
ZAKLADA TEĽSKÁ ZML UV A
o založení

Oblastnej organizácie cestovného ruchu "SPIŠ"

uzatvorená podľa § 13 a nasl. zákona NR SR č. 9112010 Z. z. o podpore cestovného ruchu
v znení neskorších predpisov

medzi zmluvnými stranami:

1. obchodné meno: Mesto Spišská Nová Ves
sídlo: Radničné námestie 7, 052 70 Spišská Nová Ves
IČO: 00329614
DIČ:2020717875
zastúpené: PhDr. Ján Volný, PhD., primátor mesta

2. obchodné meno: Mesto Krompachy
sídlo: Námestie slobody 1, 053 42 Krompachy
IČO: 00329282
DIČ: 2021331488
zastúpené: Ing. Iveta Rušinová, primátorka mesta

3. obchodné meno: Mesto Gelnica
sídlo: Banícke námestie 4, 056 01 Gelnica
IČO: 00329061
DIČ:2021259361
zastúpené: Anna Nemčíková, primátorka mesta

4. obchodné meno: Obec Danišovce
sídlo: Danišovce 33, 053 22 Danišovce
IČO: 00689556
DIČ:2020715499
zastúpené: Miroslav Výrostek, starosta obce

s. obchodné meno: Obec Markušovce
sídlo: Michalská 51,05321 Markušovce
IČO: 00329355
DIČ:2020717765
zastúpené: Michal Čuchran, starosta obce

6. obchodné meno: Obec Poráč
sídlo: 053 23 Poráč 61
IČO: 00329509
DIČ:2020717831
zastúpené: Ing. Peter Volčko, starosta obce

7. obchodné meno: Obec Spišský Hrušov
sídlo: Spišský Hrušov 216, 053 63 Spišský Hrušov
IČO: 00329606
DIČ:2020717664
zastúpené: Elena Franková, starostka obce
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8. obchodné meno: Hotel METROPOL, a. s.
sídlo: Štefánikovo námestie 2, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 31673074
DIČ:2020503364
zastúpené: Ing. Zuzana Kniesnerová, konateľ
zapísané v obchodnom registri Okresného súdu Košice 1., oddiel Sa, vložka č. 405N

9. obchodné meno: DDF elektro, s. r. o.
sídlo: Radlinského 17/b, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36177245
DIČ:2020033070
zastúpené: Ing. Miroslav Biroš, konateľ
zapísané v obchodnom registri Okresného súdu Košice l, oddiel Sro vložka č. 9699N

10. obchodné meno: Cestovná agentúra KAMI, s. r. o.
sídlo: Letná 70,05201 Spišská Nová Ves
IČO: 36706272
DIČ:2022285782
zastúpené: Štefánia Kamenická, konateľ
zapísané v obchodnom registri Okresného súdu Košice l, oddiel Sro, vložka č. 19032N

11. obchodné meno: JEKA - Slovenské výmenné tábory mládeže, o. z.
sídlo: Hviezdoslavova 42,05201 Spišská Nová Ves
IČO: 31308376
DIČ:2021487490
zastúpené: Mgr. Vladimír Nováček, konateľ
zapísané v Registri občianskych združení MV SR dňa 13. 9. 1999

12. obchodné meno: ACOMO, s. r. o.
sídlo: Boženy Nemcovej 12,05201 Spišská Nová Ves
IČO: 36575941
DIČ:2021785249
zastúpené: Ing. Pavol Bečarik, konateľ
zapísané v obchodnom registri Okresného súdu Košice l, oddiel Sro, vložka č. 14537N

13. obchodné meno: Brantner Nova, s. r. o.
sídlo: Sadová 13,05201 Spišská Nová Ves
IČO: 31659641
DIČ:2020502957
zastúpené: Ing. Vladimír Čech, konateľ
zapísané v obchodnom registri Okresného súdu Košice 1., oddiel Sro, vložka č. 2044N

14. obchodné meno: Správa telovýchovných zariadení (STEZ), Spišská Nová Ves
sídlo: Za Hornádom 15,05201 Spišská Nová ves
IČO: 35514035
DIČ:2020504398
zastúpené: Ján Magdoško, riaditeľ
Zriadenie: Uznesenie Mestského zastupiteľstva Spišská Nová Ves, č. 108 zo 14. 12. 1995

