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1.                                       Návrh uznesenia 
 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava – Rača po prerokovaní materiálu 
 
 

s ch v a ľ u j e 
 

členstvo mestskej časti Bratislava – Rača v oblastnej organizácii cestovného ruchu  

„Malé Karpaty“ 

 
 
 
 
 
2.      Uznesenie  
 

Miestna rada MZ MČ Bratislava – Rača po prerokovaní materiálu 
 

odporúča  
 

Miestnemu zastupiteľstvu MČ Bratislava – Rača 
 

schváliť členstvo mestskej časti Bratislava – Rača  

v oblastnej organizácii cestovného ruchu „Malé Karpaty“ 
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3. Dôvodová správa 
 
Naša mestská časť je už dlhoročným členom Združenia miest a obcí malokarpatského regiónu 
a združenia Malokarpatská vínna cesta, aj vďaka ktorým sa nám darí prezentovať Raču ako 
oblasť bohatú na vinohradnícke tradície. Na vinohradníckej tematike je postavená celá 
propagácia mestskej časti a plánujeme v tom pokračovať aj naďalej.  Sme presvedčení, že 
členstvo v takýchto združeniach je pre Raču veľkým prínosom aj preto, lebo sa v nich združujú 
informácie o rôznych aktivitách a zámeroch okolitých obcí a súčasne aj podporujú propagáciu 
našich aktivít ako napr. Račianskeho vinobrania, alebo typických račianskych produktov ako je 
napr. Frankovka. V spolupráci s týmito združeniami sa na území našej MČ uskutočňujú aj 
aktivity Deň vo vinohradoch, Deň otvorených pivníc, súťaž v strihaní viniča a pod. 
Dňa 21.12.2015 bola po zakladajúcom valnom zhromaždení zaregistrovaná nová Oblastná 
organizácia cestovného ruchu Malé Karpaty. Desať zakladajúcich členov spomedzi obcí  
a podnikateľov – vinárov tak využilo možnosť, ktorú poskytuje Zákon o podpore cestovného 
ruchu č. 91/2010 Z.z. s cieľom zlepšiť manažment a marketing destinácie užšou spoluprácou 
verejného a súkromného sektoru, aj s pomocou podpory formou štátnej dotácie. Organizácia si 
medzi prvé ciele stanovila svoje rozšírenie o ďalšie obce a podnikateľov zo všetkých segmentov 
participujúcich v oblasti turizmu a vypracovanie stratégie rozvoja destinácie. 

V súčasnosti fungujú na území BSK okrem OOCR Malé Karpaty aj 1 krajská a 3 oblastné 
organizácie cestovného ruchu. Sú to Krajská organizácia cestovného ruchu Turizmus regiónu 
Bratislava (založená v r. 2012), Oblastná organizácia cestovného ruchu Bratislava Tourist 
Board (založená v r. 2011) a Oblastná organizácia cestovného ruchu Región Senec (založená 
v r. 2012).  

Vstup Oblastnej organizácie cestovného ruchu Malé Karpaty (29.12.2015) do Krajskej 
organizácie cestovného ruchu Bratislava Region Tourism je plusom pre celý bratislavský región. 
Vstupom OOC R Malé Karpaty do Krajskej organizácie CR sa vytvára sieť poskytovateľov 
služieb v cestovnom ruchu, ktorí si navzájom už nebudú konkurovať, ale môžu spolupracovať 
a priniesť spoločne turistom výhodné balíčky. Začiatok spolupráce sa prejavil už v treťom 
kvartáli roku 2015, keď Malokarpatský región zaznamenal zvýšenie počtu turistov o viac 19% 
a tento trend pokračoval aj v 4. kvartáli. 
 
