
 

ZAKLADATEĽSKÁ ZMLUVA 

krajskej organizácie cestovného ruchu 

 

Trenčín región 

 

uzatvorená podľa § 9 zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších 

právnych predpisov 

 

Dolu podpísaní zakladatelia:  

1. Trenčiansky samosprávny kraj, so sídlom K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 

Trenčín, zastúpený Ing. Jaroslavom Baškom, predsedom   

2. Oblastná organizácia cestovného ruchu Región HORNÁ NITRA - BOJNICE 

(OOCR Región HORNÁ NITRA - BOJNICE), so sídlom Hurbanovo námestie 47, 

972 01 Bojnice, zastúpená Helenou Dadíkovou, predsedníčkou predstavenstva,  

3. Oblastná organizácia cestovného ruchu Región Horné Považie (OOCR Región 

Horné Považie), so sídlom Centrum 16/21, 017 01 Považská Bystrica, zastúpená 

JUDr. Michalom Hamarom, predsedom predstavenstva,  

4. Oblastná organizácia cestovného ruchu Trenčianske Teplice (OOCR 

Trenčianske Teplice), so sídlom M. R. Štefánika 4, 914 51 Trenčianske Teplice, 

zastúpená PhDr. Štefanom Škultétym predsedom predstavenstva,  

 

uzatvárajú dňa ............. túto zmluvu o založení 

krajskej organizácie cestovného ruchu 

 

Trenčín región 

(ďalej aj „zmluva“) 

 

Článok 1 

Úvodné ustanovenia 

 

1.1 Zmluvné strany podpisom tejto zmluvy prejavujú svoju slobodnú a vážnu vôľu založiť 

krajskú organizáciu cestovného ruchu s názvom Trenčín región (ďalej len „krajská 

organizácia“) podľa príslušných ustanovení zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore 

cestovného ruchu v znení neskorších právnych predpisov (ďalej aj „zákon o podpore 

cestovného ruchu“). Sídlom krajskej organizácie bude K dolnej stanici 7282/20A, 911 

01 Trenčín. 

1.2 Krajská organizácia je právnická osoba založená podľa zákona č. 91/2010 Z. z. 

o podpore cestovného ruchu, ktorá podporuje a vytvára podmienky na rozvoj 

cestovného ruchu na území Trenčianskeho samosprávneho kraja a chráni záujmy 

svojich členov. 

1.3 Krajská organizácia vzniká dňom zápisu do Registra krajských a oblastných 

organizácií cestovného ruchu, ktorý spravuje Ministerstvo dopravy, výstavby 

a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej aj „ministerstvo“). 

1.4 K schváleniu založenia krajskej organizácie došlo na jej ustanovujúcom Valnom 

zhromaždení dňa .............. 2015. Zakladatelia zároveň schválili stanovy, ktoré tvoria 

prílohu tejto zmluvy. 



Článok 2 

Účel založenia krajskej organizácie a predmet jej činnosti 

2.1 Členovia krajskej organizácie majú záujem spolupracovať pri koordinácii, podpore 

a vytváraní podmienok na rozvoj cestovného ruchu na území Trenčianskeho 

samosprávneho kraja. 

2.2 Členovia krajskej organizácie podpisom tejto zmluvy potvrdzujú svoj súhlas so 

znením stanov krajskej organizácie. Ďalšími členmi krajskej organizácie sa môžu stať 

za podmienok uvedených v stanovách ďalšie oblastné organizácie cestovného ruchu 

pôsobiace na území Trenčianskeho samosprávneho kraja. 

2.3 Predmet činnosti krajskej organizácie je: 

a)  podpora a vytváranie podmienok na rozvoj cestovného ruchu na území   

Trenčianskeho samosprávneho kraja, 

b)  ochrana záujmov členov krajskej organizácie, 

c)  podpora činnosti členov pri tvorbe a realizácii koncepcie rozvoja cestovného 

ruchu Trenčianskeho samosprávneho kraja, 

d)  tvorba a realizácia marketingu a propagácie cestovného ruchu pre svojich 

členov doma a v zahraničí, 

e)  presadzovanie spoločných záujmov svojich členov, 

f)  spolupráca s orgánmi Trenčianskeho samosprávneho kraja, 

g)  podpora kultúrneho, spoločenského a športového života a zachovanie 

prírodného a kultúrneho dedičstva, 

h)  organizovanie podujatí pre obyvateľov a návštevníkov, 

i)  poskytovanie poradensko-konzultačných služieb svojim členom, 

j)  presadzovanie trvalo udržateľného rozvoja cestovného ruchu tak, aby sa 

chránilo a zachovávalo životné prostredie a rešpektoval sa spôsob života 

miestneho obyvateľstva a vlastnícke práva, 

k)  spolupráca pri zostavovaní a realizácii koncepcie rozvoja cestovného ruchu 

Trenčianskeho samosprávneho kraja, 

l)  v spolupráci s orgánmi Trenčianskeho samosprávneho kraja vypracúvanie a 

realizácia ročného plánu aktivít krajskej organizácie, 

m)  vypracúvanie rozpočtu, ktorý schvaľuje valné zhromaždenie, 

n)  iniciovanie alebo zabezpečovanie tvorby, manažmentu a prezentácie produktov 

cestovného ruchu,  

o) zostavovanie výročnej správy a jej zverejňovanie na vlastnej webovej stránke, 

p)  zakladanie turisticko-informačných kancelárií a vedenie ich evidencie, 

 q)  reklamná, propagačná a inzertná činnosť, 

r)  podnikateľská činnosť na základe platných povolení vydaných v zmysle 

všeobecne záväzných právnych predpisov, 

s)  sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb. 

