Zástupca  

7 Subjekt Obec Jesenské 
Adresa  
IČO  
Zástupca  

8 Subjekt Obec Muráň 
Adresa  
IČO  
Zástupca  
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9 Subjekt Buck, s.r.o. 
Adresa Štúrova 1017, 982 01 Tornaľa 
IČO 46100717 
Zástupca p. Gabriel Koós 

10 Subjekt Envilaw, s.r.o. 
Adresa P.Dobšinského 812/90, 048 01 Rožňava 
IČO 47619015 
Zástupca Ing. Nataša Vjsesztová 

11 Subjekt Kráľov dom, s.r.o. 
Adresa Muránska 380, 050 01 Revúca 
IČO 47467452 
Zástupca Ing. Branislav Markuš 

12 Subjekt Prírodné jódové kúpele Číž, a.s., 
Adresa 980 43 Číž 
IČO 31642331 
Zástupca Ing. Milan Matisko, riaditeľ 

13 Subjekt SMZ – Služby, a.s. 
Adresa Teplá voda 671, 049 16 Jelšava 
IČO 31685340 
Zástupca Ing. Ivan Németh, MBA, predseda predstavenstva 

 
 

(ďalej len jednotlivo „Zakladateľ“ alebo spoločne „Zakladatelia“ a Zakladatelia 
spoločne aj ako „Zmluvné strany“)
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I. 
Založenie a názov Organizácie 

 
1. Zakladatelia podľa  § 14 zákona zakladajú oblastnú organizáciu cestovného 

ruchu, ako právnickú osobu: 
 

 Názov Organizácie:  
V slovenskom jazyku: „GEMER“ 
V anglickom jazyku:  „GEMER“ 
V skrátenej forme:  „OOCR GEMER“ 

 
Sídlo Organizácie: Mestský úrad Revúca, Námestie slobody 13/17, 050 80  
Revúca. 
Ďalšie pracoviská:  

a. Centrum podpory regionálneho rozvoja, n.o. Mierová 259/14, 982 01 
Tornaľa 

b. CEROGEMA, n.o., K. Mikszátha 5038/6, 979 01 Rimavská Sobota 
c. Koordinačné centrum pre rozvoj okresu, n.o., Zakarpatská 19, 048 01 

Rožňava 
  

2. Organizácia sa zakladá na dobu neurčitú. 
 

3. Organizácia vzniká dňom zápisu do Registra organizácií cestovného ruchu 
zabezpečovaného Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky. 

 
II. 

Účel založenia Organizácie 
 
Účelom založenia Organizácie je riadiť rozvoj turizmu v destinácii a pri plnom 
zachovaní kultúrneho a prírodného dedičstva, rozvíjať a propagovať región ako 
medzinárodne známu destináciu. Cieľom založenia Organizácie je 
maximalizovať prínos turizmu pre región Gemer, jeho obyvateľov a miestnu 
ekonomiku prostredníctvom zvyšovania počtu návštevníkov tohto regiónu, 
predĺženia pobytu návštevníkov v tomto regióne, zvyšovanie spokojnosti 
návštevníkov regiónu  a zvýšenia ich výdavkov v tomto regióne. 
 

III. 
Predmet činnosti Organizácie 

 
1. Organizácia vykonáva činnosti  podľa § 15 zákona. 

 
2. Organizácia okrem činností podľa § 15 zákona vykonáva činnosti bližšie 

určené v stanovách Organizácie. 
 

IV. 
Členstvo v Organizácii 
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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 
právnická osoba, ktorá podniká alebo pôsobí na území Organizácie. Členom 
sa stane po schválení jej členstva predstavenstvom a zaplatení členského 
príspevku dňom zápisu do zoznamu členov Organizácie. 

 
V. 

Členské príspevky a spôsob stanovenia ich výšky 
 

O výške členských príspevkov na každý kalendárny rok, spôsobe stanovenia ich 
výšky a lehote ich 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 

nemôže vykonávať svoju funkciu alebo je odvolaný, do zvolenia nového 
predsedu vykonáva jeho funkciu a funkciu štatutárneho orgánu Organizácie 
podpredseda. 

 
VII. 

Stanovy Organizácie 
 
1. Zakladatelia na ustanovujúcom valnom zhromaždení 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 prijímaní členov 
Organizácie, vedení 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. 

 
VIII. 

Záverečné a prechodné ustanovenia 
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1. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu Zmluvnými stranami. 

 
2. Zmluva sa vyhotovuje v 15 rovnopisoch, z ktorých 2 rovnopisy obdrží 

Organizácia. Každý Zakladateľ obdrží 1 rovnopis Zmluvy. 
 

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

4. Zmluvné strany prehlasujú, že si Zmluvu pred jej podpisom prečítali, je 
výrazom ich slobodnej vôle a na znak súhlasu ju podpísali. 