Zakladajúcimi členmi OOCR Malé Karpaty sú mestá Modra a Svätý Jur, obce Vinosady, 
Dubová, Píla, Limbach, Častá, Doľany, vinár Michal Petrík – VICTORY'S WINE a Svätojurský 
vinohradnícky spolok. Na valnom zhromaždení dňa 17.3.2016 boli za členov prijatí mesto 
Pezinok, obce Slovenský Grob a Budmerice a Malokarpatské múzeum v Pezinku. 
Keďže organizácia si stanovila ako prvý cieľ rozšírenie o ďalšie obce a podnikateľov  
zo všetkých segmentov participujúcich v oblasti turizmu, oslovila aj našu MČ, či by nechcela 
byť jej členom. 
Za týmto účelom sa konalo na podnet starostu Modry – Juraja Petrakoviča  prezentačné 
stretnutie dňa 17.3.2016 v Modre, cieľom ktorého bolo predstavenie plánovaných aktivít 
novovzniknutého združenia na podporu cestovného ruchu v Malokarpatskom regióne. Pozvaní 
boli zástupcovia miest a obcí Malokarpatského regiónu. Jedným z cieľov bola aj prezentácia 
projektu „Otvorených viech“, ktoré majú za cieľ zjednotiť vinárov, ktorí budú mať počas mája – 
novembra v rámci celého roka otvorené svoje vínne pivnice po vzore „Pezinských viech“, čiže 
pivnice s ochutnávkami. Projekt OOCR malé Karpaty je podporovaný BSK a KOCR Turizmus 
regiónu Bratislava.  Neskôr majú k otvoreným pivniciam pribudnúť aj iné typy služieb 
a atraktivít, vrátane lokálnych podujatí. 
Za účelom podpory projektu „Otvorených viech“ táto organizácia spúšťa v spolupráci 
s Bratislavským samosprávnym krajom aj pravidelnú víkendovú autobusovú dopravu „Weekend 
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Schuttle Bus“, ktorý má mať zastávky na vopred stanovených miestach (vínne pivnice, kultúrne 
pamiatky, ubytovacie zariadenia, reštaurácie a iné atraktívne miesta). Projekt by mal byť 
spustený do novembra tohto roku. Autobus bude mať presne stanovený časový harmonogram, 
aby si turisti mohli vopred naplánovať cestu. Cieľom je vytvorenie podporného prostriedku pre 
rozvoj turizmu v regióne formou pravidelného kyvadlového spoja. 
Ďalším cieľom OOCR je okrem prípravy a tvorby web stránky www.malekarpaty.travel aj 
vytvorenie databázy zaujímavých objektov cestovného ruchu pre cestovné kancelárie a agentúry 
zamerané na cestovný ruch. 
V nadväznosti na stratégiu Bratislavského samosprávneho kraja máme v pláne podporiť aktivity 
našich zaktivizovať miestnych vinárov a vinohradníkov, ktorí by boli ochotní v určité dni počas 
roka otvoriť svoje pivnice pre verejnosť. Vďaka otvoreným pivniciam vytvoríme  
pre návštevníkov zaujímavý voľno časový produkt a tak sa Rača stane  turisticky zaujímavou 
a vyhľadávanou destináciou Bratislavy. S otvorenými pivnicami však súvisí aj viacero iných 
činností, ktoré bude treba doriešiť na úrovni obcí, preto sme uvítali vznik novej Oblastnej 
organizácie cestovného ruchu Malé Karpaty. Jednou z jej úloh bude aj vyriešenie  otázky 
dopravy do jednotlivých destinácií a to formou zriadenia víkendovej dopravy, ktorá do Rače 
prinesie turistov.  
Vzhľadom na uvedené skutočnosti má aj naša mestská časť záujem o členstvo v spomínanom 
združení. Ročný členský poplatok je pre rok 2016 stanovený na paušálny poplatok vo výške 
500€ + sadzba 0,35 x počet prenocovaní. Podľa informácie z Magistrátu  sme mali v minulom 
roku 2015 v našej mestskej časti  evidovaných 20132 prenocovaní. Nakoľko však príjem za daň 
za ubytovanie nejde do rozpočtu mestskej časti, ale do rozpočtu mesta Bratislavy, bude potrebné 
požiadať predstavenstvo združenia o výnimku tak, ako to urobila obec Častá v prípade 
ubytovacieho zariadenia Papiernička. Členom sa môžeme stať po odsúhlasení predstavenstvom 
a uhradením členského poplatku, ktorý by v našom prípade predstavoval paušálnu platbu  
vo výške 500€.  
Spomínaná oblastná organizácia bude fungovať ako z členských príspevkov, tak i z dotácie 
Ministerstva dopravy, v zmysle ktorej  môže ministerstvo poskytnúť oblastnej organizácii  
v rovnakej výške ako je súhrnná hodnota vybratých členských príspevkov oblastnej organizácie 
za obdobie predchádzajúceho kalendárneho roka, pričom maximálna výška dotácie oblastnej 
organizácii je ohraničená 90% súhrnnej hodnoty vybratej dane za ubytovanie u všetkých 
členských obcí oblastnej organizácie v predchádzajúcom rozpočtovom roku. Zo získaných 
finančných prostriedkov plánujú vybaviť kanceláriu, kryť mzdy na pracovníkov, registráciu 
domén, Weekend Schuttle Bus a reklamné kampane. 
 
