
K bodu rokovania č. 11 

 
      

  

 
                       Spišská Nová Ves,  28. 1. 2019 

 

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

dňa 7. 2. 2019 
 

PREDMET  Zastupovanie mesta ako člena v OOCR Slovenský raj & Spiš 
 

 

Predkladá: Ing. Pavol Bečarik, primátor mesta 

 

Spracoval:  JUDr. Peter Štrauch, vedúci právneho oddelenia 

 

Prerokované: ---------- 

 

Dôvod predloženia:       potreba určenia zástupcu mesta ako člena v OOCR Slovenský raj 

& Spiš 

 

Prizvaní: ---------- 

 

Podpisy:  

 

 

Návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi 

 

a) berie na vedomie 

 návrh na schválenie zmeny zástupcu mesta Spišská Nová Ves ako člena v Oblastnej 

organizácii cestovného ruchu Slovenský raj & Spiš (OOCR Slovenský raj & Spiš), 

predložený Ing. Pavlom Bečarikom, primátorom mesta 

 

b) schvaľuje  

Ing. Zuzanu Záborskú za zástupcu mesta Spišská Nová Ves ako člena Oblastnej 

organizácie cestovného ruchu Slovenský raj & Spiš (OOCR Slovenský raj & Spiš), so 

sídlom: Nábrežie Hornádu 14, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 42319331 
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Dôvodová správa 

 

 Oblastná organizácia cestovného ruchu Slovenský raj & Spiš (ďalej „OOCR Slovenský raj & 

Spiš“ alebo len „OOCR“) je právnická osoba založená podľa zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore 

cestovného ruchu v znení neskorších predpisov a zapísaná do registra organizácií cestovného 

ruchu vedeného na Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. 

 OOCR Slovenský raj & Spiš je dobrovoľnou, nezávislou, nepolitickou a neštátnou 

odbornou organizáciou so zameraním a záujmami činností v oblasti rozvoja cestovného ruchu 

s územnou pôsobnosťou svojich členov. 

 

 Mesto Spišská Nová Ves bolo zakladajúcim a riadnym členom OOCR SPIŠ v roku 2012. Od 

tohto obdobia zastupovali mesto Spišská Nová Ves v orgánoch OOCR SPIŠ PhDr. Ján Volný, 

PhD. primátor mesta Spišská Nová Ves a Ing. Zuzana Záborská ako bývalá vedúca Útvaru 

rozvoja mesta MsÚ Spišská Nová Ves. Obaja menovaní na základe volieb v OOCR SPIŠ 

vykonávali v určitom časovom období funkciu predsedu Predstavenstva. V roku 2016 došlo k 

zlúčeniu OOCR Slovenský raj s OOCR SPIŠ a ich právnym nástupcom sa stala OOCR Slovenský 

raj & Spiš, pričom pozíciu predsedu Predstavenstva zastával PhDr. Ján Volný, PhD., primátor 

mesta a výkonnou riaditeľkou bola Ing. Zuzana Záborská. 

 

 Z dôvodu komunálnych volieb konaných v novembri 2018 nastala zmena vo funkcii 

primátora mesta Spišská Nová Ves, a v tejto súvislosti je potrebné určiť osobu, ktorá bude 

zastupovať mesto Spišská Nová Ves ako riadneho  člena OOCR. 

  

 Dňa 29. januára 2019 sa uskutočnilo rokovanie Predstavenstva OOCR za účasti primátora 

mesta Spišská Nová Ves Ing. Pavla Bečarika, ktorého výsledkom bola požiadavka, aby OOCR 

naďalej predsedalo mesto Spišská Nová Ves prostredníctvom osoby zastupujúcej mesto. 

Primátor mesta na tomto rokovaní vyslovil návrh, aby bola zástupcom mesta Spišská Nová Ves 

ako riadneho člena v OOCR Slovenský raj & Spiš Ing. Zuzana Záborská, poslankyňa Mestského 

zastupiteľstva v Spišskej Novej Vsi, ktorá túto organizáciu zakladala a viedla 7 rokov či v 

pozícii predsedu Predstavenstva, či v pozícii výkonného riaditeľa a bola iniciátorkou i 

realizátorkou spojenia dvoch OOCR (OOCR Slovenský raj a OOCR SPIŠ) v roku 2016. 

 

 Na základe uvedenej zmeny vo funkcii primátora mesta, ako aj na základe zmien v 

zákone č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu (novelou - zákonom č. 347/2018 Z. z.) s 

účinnosťou od 1. januára 2019, sa vo februári 2019 budú konať voľby do orgánov OOCR. 

Mesto Spišská Nová Ves, ako riadny člen OOCR Slovenský raj & Spiš, navrhne svojho zástupcu 

v rámci volieb do orgánov OOCR za predsedu OOCR Slovenský raj & Spiš v súlade so 

schválenými Stanovami OOCR. 

 

 Nadväzujúc na vyššie uvedené predkladáme mestskému zastupiteľstvu na schválenie 

zástupcu mesta ako člena v OOCR Slovenský raj & Spiš. 
 
 

 

V Spišskej Novej Vsi, 4. 2. 2019 
Vypracoval: JUDr. Peter Štrauch, vedúci právneho oddelenia 