 
 
 
V ................ dd.mm.rrrr 
 
 
 
Podpisová listina Zakladate ľskej zmluvy oblastnej organizácie cestovného 

ruchu ............................. 
 
V ............. dd. mm. rrrr.  
        
  
 
1 Subjekt Mesto Hnúšťa  

 
podpis a pečiatka 
 

Zástupca Meno a priezvisko 

2 Subjekt Mesto Jelšava  
 
podpis a pečiatka 
 

Zástupca Meno a priezvisko 

3 Subjekt Mesto Revúca  
 
podpis a pečiatka 
 

Zástupca Meno a priezvisko 

4 Subjekt Mesto Rožňava  
podpis a pečiatka 
 
 

Zástupca Meno a priezvisko 

5 Subjekt Mesto Jelšava  
 
podpis a pečiatka 

Zástupca Meno a priezvisko 
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6 Subjekt Obec Číž  

podpis a pečiatka 
 
 

Zástupca Meno a priezvisko 

7 Subjekt Obec Jesenské  
 
podpis a pečiatka 
 

Zástupca Meno a priezvisko 

8 Subjekt Obec Muráň  
 
podpis a pečiatka 
 

Zástupca Meno a priezvisko 

9 Subjekt Buck, s.r.o.  
 
podpis  
 

Zástupca Meno a priezvisko 

10 Subjekt Envilaw, s.r.o.  
 
podpis  
 

Zástupca Meno a priezvisko 

11 Subjekt Kráľov dom, s.r.o.  
 
podpis  
 

Zástupca Meno a priezvisko 

12 Subjekt Prírodné jódové kúpele Číž, 
a.s. 

 
podpis  
 
 

Zástupca meno 

13 Subjekt SMZ – Služby, a.s.  
podpis  
 
 

Zástupca Meno a priezvisko 
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STANOVY OBLASTNEJ ORGANIZÁCIE CESTOVNÉHO RUCHU  

Gemer 

 
(ďalej len „stanovy“) 

 

 

Preambula 

 

Oblastná organizácia cestovného ruchu Gemer je oblastná organizácia cestovného ruchu 

založená podľa zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon“) na podporu a propagáciu cestovného ruchu a na vytváranie 

podmienok rozvoja cestovného ruchu na území jej zakladateľov a členov s cieľom trvalo 

udržateľného rozvoja cestovného ruchu a ochrany záujmov svojich členov (ďalej len 

„Organizácia“). 

 

Organizácia je dobrovoľnou, záujmovou a odbornou organizáciou na území jej zakladateľov 

a členov s budúcou pôsobnosťou v okresoch Rožňava, Revúca, Rimavská Sobota ako 

turistickej destinácie územia Gemer.  

Organizácia vytvára aktívnu platformu cieľavedomej spolupráce širokého spektra 

samospráv, podnikateľských subjektov, subjektov štátnej správy, odborných organizácií, 

vzdelávacích inštitúcií a subjektov neziskového sektora pôsobiacich najmä v oblasti a odvetví 

cestovného ruchu na lokálnej, regionálnej i národnej úrovni.  

 

 

Čl. 1 

Názov a sídlo Organizácie  

 

(1) Názov Organizácie:  

a) V slovenskom jazyku:  „GEMER“  

b) V anglickom jazyku:  „GEMER“   

C) V skrátenej forme:  „OOCR GEMER“ 

 

(2) Sídlo Organizácie: Mestský úrad Revúca, Námestie slobody 13/17, 050 80  Revúca. 

Ďalšie pracoviská:  

a) Centrum podpory regionálneho rozvoja, n.o. Mierová 259/14, 982 01 Tornaľa 

b) CEROGEMA, n.o., K. Mikszátha 5038/6, 979 01 Rimavská Sobota 

c) Koordinačné centrum pre rozvoj okresu, n.o., Zakarpatská 19, 048 01 Rožňava 

 

Čl. 2 

Predmet činnosti Organizácie 

 

(1) Organizácia vykonáva činnosti podľa §15 zákona. 

 

Čl. 3 

Orgány Organizácie 

 

(1) Orgánmi Organizácie sú: 
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a) valné zhromaždenie, 

b) predstavenstvo, 

c) dozorná rada, 

d) výkonný riaditeľ. 

 

(2) Valné zhromaždenie môže rozhodnúť o zriadení ďalších orgánov alebo aj pracovných 

komisií Organizácie v súlade so zákonom.  

 

Čl. 4 

Valné zhromaždenie 

 

(1) Valné zhromaždenie je najvyšší orgán Organizácie, ktorý tvoria všetci 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 30 dní odo dňa doručenia 

písomnej žiadosti o zvolanie valného zhromaždenia predstavenstvu. 