 
Vízia OOCR Malé Karpaty 
Pri zachovaní hmotného, nehmotného a prírodného dedičstva vytvoriť fungujúcu sieť služieb 
(ubytovacích, stravovacích, informačných, dopravných) a produktov pod jednotnou značkou 
zaručujúcou štandart kvality, a tak maximalizovať prínos turizmu pre región, jeho obyvateľov a 
miestnu ekonomiku.  
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4. Materiál 
/Informácie sú čerpané z materiálu, ktorý bol pripravený Mgr. Elenou Palčákovou, 
terajšou výkonnou riaditeľkou OOCR, pri zakladaní organizácie/ 
 
Turizmus je kľúčovým faktorom pre rozvoj obce, mesta aj celého kraja z týchto dôvodov:  
 čistý priemysel, ktorý neničí životné prostredie  
 má vysoký podiel ľudskej práce, pričom zamestnáva aj nižšie vzdelanostné kategórie  
 za prácou zväčša netreba cestovať, je viazaná lokálne  
 podporuje malé a stredné podnikanie, pričom zisk zostáva v regióne  
 pracuje prevažne s domácimi vstupmi  
 živí lokálnu kultúrnu ponuku a poskytovateľov služieb  
 zvyšuje kvalitu života a životnú úroveň miestnych obyvateľov  
 prináša devízy, ale aj DPH ostáva v domovskej krajine  
 
Základným predpokladom pre rozvoj je prostredie atraktívne na trávenie voľného času (prírodné 
krásy, historické pamiatky, mestský život s atrakciami), s kvalitnými službami, s náležitou 
komerčnou a nekomerčnou infraštruktúrou podporujúcou cestovanie . Kľúčové však je, aby bol 
založený na fungujúcom systéme riadenia. Cieľom zakladania organizácií destinačného 
manažmentu (DMO) sú všetky aktivity zamerané na neustále zvyšovanie počtu návštevníkov v 
destinácii, výdavkov návštevníka počas pobytu, zvyšovanie počtu vracajúcich sa návštevníkov, 
predĺženie počtu dní strávených v destinácii. S moderným prístupom k manažovaniu a 
marketingu turizmu sú dnes organizácie DMO považované za najrozvinutejšiu formu riadenia 
cestovného ruchu. V zahraničí takéto organizácie existujú od polovice minulého storočia, 
zriadené na základe príslušných zákonov. Na Slovensku už vzniklo 34 oblastných organizácie 
destinačného manažmentu. 
 