(ďalej len "zakladatelia").
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l.
Názov a sídlo oblastnej organizácie cestovného ruchu

1. Zakladatelia v súlade s § 13 a nasl. zákona NR SR Č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného
ruchu v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon") zakladajú oblastnú organizáciu
cestovného ruchu (v skratke "OO CR"), ako právnickú osobu:
Názov: "SPIŠ"
Sídlo: Nábrežie Hornádu 14,05201 Spišská Nová Ves
(ďalej len "organizácia").

2. Organizácia sa zakladá na dobu neurčitú.
3. Organizácia vzniká dňom zápisu do Registra krajských a oblastných organizácii

cestovného ruchu vedenom Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Slovenskej republiky.

II.
Účel založenia organizácie

1. Účelom založenia organizácie je podpora a propagácia cestovného ruchu a vytváranie
podmienok na rozvoj cestovného ruchu na území jej zakladateľov a členov, s cieľom
trvalo udržateľného rozvoja cestovného ruchu a ochrany záujmov svojich členov.

2. Cieľom organizácie je vybudovať z územia Spiša významnú a medzinárodne
renomovanú destináciu cestovného ruchu.

III.
Predmet činnosti a pôsobnosť organizácie

1. Účelom OOCR SPIŠ je destinačný manažment a aktívne vytváranie podmienok pre
podporu rozvoja cestovného ruchu na území svojich členov.

2. Organizácia vykonáva činnosti v súlade s § 15 zákona:
1. OOCR SPIŠ vykonáva činnosti v súlade s § 15 zákona:

a) komunikuje a facilituje proces budovania partnerstva v rámci OOCR SPIŠ,
b) komunikuje a spolupracuje s d'alšími OOCR zriadenými na území historického SPIŠa

na spoločne definovaných, pripravovaných a realizovaných aktivitách a marketingu
SPIŠa,

c) zostavuje a realizuje plán/program rozvoja cestovného ruchu destinácie, pričom
vychádza z vlastných analýz (sleduje štatistiky, trendy, prognózy) a z relevantných
platných dokumentov v oblasti cestovného ruchu na lokálnej, regionálnej a národnej
úrovni,

d) vypracováva odborné štúdie a analýzy v oblasti rozvoja cestovného ruchu,
e) cieľavedome tvorí a realizuje marketingovú stratégiu a marketingové a propagačné

aktivity cestovného ruchu pre svojich členov doma a v zahraničí účinnými formami a
zabezpečuje propagáciu destinácie pod spoločnou značkou,

f) spracúva a predkladá projekty rozvoja cestovného ruchu (neinvestičné i investičné) a
realizuje podporené projekty rozvoja cestovného ruchu z rôznych dostupných zdrojov
(granty, nadácie, štrukturálne fondy, medzinárodné a cezhraničné programy ...),

g) ako líder projektov, alebo projektový partner sa aktívne zúčastňuje v medzinárodných
a cezhraničných projektoch,
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h) podporuje zachovanie prírodného a kultúrneho dedičstva i kultúrny, spoločenský a
športový život, iniciuje, koordinuje i organizuje podujatia pre obyvateľov
a návštevníkov destinácie,

i) presadzuje trvalo udržateľný rozvoj cestovného ruchu s rešpektovaním ochrany
životného prostredia, spôsobu života obyvateľstva, ako aj vlastníckych práv v území,

j) mapuje produkty, služby, aktivity, potenciál a hodnoty územia v spolupráci s členmi
OOCR a so zástupcami odbornej verejnosti, spolupracuje s orgánmi obcí a inými
osobami/subjektmi pri rozvoji územia v rámci svojej pôsobnosti,

k) iniciuje alebo priamo zabezpečuje tvorbu, manažment a prezentáciu produktov
a služieb cestovného ruchu vo svojom území,

l) posk ytuje poradensko-konzultačné služby svojim členom a klientom,
m)vypracúva a realizuje ročný plány činností a aktivít (akčné plány), ktoré schvaľuje