 

(3) Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých 

jeho členov a predseda alebo podpredseda alebo až do ich zvolenia členovia oblastnej 

organizácie predstavujúci najmenej polovicu všetkých členov. 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 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. 

  

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

prítomných členov.  

 

(5) Uznesenie valného zhromaždenia o zásadných otázkach podľa odseku 7 tohto článku 

stanov je prijaté, ak za návrh hlasovalo viac ako 60% všetkých členských 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 Organizácie. Predsedajúci valného 

zhromaždenia otvára a vedie rokovanie valného zhromaždenia, konštatuje 

uznášaniaschopnosť valného zhromaždenia a ukončuje schôdzu valného zhromaždenia. 

 

(7) Valné zhromaždenie rozhoduje o všetkých zásadných otázkach Organizácie, a to 

predovšetkým: 

a) schvaľuje stanovy, volebný a rokovací poriadok Organizácie, ich zmeny a dodatky, 

b) volí a odvoláva predsedu, podpredsedu a ďalších členov predstavenstva, členov            

a predsedu dozornej rady a výkonného riaditeľa, 

c) ustanovuje a odvoláva ďalšie orgány Organizácie, ak to určujú stanovy, 

d) schvaľuje zriadenie pracovných komisií, 

e) schvaľuje rozpočet, ročnú účtovnú závierku a výročnú správu o hospodárení a činnosti 

Organizácie, 

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

organizáciou, 
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g) určuje výšku a lehotu splatnosti členských príspevkov členov Organizácie, 

h) schvaľuje zásady hospodárenia s majetkom Organizácie, 

i) rozhoduje o prevzatí alebo odmietnutí finančných pohľadávok a záväzkov Organizácie 

vrátane pôžičiek a úverov, 

j) schvaľuje koncepciu rozvoja cestovného ruchu destinácie z hľadiska regionálnych 

priorít v súlade s koncepciou rozvoja cestovného ruchu Slovenskej republiky                

a vyššieho územného celku, 

k) schvaľuje ročný plán aktivít Organizácie, 

l) vymenúva likvidátora. 

 

(8) Fyzická osoba, ktorá je členom Organizácie uplatňuje svoje hlasovacie právo osobne 

alebo prostredníctvom písomne splnomocnenej fyzickej osoby. Právnická osoba, ktorá je 

členom Organizácie uplatňuje svoje hlasovacie právo prostredníctvom osoby, ktorá má 

oprávnenie na jej zastupovanie. Pri pochybnosti o existencii a rozsahu oprávnenia na 

zastupovanie člena Organizácie na valnom zhromaždení musí byť hlasovacie právo 

uplatnené prostredníctvom písomne splnomocnenej osoby.  

 

(9) Pozvánky na valné zhromaždenie zasiela predstavenstvo tak, aby bola každému členovi 

valného zhromaždenia pozvánka doručená najmenej 15 dní pred konaním valného 

zhromaždenia. Na základe predchádzajúceho písomného súhlasu člena valného 

zhromaždenia je možné doručovať pozvánku na valné zhromaždenie aj elektronickou 

poštou; v takom prípade je povinnosťou člena valného zhromaždenia zabezpečiť 

funkčnosť a dostupnosť elektronickej komunikácie a bez zbytočného odkladu oznámiť 

predstavenstvu zmenu jeho e-mailovej adresy. 

 

Čl. 5 

Predstavenstvo 

 

(1) Predstavenstvo je riadiaci orgán Organizácie, ktorý zabezpečuje jej činnosť a fungovanie 

v období medzi zasadnutiami valného zhromaždenia. 

 

(2) Počet členov  predstavenstva je minimálne osem. Členmi predstavenstva sú predseda, 

podpredseda predstavenstva a ďalší členovia zvolení valným zhromaždením, pričom obce 

a ostatné členské subjekty musia mať v predstavenstve zastúpenie rovnakým počtom 

členov.  

 

(3) Predstavenstvo je uznášaniaschopné, ak je na jeho zasadnutí prítomná nadpolovičná 

väčšina jeho členov. 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. 

 

(4) Predstavenstvo rozhoduje o všetkých záležitostiach Organizácie, ktoré podľa zákona, 

stanov alebo uznesenia valného zhromaždenia neboli zverené inému orgánu Organizácie.  