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O OOCR  
OOCR je regionálnou riadiacou a výkonnou štruktúrou pre rozvoj cestovného ruchu (CR), ktorá 
združuje samosprávy obcí, podnikateľov a iné subjekty činné v CR. Hlavným cieľom OOCR je 
rozvíjať turizmus tak, aby bol k dlhodobému prospechu obyvateľov regiónu a jeho 
návštevníkov. Špecifické ciele OOCR sú: rozvoj, propagácia a marketing regionálneho 
turistického produktu, podpora subjektov činných v turizme, manažment kvality produktu a 
služieb, ustanovenie značky a zlepšenie imidžu regiónu ako medzinárodne známej turistickej 
destinácie. Tieto ciele smerujú k zvýšeniu počtu návštevníkov a ich prenocovaní, predĺženiu ich 
pobytu a zvýšeniu ich výdavkov pri plnom zachovaní historického, kultúrneho a prírodného 
dedičstva lokality. OOCR bude financovať svoju činnosť z členských príspevkov obcí a 
podnikateľov, príspevku štátu, vlastných príjmov a prípadne z fondov EU a grantov.  
Cieľom budovania „turistickej destinácie“, ktorá vzniká spojením vedľa seba pôsobiacich obcí,  
miest, poskytovateľov služieb turizmu a ďalších subjektov z iných odvetví, je vytvorenie silnej  
ponukovej a konkurencieschopnej „jednotky“ na trhu.  
 
Kľúčové úlohy OOCR:  
 riadenie a plánovanie  
 vývoj a tvorba produktov na lokálnej úrovni - manažment produktu (ponuky)  
 manažment značky  
 poskytovanie informácií a zákazníckeho servisu návštevníkom  
 marketingová komunikácia (propagácia destinácie)  
 podpora predaja destinácie  
 podpora rozvoja, výstavby, prípadne prevádzka turistickej infraštruktúry  
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Oblastná organizácia CR v malokarpatskom regióne vznikla podľa zákona o podpore CR 
91/2010 v znení neskorších predpisov s cieľom združiť sily a prostriedky k systematickému 
rozvoju CR (manažmentu destinácie) na svojom území. OOCR je samostatnou právnou formou  
umožňujúcou spoluprácu privátneho a verejného sektora, združujúcou finančné a ľudské  
zdroje. Podmienky činnosti OOCR upravujú stanovy, ktoré sú prílohou tohto dokumentu. 
Orgánmi organizácie sú valné zhromaždenie, predsedníctvo, dozorný orgán a výkonný riaditeľ. 
Každý člen organizácie má v zmysle zákona jeden hlas, v predsedníctve majú rovnaký počet 
hlasov obce a podnikatelia. O výške členských príspevkov na každý kalendárny rok rozhoduje 
valné zhromaždenie podľa kľúča popísaného v stanovách.  
Motiváciou k založeniu OOCR je zákon č. 91/2010 v znení neskorších predpisov, ktorý 
nadobudol účinnosť 1. decembra 2011. Ak sa OOCR založí, zaregistruje na MDVaRR a do roka 
2015 požiada o dotáciu, štát ju môže poskytnúť až do výšky 90% z vybraných členských 
príspevkov, najviac však do výšky vybranej dane za ubytovanie.  
Založeniu OOCR Malé Karpaty predchádzalo ustanovenie prípravnej skupiny, ustanovenej 
počas župného štvrtku 19.2.2015 v Modre, ktorej členmi sú: Mgr. Petrakovič - primátor Modry, 
Ing. Andel - viceprimátor Pezinka, RNDr. Ing. Mgr. Mičunek -predseda združenia obcí a miest 
Malokarpatského regiónu, Ing. Mikušová – predsedníčka komisie EZ,RS a CR a Ing. 
Melicharová – riaditeľka odboru CR a K BSK. Zákon vyžaduje, aby oblastnú organizáciu 
založilo minimálne 5 obcí a podnikateľské subjekty, pričom súhrn počtu prenocovaných 
návštevníkov v ubytovacích zariadeniach 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.  
Prijímanie ďalších členov je v kompetencii Predstavenstva OOCR. Cieľom je osloviť k 
spolupráci ďalšie podnikateľské a iné subjekty činné v cestovnom ruchu. K založeniu OOCR je 
nutné pristúpiť ihneď po schválení členstva v zastupiteľstvách obcí. Organizácia bola 
zaregistrovaná na MDVaRR, zriadil sa príspevkový a prevádzkový účet a vybrali sa členské 
príspevky od obcí aj podnikateľov. Preukázané vybrané členské príspevky slúžia ako podklad 
pri žiadosti o štátnu dotáciu. K žiadosti o dotáciu je potrebné tiež predložiť projekt, ktorý 
popisuje aktivity, na ktoré bude dotácia použitá. Dotáciu je možné použiť na naplnenie cieľov 
organizácie, nie však na financovanie prevádzkových nákladov OOCR. Aby mohla oblastná 
organizácia žiadať o dotáciu MDV a RR SR bolo potrebné založiť ju najneskôr do konca roku 
2015, tak aby mohla požiadať o dotáciu do 15.3.2016  
 