valné zhromaždenie a monitoruje ich plnenie,
n) buduje a aktualizuje integrovaný informačný systému vo svojej pôsobnosti a vedie

databázu subjektov cestovného ruchu pôsobiacich na území pôsobenia organizácie,
o) môže zriadiť alebo založiť turisticko - informačnú kanceláriu, alebo spolupracuje s už

exitujúcimi v predmetnom území,
p) môže založiť a prevádzkovať iné právnické osoby na realizáciu aktivít súvisiacich

s naplnením hlavného zámeru, cieľa a účelu OOCR SPIŠ,
q) vykonáva podnikateľskú činnosť podľa osobitných predpisov s cieľom podporovať

predmet činnosti OOCR SPIŠ,
r) zastupuje destináciu SPIŠ v regionálnych i národných orgánoch a organizáciách, ako

aj v profesijných združeniach cestovného ruchu (VÚC, KOCR, ministerstvá, Vláda
SR, SACR a iné),

s) realizuje iné aktivity na podporu dosiahnutia hlavného zámeru, cieľa a účelu v súlade
so stanovami a schválené valným zhromaždením v rámci plánovacích a koncepčných
dokumentov organizácie,

t) zostavuje v ýročnú správu, ktorú zverejňuje na svojich internetových stránkach,
u) predkladá ministerstvu každoročne do 15. marca doklad preukazujúci sumu

finančných prostriedkov získaných z členských príspevkov za predchádzajúci
rozpočtový rok.

IV.
Členstvo v organizácii

1. Členstvo v organizácii je dobrovoľné a neprevoditeľné.
2. Riadnym členom organizácie sa môže stať obec a fyzická osoba alebo právnická osoba,

ktorá podniká alebo pôsobí na území pôsobnosti organizácie, a to na základe písomnej
prihlášky, pričom každá fyzická alebo právnická osoba pôsobiaca na území členských
obcí má právo byt' členom organizácie.

3. Každý člen organizácie musí pred schválením predstavenstvom potvrdiť písomný
bezvýhradný súhlas so stanovami organizácie.

4. Členstvo v organizácii vzniká až dňom zápisu do zoznamu členov organizácie, ktorému
predchádza schválenie predstavenstvom a zaplatenie členských príspevkov podľa stanov
organizácie.

5. Riadne členstvo v organizácii zaniká:
a) dobrovoľným vystúpením člena na základe písomného oznámenia adresovaného

predsedovi predstavenstva organizácie,
b) zániku právnickej osoby-alebo smrti fyzickej osoby,
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c) vylúčenia člena z organizácie po predchádzajúcom rozhodnutí valného zhromaždenia
z dôvodu porušovania stanov, neplnenia povinností vyplývajúcich zo stanov
a vnútorných smerníc organizácie, neplatenia členského príspevku do 60 dní od
doručenia výzvy na zaplatenie predsedom predstavenstva alebo z dôvodu
poškodzovania dobrého mena organizácie.

V.
Orgány organizácie, konanie menom organizácie

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

2. Funkčné obdobie volených orgánov organizácie je štvorročné s možnosťou opätovnej
voľby.

3. Predseda predstavenstva je štatutárnym orgánom organizácie a zastupuje organizáciu
navonok. Ak predseda predstavenstva nemôže vykonávať svoju funkciu alebo je
odvolaný, do zvolenia nového predsedu predstavenstva vykonáva jeho funkciu a funkciu
štatutárneho orgánu podpredseda predstavenstva.

4. Predseda predstavenstva alebo podpredseda predstavenstva sú oprávnení konať v mene
organizácie vo všetkých veciach a zastupovať jej záujmy, pričom sú viazaní uzneseniami
valného zhromaždenia a predstavenstva.

5. Oprávnený konať v mene organizácie je aj výkonný riaditeľ v rozsahu ustanovenom
stanovami a je viazaný uzneseniami valného zhromaždenia a predstavenstva organizácie.

6. Za organizáciu sú oprávnení v rozsahu určenom stanovami spoločne podpisovať predseda
a podpredseda predstavenstva alebo predseda predstavenstva a výkonný riaditeľ alebo
podpredseda predstavenstva a výkonný riaditeľ, a to vo všetkých veciach, pričom všetci
sú viazaní uzneseniami valného zhromaždenia a predstavenstva.