 

(5) Predstavenstvo najmä: 

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

plnenie jeho uznesení, 

b) predkladá valnému zhromaždeniu návrh na zloženie orgánov Organizácie na ďalšie 

volebné obdobie, 

c) podáva návrh na výmaz Organizácie a oznamuje ministerstvu zmenu stanov 
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Organizácie, 

d) zostavuje ročný plán činnosti Organizácie a vypracúva koncepciu rozvoja cestovného 

ruchu destinácie, 

e) vypracúva návrh rozpočtu Organizácie a správu o činnosti a predkladá ich na 

schválenie valnému zhromaždeniu, 

f) hospodári s majetkom Organizácie, 

g) rozhoduje o vzniku a zániku členstva v Organizácii, 

h) poskytuje informácie o činnosti organizácie členom Organizácie, 

i) poskytuje dozornej rade podklady na kontrolnú činnosť, informuje ju o schôdzach 

predstavenstva a poskytuje jej zápisnice z týchto schôdzí, 

 

(6) Na čele predstavenstva je predseda, ktorý riadi činnosť všetkých orgánov Organizácie, 

zvoláva, pripravuje a riadi schôdze predstavenstva a vykonáva ďalšie činnosti, ktoré mu 

určujú stanovy, uznesenia valného zhromaždenia alebo predstavenstva. Predseda 

predstavenstva predsedá valnému zhromaždeniu. 

 

(7) Predseda je štatutárnym orgánom Organizácie. Ak predseda z objektívnych dôvodov 

nemôže vykonávať svoju  funkciu alebo je odvolaný, do zvolenia nového predsedu 

vykonáva jeho funkciu a funkciu štatutárneho orgánu Organizácie podpredseda 

predstavenstva. V prípade ak súbežne ani podpredseda predstavenstva nemôže vykonávať 

svoju  funkciu alebo je odvolaný, do zvolenia nového predsedu vykonáva jeho funkciu 

člen predstavenstva so súhlasom ostaných členov predstavenstva. 

 

(8) Na zasadnutie predstavenstva možno prizvať aj zástupcov z iných oblastí činnosti 

Organizácie s cieľom poradenstva v dôležitých otázkach týkajúcich sa cestovného ruchu. 

 

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

 

 

Čl. 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 prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu a v jeho 

neprítomnosti hlas podpredsedu. 

 

(2) Členovia dozornej rady sú oprávnení nahliadať do všetkých dokladov a záznamov 

týkajúcich sa činnosti Organizácie. 

 

(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 správu o činnosti Organizácie a predkladá svoje 

vyjadrenia k nim valnému zhromaždeniu, 

d) kontroluje hospodárenie s majetkom Organizácie, 

e) kontroluje, či je účtovníctvo Organizácie vedené v súlade so zákonom                          

č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, 

f) kontroluje, či Organizácia vykonáva svoju činnosť v súlade so všeobecne záväznými 

právnymi predpismi Slovenskej republiky a stanovami Organizácie,  

aspi://module='ASPI'&link='431/2002%20Z.z.'&ucin-k-dni='30.12.9999'
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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, 

j) prešetruje podané sťažnosti členov Organizácie týkajúce sa činnosti Organizácie,  

k) predkladá správu o svojej činnosti valnému zhromaždeniu. 

 

(4) 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 3 mesiace.  

 

(5) Členstvo v dozornej rade je nezlučiteľné s členstvom v predstavenstve.  

 

Čl. 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 uzneseniami predstavenstva. 

 

(2) Výkonného riaditeľa volí valné zhromaždenie na základe nominácie 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 príslušnými všeobecne záväznými 

právnymi predpismi Slovenskej republiky a stanovami Organizácie, pričom dbá o účelné 

využívanie finančných prostriedkov Organizácie. Ďalšie pracovné povinnosti výkonného 

riaditeľa určuje predstavenstvo.  

 

(4) Výkonný riaditeľ predkladá predstavenstvu návrhy na prijímanie a uvoľňovanie 

pracovníkov Organizácie. 

  

(5) Výkonný riaditeľ sa zúčastňuje zasadnutí predstavenstva i valného zhromaždenia. 

 

(6) Ak sa výkonný riaditeľ vzdá svojej funkcie alebo je z funkcie odvolaný, výkon jeho 

funkcie zanikne až zvolením nového výkonného riaditeľa valným zhromaždením, 

najneskôr však do 2 mesiacov odo dňa odvolania alebo vzdania sa funkcie.  

 

(7) Výkonný riaditeľ je oprávnený nakladať s majetkom Organizácie so súhlasom 

predstavenstva a samostatne uskutočňovať finančné operácie do finančného rozsahu 

schváleného predstavenstvom.  

 

Čl. 8 

Spoločné ustanovenia o orgánoch Organizácie 

 

(1) Funkčné obdobie volených orgánov Organizácie je štvorročné. 
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(2) Zo zasadnutí orgánov Organizácie sa vyhotovujú zápisnice, ktoré sa uchovávajú po čas 

určený stanovami, ktorý nesmie byť kratší ako päť rokov po skončení funkčného obdobia 

volených orgánov Organizácie. Zápisnice vyhotovuje zapisovateľ a ich správnosť overujú 

svojím podpisom v prípade valného zhromaždenia dvaja overovatelia a v prípade 

predstavenstva jeden overovateľ do 3 (troch) pracovných dní od zasadnutia orgánu; 

zapisovateľa a overovateľov volí orgán Organizácie na začiatku svojho každého svojho 

zasadnutia. Kópie overených zápisníc sa rozposielajú všetkým členom Organizácie; ich 

doručovanie elektronickou poštou je možné za podmienky predchádzajúceho písomného 

súhlasu  člena Organizácie. 