Členské príspevky: Výšku členského príspevku schvaľuje každoročne valné zhromaždenie ako 
najvyšší orgán OOCR. Členský príspevok je splatný ročne, vždy k 31. januáru.  
 
Ciele a očakávaný prínos OOCR Malé Karpaty 
Hlavným dlhodobým cieľom organizácie je vytvorenie platformy pre efektívne a profesionálne 
riadenie rozvoja turizmu v regióne a marketing destinácie. Ďalšími úlohami sú:  
a) zviditeľnenie a budovanie imidžu regiónu a obce,  
b) zlepšenie informovanosti návštevníkov (TIC, brožúry, turistický internetový portál regiónu, 
orientačný a informačný systém),  
c) budovanie infraštruktúry CR (chodníky, cyklotrasy, odpočívadlá a pod.),  
d) podpora podujatí regiónu,  
e) tvorba produktu CR (víno, keramika, cyklo,...)  
f) podpora obci pri príprave projektov z fondov EU a grantov  
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g) vzdelávanie v CR a zlepšenie kvality poskytovaných služieb  
h) manažment kvality služieb  
 
V prvom roku činnosti sa OOCR sústredí na stabilizáciu organizácie, vytvorenie partnerstva 
verejného a privátneho sektora, zber základných informácii pre turistický portál, marketing 
regiónu a koordináciu investičných projektov v oblasti produktu a infraštruktúry CR. OOCR 
pripraví podklady a zabezpečí verejné obstarávania pre svoju činnosť.  
 
AKTIVITY A ROZPO ČET OOCR MALÉ KARPATY PRE ROK 2016  
 
Jednotlivé aktivity sú zoradené podľa časovej postupnosti.  
1. Zariadenie kancelárie (viď rozpočet)  
2. Zmluva s IT administrátorom, účtovníčkou, PR agentúrou (napĺňanie obsahu webovej stránky 
a fcb profilu, komunikácia s médiami),  
3. Registrácia domén / vytvorenie email adresy  

 Domény:  malekarpaty.travel (základná doména)  
visitsmallcarpathians, travelsmallcarpathians, gosmallcarpathians, 
smallcarpathians, malekarpaty.net, malekarpaty.eu, malokarpatskevina, 
bestslovakwines, slowakischeweine, slovakwines  