 

2.4 Krajská organizácia môže založiť a prevádzkovať iné právnické osoby na realizáciu 

aktivít súvisiacich s naplnením hlavného účelu krajskej organizácie. 

 

Článok 3 

Orgány krajskej organizácie 

 

3.1 Orgánmi krajskej organizácie sú: 

 a)  valné zhromaždenie, 

 b)  predseda krajskej organizácie, 

 c)  výkonný riaditeľ krajskej organizácie. 

 

3.2 Valné zhromaždenie je najvyšší orgán, ktorý tvoria zástupca Trenčianskeho 

samosprávneho kraja a zástupcovia oblastných organizácií, ktoré sú členmi krajskej 

organizácie. Každý člen má vo Valnom zhromaždení jedného zástupcu.  



3.3 Predseda krajskej organizácie je štatutárnym orgánom krajskej organizácie, zvoláva, 

pripravuje a riadi schôdze valného zhromaždenia a je oprávnený konať v mene 

krajskej organizácie vo všetkých veciach a zastupovať jej záujmy, pričom je viazaný 

uzneseniami valného zhromaždenia. Predsedu krajskej organizácie volí a odvoláva 

valné zhromaždenie na návrh predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja. Výkon 

funkcie predsedu krajskej organizácie začína prevzatím a podpísaním menovacieho 

dekrétu.  

3.4 Za prvého predsedu krajskej organizácie bol zakladajúcimi členmi na ustanovujúcom 

valnom zhromaždení zvolený zástupca Trenčianskeho samosprávneho kraja - 

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

3.5 V mene krajskej organizácie je oprávnený vo veciach určených stanovami konať aj 

výkonný riaditeľ krajskej organizácie. 

3.6 Za prvého výkonného riaditeľa bol zakladajúcimi členmi na ustanovujúcom valnom 

zhromaždení zvolený ............... 

 

Článok 4 

Členské príspevky v prvom roku krajskej organizácie 

 

4.1 Členovia krajskej organizácie sa dohodli, že pri v prvom roku fungovania krajskej 

organizácie zaplatí každý člen členský príspevok v nasledovnej výške: 

a) Trenčiansky samosprávny kraj – členský príspevok vo výške 300 000,- EUR. 

b) Oblastná organizácia cestovného ruchu Región HORNÁ NITRA - BOJNICE 

(OOCR Región HORNÁ NITRA - BOJNICE) – členský príspevok vo výške 

stanovenej ustanovujúcim valným zhromaždením krajskej organizácie.  

c) Oblastná organizácia cestovného ruchu Región Horné Považie (OOCR Región 

Horné Považie) – členský príspevok vo výške stanovenej ustanovujúcim valným 

zhromaždením krajskej organizácie. 

d) Oblastná organizácia cestovného ruchu Trenčianske Teplice (OOCR 

Trenčianske Teplice) – členský príspevok vo výške stanovenej ustanovujúcim valným 

zhromaždením krajskej organizácie. 

4.2 Členský príspevok podľa bodu 4.1 sa považuje za členský príspevok pre rozpočtový  

rok 2015. Členský príspevok podľa bodu 4.1 je člen povinný uhradiť na účet krajskej 

organizácie najneskôr do termínu, ktorý stanoví ustanovujúce valné zhromaždenie 

krajskej organizácie. 

4.3 Členské príspevky členov v nasledujúcich rokoch trvania krajskej organizácie sa budú 

spravovať príslušnými ustanoveniami stanov. 

 



Článok 5 

Záverečné ustanovenia 

 

4.1 Táto zmluva bola vyhotovená v siedmich (7) rovnopisoch, z čoho po jednom 

vyhotovení obdrží každý zakladateľ, dve vyhotovenia sú určené pre archív krajskej 

organizácie a jedno pre ministerstvo. 

4.2 Zakladatelia po prečítaní znenia zmluvy vyhlasujú, že jej obsahu zhodne porozumeli 

a že zmluva vyjadruje ich pravú slobodnú vôľu, preto ju na znak súhlasu vlastnoručne 

podpisujú. 

 

V Trenčíne dňa .............2015 

 

 

 

 

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

Ing. Jaroslav Baška 

Predseda 

Trenčiansky samosprávny kraj 

 

 

 

 

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

PhDr. Štefan Škultéty 

Predseda predstavenstva 

OOCR Trenčianske Teplice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Trenčíne dňa ...............2015 

 

 

 

 

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

Helena Dadíková 

Predsedníčka predstavenstva 

OOCR Región HORNÁ NITRA - 

BOJNICE 

 

 

 

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

JUDr. Michal Hamar 

Predseda predstavenstva 

OOCR Región Horné Považie 

 