 

Čl. 9 

Podpisovanie a konanie za Organizáciu 

 

(1) Za Organizáciu sú oprávnení v rozsahu určenom stanovami, a to každý samostatne, 

podpisovať predseda a podpredseda  predstavenstva vo všetkých veciach a výkonný 

riaditeľ v rozsahu podľa čl. 7 ods. 7 stanov, pričom všetci sú viazaní uzneseniami valného 

zhromaždenia a predstavenstva.  

 

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

napísanému názvu Organizácie podpisujúci pripoja svoj vlastnoručný podpis.  

 

Čl. 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 území, pričom každý subjekt pôsobiaci 

na území členských obcí má právo byť členom Organizácie. Členom sa obec, právnická 

alebo fyzická osoba stane po schválení členstva predstavenstvom a zaplatení členského 

príspevku až dňom zápisu do zoznamu členov Organizácie, ktorý vedie predstavenstvo. 

 

(2) Členovia Organizácie sú: 

a) obce, 

b) ostatné subjekty  

 

(3) Súčasťou Organizácie sa môžu stať aj subjekty, ktoré nepodnikajú alebo nepôsobia na 

území členských obcí prostredníctvom pridruženého alebo čestného členstva. 

O pridružené členstvo v Organizácii 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 

zhromaždenia, byť volený do orgánov ani vykonávať zverené funkcie. Ostatné jeho práva 

a povinnosti nie sú dotknuté. 

 

(4) Pridruženým členom Organizácie môže byť fyzická alebo právnická osoba aktívne 

pôsobiaca v cestovnom ruchu (dopravná kancelária, organizátor veľtrhov a ďalších 

podujatí cestovného ruchu,   univerzita, vysoká škola, odborná škola, súčasní, alebo bývalí 

riadiaci pracovníci subjektov cestovného ruchu a podobne), ktorá súhlasí so stanovami 

Organizácie.  

 

(5) Prijatie za riadneho alebo pridruženého člena je podmienené: 
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a) písomným vyhlásením záujemcu o členstvo, že súhlasí so stanovami Organizácie         

a bude ich dodržiavať,  

b) zaplatením  ročného členského príspevku, ktorého výšku stanoví valné zhromaždenie 

Organizácie; pri vstupe riadneho alebo pridruženého člena do organizácie v priebehu 

roka stanoví výšku členského príspevku predstavenstvo Organizácie v závislosti od  

dátumu vstupu, pričom základom pre určenie členského príspevku bude podiel   

odvodený od počtu mesiacov členstva v príslušnom roku. 

 

(6) O prijatí riadneho alebo pridruženého člena Organizácie rozhoduje predstavenstvo na 

základe prihlášky, ktorú predkladá uchádzač.  

 

(7) Členstvo v oblastnej organizácii zaniká: 

a) dňom oznámenia fyzickej osoby alebo právnickej osoby o vystúpení z oblastnej  

organizácie,  

b) zánikom právnickej osoby alebo fyzickej osoby - podnikateľa bez právneho nástupcu, 

smrťou fyzickej osoby alebo vyhlásením fyzickej osoby za mŕtvu, alebo  

c) dňom rozhodnutia valného zhromaždenia o vylúčení člena z oblastnej organizácie        

z dôvodu porušovania stanov, neplatenia členského príspevku alebo z dôvodu 

poškodzovania dobrého mena oblastnej organizácie. 

 

(8) Organizácia vyškrtne člena zo zoznamu členov do 30 dní odo dňa rozhodnutia valného 

zhromaždenia o jeho vylúčení. Členovi, ktorý vystúpil alebo bol rozhodnutím valného 

zhromaždenia vylúčený, oznámi oblastná organizácia vyškrtnutie zo zoznamu členov 

písomne do 15 pracovných dní odo dňa vyškrtnutia. 

 

(9) Vyškrtnutý člen nemá právo na vrátenie členských príspevkov a ani na podiel na majetku 

nadobudnutom činnosťou oblastnej organizácie. 