7. Oprávnené osoby za organizáciu konajú tým spôsobom, že k vytlačenému alebo
napísanému názvu organizácie podpisujúci pripoja svoj vlastnoručný podpis.

VI.
Stanovy organizácie

1. Zakladatelia orgamzacie na ustanovujúcom valnom zhromaždení schvália stanovy,
ktorými sa organizácia bude riadiť a ktoré budú podrobne upravovať jej fungovanie,
predmet jej činnosti, orgány, ich pôsobnosť a spôsob rozhodovania, podrobnosti o
prijímaní členov, vedení zoznamu členov organizácie, podrobnosti o zániku členstva,
práva a povinnosti členov, zásady hospodárenia a spôsob zrušenia oblastnej organizácie a
naloženie s likvidačným zostatkom:

2. Výšku členských príspevkov, spôsob jej stanovenia a lehotu ich splatnosti upravujú
stanovy organizácie.

3. Stanovy sú záväzné pre každého člena organizácie a možno ich meniť len spôsobom a za
podmienok uvedených v stanovách.
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VII.
Záverečné a prechodné ustanovenia

1. Zakladatelia poverujú PhDr. Jána Volného, PhD., primátora mesta Spišská Nová Ves, na
zvolanie ustanovujúceho valného zhromaždenia organizácie a na predloženie návrhu
stanov a zloženia orgánov organizácie na tomto ustanovujúcom valnom zhromaždenÍ.

2. Zakladatelia sa zaväzujú zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa
dozvedeli pri rokovaní o založení organizácie.

3. Zmluva sa stáva platnou dňom jej podpisu všetkými zakladateľmi a účinnou dňom
nasledujúcim po dni jej prvého zverejnenia na webovom sídle niektorej zo zakladajúcich
členských obcí.

4. Táto zmluva sa vyhotovuje v 25 originálnych rovnopisoch, z ktorých zakladajúce obce si
ponechajú 2 originálne rovnopisy, ostatní zakladajúci členovia 1 rovnopis, 3 rovnopisy sa
ponechajú pre archiváciu a 1 rovnopis sa použije na účely registrácie.

5. Všetci zakladatelia prehlasujú, že si túto zakladateľskú zmluvu pred jej podpisom
prečítali, je výrazom ich vôle a na znak súhlasu s ňou ju podpísali.

V Spišskej Novej Vsi dňa 2.3.2012

Za obce

názov: Mesto Spišská Nová Ves
zastúpené: PhDr. Ján Volný, PhD.

názov: Mesto Krompachy
zastúpené: Ing. Iveta Rušinová ..............~..(íI. .

názov: Mesto Gelnica
zastúpené: Anna Nemčíková ...u......-.I~······························

názov: Obec Danišovce
zastúpené: Miroslav Výrostek

názov: Obec Markušovce
zastúpené: Michal Čuchran ....•.. !\,,,,,: ..•• '), , \\ .., , l'
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názov: Obec Poráč
zastúpené: Ing. Peter Volčko

názov: Obec Spišský Hrušov
zastúpené: Elena Franková

Za ostatné subjekty

obchodné meno: Hotel Metropol, a. s.
zastúpené: Ing. Zuzana Kniesnerová

obchodné meno: BBF elektro, s. r. o.
zastúpené: Ing. Miroslav Biroš

obchodné meno: JEKA - Slovenské výmenné
tábory mládeže, o. z.

zastúpené: Mgr. Vladimír Nováček ./ -: i ..~~ .

/

obchodné meno: Cestovná agentúra KAMI, s. r. o.
zastúpené: Štefánia Kamenická .

obchodné meno: ACOMO, s. r. o.
zastúpené: Ing. Pavol Bečarik

obchodné meno: Brantner Nova, s. r. o.
zastúpené: Ing. Vladimír Čech

obchodné meno: Správa telovýchovných zariadeni
(STEZ) Spišská Nová Ves

zastúpené: Ján Magdoško

... ·V·h'·~ ·• .. · ·

.., ••.•rff•.•.•.••...•••........•.....
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