
 
 

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO dňa 22. 2. 2012                               K bodu rokovania: 7 
 
 

NÁVRH NA UZNESENIE 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi po prerokovaní materiálu: 
 

1. Súhlasí 
1.1 so vznikom oblastnej organizácie cestovného ruchu SLOVENSKÝ RAJ - SPIŠ na 

základe zákona NR SR č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení 
neskorších predpisov v zmysle § 13. 
 

2. Schvaľuje 
2.1 členstvo mesta Spišská Nová Ves ako zakladajúceho člena v oblastnej organizácii 

cestovného ruchu SLOVENSKÝ RAJ - SPIŠ, 
2.2 nomináciu zástupcov mesta Spišská Nová Ves pre voľbu do orgánov oblastnej 

organizácie cestovného ruchu SLOVENSKÝ RAJ - SPIŠ, 
2.3 členský príspevok mesta Spišská Nová Ves do oblastnej organizácie cestovného ruchu 

SLOVENSKÝ RAJ - SPIŠ na rok 2012 vo výške spolu 5 000 EUR (3 000 EUR povinný, 
2 000 EUR dobrovoľný). 
 

3. Poveruje 
primátora mesta Spišská Nová Ves 
3.1 zvolať ustanovujúce valné zhromaždenie a predložiť ustanovujúcemu valnému 

zhromaždeniu návrh stanov a zloženia orgánov oblastnej organizácie cestovného ruchu 
SLOVENSKÝ RAJ - SPIŠ, 
T: do 2. 3. 2012 

3.2 založiť oblastnú organizáciu cestovného ruchu SLOVENSKÝ RAJ - SPIŠ na základe 
zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov 
v zmysle § 13, 
T: do 9. 3. 2012 

3.3 nominovať zástupcov mesta Spišská Nová Ves pre voľbu do orgánov oblastnej 
organizácie cestovného ruchu SLOVENSKÝ RAJ - SPIŠ 
a) predstavenstvo: .................................. (meno, funkcia) 
b) dozorná rada: ..................................... (meno, funkcia), 
T: do 2. 3. 2012 

3.4 zahrnúť do najbližšej zmeny rozpočtu mesta Spišská Nová Ves na rok 2012 členský 
príspevok do oblastnej organizácie cestovného ruchu SLOVENSKÝ RAJ - SPIŠ pre rok 
2012 podľa bodu 2.3, 
T: Najbližšie zasadnutie MsZ 

3.5 predložiť Mestskému zastupiteľstvu v Spišskej Novej Vsi po prvom roku fungovania 
oblastnej organizácie cestovného ruchu SLOVENSKÝ RAJ - SPIŠ výročnú správu o jej 
činnosti a vývoji cestovného ruchu v oblasti jej pôsobenia, 
T: 28. 2. 2013 

3.6 predložiť návrh výšky členského príspevku mesta Spišská Nová Ves do oblastnej 
organizácie cestovného ruchu SLOVENSKÝ RAJ – SPIŠ na nasledujúci rozpočtový rok 
2013 na schválenie Mestskému zastupiteľstvu v Spišskej Novej Vsi. 
T: 31. 10. 2012 

 
 