 

 

Čl. 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 Organizácie, 

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, 

d) vykonávať zverené funkcie v orgánoch Organizácie, 

e) upozorňovať orgány Organizácie na nedostatky v jej činnosti, dávať podnety na ich 

odstránenie a skvalitnenie činnosti Organizácie, 

f) na propagáciu Organizácie prostredníctvom marketingových aktivít Organizácie, 

g) zúčastňovať sa na činnosti, podujatiach a aktivitách Organizácie 

h) byť členom pracovných skupín,  

 

(3) Člen Organizácie je povinný 

a) dodržiavať stanovy Organizácie, 

b) riadne, včas a v stanovenej výške platiť členské príspevky, 
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c) dodržiavať všeobecné zásady podnikateľskej a profesionálnej etiky, 

d) poskytovať 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 Organizácií informáciu o počte 

prenocovaní, vybratej celkovej výške dane za ubytovanie a výške dane za ubytovanie           

za predchádzajúci rok, ak je členom Organizácie obec. 

 

Čl. 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) Členské príspevky členov Organizácie sú:  

a) ročný členský príspevok,  

b) mimoriadny členský príspevok. 

 

(3) Pre určenie výšky a spôsobu výpočtu výšky členských príspevkov sa vytvoria kategórie. 

Členské obce a ostatné členské subjekty sa zaraďujú do kategórií.  

 

(4) Výšku členského príspevku určuje valné zhromaždenie.  

      

(5)  Členské príspevky pridružených členov určí valné zhromaždenie jednotne, ktoré môže 

byť   symbolické alebo žiadne. 

 

(6) Členské príspevky členov, ktorí sa stanú členmi Organizácie k inému termínu, ako je 

začiatok roka, sa určia v pomernej výške podľa dátumu podania žiadosti o členstvo počas 

roka.  

 

(7)  Členský príspevok je splatný najneskôr do 15. februára príslušného roku, inak do 30 dní 

od vystavenia faktúry. 

 

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 

príjmy 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 schvaľuje rozpočet najneskôr do 31. decembra toho 

kalendárneho roka, ktorý predchádza príslušnému roku. V prvom roku činnosti sa 

zostavuje predbežný rozpočet vychádzajúci z termínu založenia Organizácie. 
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(3) Organizácia vedie účtovníctvo podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení 

neskorších predpisov. 

 

(4) 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. 

 

Čl. 14 

Financovanie Organizácie 

 

(1) Zdrojom financovania Organizácie sú:  

a) 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,  

e) odmeny za sprostredkovanie,  

f) výnosy z činnosti turisticko-informačných centier,  

g) príjmy 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. 16 

Spôsob zrušenia Organizácie a naloženie s likvidačným zostatkom 

 

(1) O zrušení Organizácie alebo jej zlúčení s inou oblastnou organizáciou rozhoduje valné 

zhromaždenie v súlade so zákonom a stanovami Organizácie. 

 

(2) Pred zánikom oblastnej organizácie sa vyžaduje jej zrušenie s likvidáciou, ak jej majetok                

a záväzky neprechádzajú na právneho nástupcu.  

 

      Čl. 17 

Zrušenie a zánik Organizácie bez likvidácie 

 

(1) Dve oblastné organizácie alebo viac oblastných organizácií v danom regióne sa môžu 

zlúčiť alebo splynúť do jednej oblastnej organizácie na základe zmluvy o zlúčení alebo 

zmluvy o splynutí, ktorá musí mať písomnú formu. Zlúčením oblastných organizácií tieto 

zanikajú a právnym nástupcom zanikajúcich oblastných organizácií sa stáva oblastná 

organizácia, ktorá bude určená v zmluve o zlúčení. Splynutím oblastných organizácií tieto 

aspi://module='ASPI'&link='431/2002%20Z.z.'&ucin-k-dni='30.12.9999'
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zanikajú a právnym nástupcom zanikajúcich oblastných organizácií sa stáva nová oblastná 

organizácia, ktorá bude určená v zmluve o splynutí. 

 

(2) Na proces zlučovania alebo splynutia oblastných organizácií sa primerane použijú 

ustanovenia Obchodného zákonníka o zrušení obchodnej spoločnosti bez likvidácie. 

 

Čl. 18 

Zrušenie a zánik Organizácie s likvidáciou 

  

(1) Pred zánikom Organizácie sa vyžaduje jej zrušenie s likvidáciou. Organizácia sa zrušuje 

rozhodnutím orgánu určeného stanovami alebo vyhlásením konkurzu alebo zamietnutím 

návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku. 

 

(2) Zápisom likvidátora do Registra organizácií cestovného ruchu zabezpečovaného 

Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky (ďalej len „register“) prechádza 

pôsobnosť štatutárneho orgánu konať v mene Organizácie na likvidátora. 

 

(3) Likvidátora vymenúva orgán určený stanovami, pričom likvidátor robí v mene 

Organizácie iba úkony smerujúce k likvidácii. 

 

(4) Ak likvidátor zistí predĺženie organizácie, bez zbytočného odkladu podá návrh na 

vyhlásenie konkurzu. 

 

(5) Likvidátor zostaví ku dňu vstupu Organizácie do likvidácie likvidačnú účtovnú súvahu       

a je povinný umožniť do nej nahliadnuť v sídle krajskej organizácie členovi, ktorý o to 

požiada. 

 

(6) 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. 

 

(7) Likvidačný zostatok sa prerozdelí medzi členov Organizácie pomerne podľa výšky ich 

členského príspevku v čase prijatia uznesenia o zrušení Organizácie. 

 

(8)  Do 30 pracovných dní od skončenia likvidácie podá likvidátor návrh na výmaz 

Organizácie z registra. Zánik Organizácie oznámi ministerstvo do 10 pracovných dní odo 

dňa výmazu z registra Štatistickému úradu Slovenskej republiky. 

 

(9) Odmenu likvidátora určuje valné zhromaždenie. 

 

(10) Organizácia zaniká výmazom z registra.  

 

Čl. 19 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

 

(1) Organizácia vzniká dňom zápisu do registra. 

 

(2) Stanovy boli schválené ustanovujúcim valným zhromaždením. 
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(3) Stanovy nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom schválenia ustanovujúcim valným 

zhromaždením. 

 

(4) Pri každom schválení zmien alebo dodatkov stanov sa vyhotoví 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) Neoddeliteľnou súčasťou stanov sú uznesenia obecných zastupiteľstiev zakladajúcich obcí 

o súhlase so vznikom Organizácie. 

 

 

V ................ dňa ................................ 

 

 

 

................................................. 

Predseda predstavenstva - štatutárny orgán: meno a priezvisko, podpis 

 

 

................................................. 

Overovateľ zápisnice z valného zhromaždenia: meno a priezvisko,  podpis 

 

 

................................................. 

Predseda/podpredseda dozornej rady:  meno a priezvisko, podpis 
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STANOVISKO  
K ZAČLENENIU oblastných organizácií územne prechádzajúcich  

cez viaceré kraje do krajských organizácií cestovného ruchu 
 
Integrálnou súčasťou Zákona č. 91/2010 Z.z. o podpore cestovného ruchu v znení 
neskorších predpisov (ďalej “Zákon”) sú motiva čné nástroje k spájaniu a 
spolupráci .  
Zákon okrem lokálnych partnerstiev, oblastných organizácií cestovného ruchu  
(OOCR), dal priestor aj vzniku partnerstiev na regionálnej úrovni, a to formou spájania 
sa OOCR so samosprávnymi krajmi (VÚC) do tzv. krajských organizácií 
cestovného ruchu  (KOCR).  
Oblastné organizácie cestovného ruchu sú v zmysle Zákona povinné odvies ť 10% 
vybraných členských príspevkov do KOCR , ktorá získava štátnu dotáciu vo výške 
súčtu členských príspevkov OOCR do KOCR (pričom maximálna výška dotácie KOCR 
je ohraničená 10%-ami z vybratej dane za ubytovanie všetkých členských obcí OOCR, 
ktoré sú členmi KOCR). Štátna dotácia sa však neviaže na finančné zdroje, ktoré do 
KOCR prináša VÚC: Finančné zdroje, ktoré do KOCR prináša VÚC sú 
dodato čnými zdrojmi na financovanie rozvoja cestovného ruc hu a ich výška, ani 
využitie nie je predpísané zákonom. Tieto majú v zmysle filozofie zákona slúžiť v 
území ako dodatočné stimulačné prostriedky pre rozvoj cestovného ruchu.  
 
Podľa nášho  názoru by každý prirodzený región (Gemer, Spiš, Liptov, Zemplín, Šariš 
a podobne) mal zostať z pohľadu destinačného manažmentu súdržný, riadený jednou 
oblastnou organizáciou cestovného ruchu, aj keď prechádza cez dva alebo tri kraje. 
Spájanie do neprirodzených destinačných celkov - mimo prirodzených regiónov len 
pre to, aby územie zostávalo v jednom kraji, považujeme za umelé a z destinačného 
hľadiska nelogické.  
 
Zákon spájanie územných celkov do OOCR ponecháva na dobrovoľnosti a nijako to 
neupravuje a neprepája na platný koncepčný dokument Ministerstva dopravy a 
výstavby SR “Regionalizácia CR v SR” (2005). Predpokladáme, že tvorcovia zákona 
predpokladali akceptovanie tohto koncepčného dokumentu jednotlivými aktérmi v 
destinačných územiach a vôľu prepájať sa práve do 21 prirodzených historických 
regiónov definovaných týmto koncepčným dokumentom.  
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Napríklad v prípade prirodzeného regiónu Gemer, jeden okres z troch leží na území 
Košického kraja (okres Rožňava) a dva na území Banskobystrického kraja (okres 
Rimavská Sobota a okres Revúca). Tieto tri okresy plánujú vytvorenie jednej OOCR 
Gemer. Identifikovali však problém, v ktorej KOCR sa stať členom, ak sa môžu stať 
členom dvoch - v košickom aj banskobystrickom kraji. KOCR bola doteraz založená 
len na území Košického kraja. Banskobystrický kraj jej založenie ešte len plánuje. 
KOCR Košického kraja má momentálne za členov 3 oblastné organizácie cestovného 
ruchu (OOCR). Jedna z nich OOCR Slovenský raj&Spiš územne prechádza dokonca 
cez tri kraje : Prešovský, Košický a Banskobystrický.  
 
Domnievame sa, že Zákon je nedokonalý v tom, že systémovo neupresnil prepájanie 
sa tých oblastných organizácií do krajských organizácií cestovného ruchu, ktoré 
prechádzajú cez viaceré kraje. Navrhujeme preto odstrániť túto nedokonalosť zákona 
nasledovne : 

- OOCR, ktorá prechádza cez viaceré kraje sa stane členom každej KOCR, kam jej 
členská územná časť (okres) územne patrí, za účelom, aby poberala benefity, 
ktoré jej prináležia ako podiel na finančných zdrojoch VÚC vložených ako členský 
príspevok do KOCR, a to pre tú územnú časť OOCR, ktorá patrí do daného kraja,   

- členský poplatok OOCR vo výške 10% do KOCR sa rozdelí percentuálne medzi 
jednotlivé KOCR na základe podielu vybranej dane z ubytovania každej územnej 
časti kraja v OOCR na celkovej vybranej dani z ubytovania všetkých členských 
samospráv v OOCR.  
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NÁVRH VÝPOČTU  
“územného podielu 
OOCR pre členstvo v 
KOCR” 

KOCR 01 KOCR 02 KOCR 03 

územná časť 
kraja 01 

územná časť 
kraja 02 

územná časť 
kraja 03 

podiel vybranej dane z 
ubytovania územnej časti 
kraja na celkovej vybranej 
dani členských samospráv 
v OOCR 

22% 33% 45% 

členský príspevok do 
KOCR  
= 10% vybraných 
členských príspevkov 
OOCR (100 EUR) 

22 EUR 33 EUR 45 EUR 

 
Súčasná prax v destinačnom manažmente na Slovensku doteraz riešila podobnú 
situáciu len v OOCR Záhorie, ktorá prechádza cez dva kraje, Bratislavský a Trnavský. 
OOCR Záhorie ju riešila tak, že sa stala členom tej KOCR, ktorá bola založená t..j. 
KOCR Bratislavský kraj. V prípade, ak by Trnavský kraj založil svoju KOCR, tak by o 
tú časť Záhoria, ktorá územne patrí do Trnavského kraja prišiel, nakoľko podľa 
súčasne platného Zákona  (§ 13, ods. 2) sa OOCR stane členom len jednej KOCR, a 
to tej, o ktorej valné zhromaždenie rozhodne, že k nej bude patriť, čo nepovažujeme 
za systémové riešenie.  
 
 
 
 
V Košiciach, 4. februára 2018 
 
 



OOCR Gemer

Počet 
obyvat.

DzU 
2016

DzU 
2017

Sadzb
a

Počet 
prenocov
aní 2016 
(ŠU SR)

Počet 
prenocova

ní  2017 
(ŠU SR) 50% DzU

0,33 euro 
na 

obyvateľa

Členský 
príspevok 

návrh

1 Mesto Rožňava 19 291 15 678 0,83 17 352 17 968 7 839 6 430,33 7 134,67
2 Revúca 12 344 6 147 1,000 3 417 5 148 3 074 4 114,67 3 594,08
3 Hnúšťa 7 562 1 000 0,462 0 0 500 2 520,67 1 510,33
4 Tornaľa 7 281 2 736 0,500 4 411 5 453 1 368 2 427,00 1 897,50
5 Jelšava 3 194 1 635 0,400 4 088 4 869 818 1 064,67 941,08
6 Jesenské 2 238 1 000 888 500 746,00 623,00
7 Muráň 1 253 4 982 0,230 20 131 25 274 2 491 417,67 1 454,33
8 Čiž 662 4 000 10 498 0,500 8 000 20 996 2 000 220,67 1 110,33 18 265,33

53 825 18 265,33
9 PJK Číž, a.s. 500,00

10 SMZ - Služby, a.s. 500,00
11 Buck,  s.r.o., Tornaľa 500,00
12 Kráľov dom, s.r.o. Revúca 250,00
13 Envilaw, s.r.o. Rožňava 250,00 2 000,00

Súčet 37 178 57 399 80 596 18 589 17 942 38 531

<10 z <20 z <50 z <100 z >100 z
Podnikateľ 250 500 1000 2000 3000
Živnostník bez zam 100
Iný subjekt VS 250
Obec podľa výpočtu, min. 500 
MVO 100
Pridružený člen 0
ŠOP 3 x 500 
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