Žiaľ domény ako malekarpaty.sk, malekarpaty.com sú už obsadené  

E-mailová adresa: info@malekarpaty.travel, elena.palcakova@malekarpaty.travel  

4. Vytvorenie loga / značky a základného dizajn manuálu OOCR Malé Karpaty  
Na základe najtypickejšej črty tohto regiónu – vinárstvo a vinohradníctvo pripraviť brief a 
uskutočniť výberové konanie na logo pre región Malé Karpaty  
5. Vytvorenie fcb profilu Male Karpaty.travel  
6. Príprava a vytvorenie web stránky www.malekarpaty.travel  
7. Začať samostatné stretnutia s jednotlivými členmi OOCR Malé Karpaty (starostovia, TIC, 
zamestnanci zodpovední za CR v danej obci) a prediskutovať ich potreby z hľadiska cestovného 
ruchu, dohodnúť spôsob dlhodobej spolupráce. Požiadavky zohľadniť v pripravovanej stratégii.  
8. V spolupráci s jednotlivými obcami a TIC vytvoriť „databázu“ podujatí, ktoré sa budú 
podporovať / propagovať regionálne  
9. Tvorba plánu komunikácie dohodnutých podujatí a ďalších aktivít súvisiacich s cestovným 
ruchom v malokarpatskom regióne  
10. Naštartovanie fotodokumentácie a videozáznamov z nosných podujatí, atrakcií a 
zaujímavostí, ktoré sa použijú na fcb, web stránke, ako propagácia v tlačených médiách, na 
výstavách  
11. Príprava stratégie OOCR Malé Karpaty a predloženie prvého draftu na pripomienkovanie na 
verejnom stretnutí  
12. Príprava a organizácia verejného stretnutia so subjektmi pôsobiacimi v Malokarpatskom 
regióne  
13. Stretnutia s potencionálnymi členmi OOCR Malé Karpaty (podnikatelia, OZ, spolky ...). Pri 
oslovovaní podnikateľov je dôležitá spolupráca so starostami / primátormi. Je potrebné, aby sa 
ďalšími členmi stali významní podnikatelia v cestovnom ruchu – gastro, ubytovanie, cestovné 
kancelárie, významní vinári resp. vinárske spolky / združenia, majitelia regionálnych „atrakcií“ , 
a pod.  
14. Príprava a spustenie projektu „Otvorené viechy“  



 8 

Možnosť kedykoľvek individuálne (malá či väčšia skupina) navštíviť vínne pivnice v podstate 
kedykoľvek počas roka patrí k základným atribútom produktu vínnej cesty. Nevyhnutným 
predpokladom je informovanosť potenciálnych návštevníkov o možnosti vybrať si, kedy a kde 
sú pivnice otvorené. Okrem niekoľkých veľkých subjektov (vinárskych resp. gastronomických, 
na víno profilovaných, podnikov) nie je pre malých vinárov možné mať pre verejnosť otvorenú 
pivnicu stále, resp. otvorenú bez adekvátnej propagácie, aby v čase jej otvorenia priniesla 
vinárovi aj očakávaný profit. K tomuto účelu je potrebné vytvoriť v dostatočnom časovom 
predstihu harmonogram (kalendár) otvorených pivníc na území celého regiónu (až po Trnavu) a 
tento účinne propagovať. Pilotný produkt „Pezinské viechy“ ponúkajú od r. 2014 pezinskí 
vinári, zatiaľ v období máj – október. Podobným spôsobom je potrebné postupovať aj v ďalších 
mestách a obciach.  
Takáto forma si vyžaduje veľmi úzku koordináciu všetkých vinárov, ktorí sa jej budú chcieť 
zúčastniť. Optimálnou platformou je lokálna koordinácia na úrovni miestnych združení a 
spolkov a regionálna koordinácia pod gestorstvom OOCR Malé Karpaty, s finančnou a 
marketingovou podporou BSK a KOCR Turizmus regiónu Bratislava. Takéto koordinované 
vytvorenie harmonogramu otvorených pivníc má zabezpečiť:  
- stálu (na začiatku aspoň počas niekoľkých dní v týždni) ponuku otvorených prevádzok pre 
návštevníkov na ucelenom území destinácie alebo jej časti,  
- dobre cielený marketing a včasnú propagáciu pre rozhodovanie sa a plánovanie cesty 
potenciálnym návštevníkom,  
- včasné plánovanie u vinárov a tým garanciu skutočne otvorenej a dostupnej prevádzky v 
uvedenom termíne,  
- spravodlivé „rozdelenie“ medzi prevádzky, aby sa na každého záujemcu dostalo počas celého 
roka, resp. počas turisticko-vinárskej sezóny cca od apríla do novembra,  
- možnosť zapojenia sa aj iných subjektov poskytujúcich iné typy služieb a atraktivít v danej 
obci v danom termíne, vrátane synergického naplánovania aj rôznych obecných podujatí v 
danom termíne,  
- koncentrovanie marketingovej pozornosti len na niekoľko prevádzok v konkrétnom termíne, 
aby sa do nich nasmerovali návštevníci a „garantovali“ primeraný obrat  
- ekonomicky udržateľné zvládnutie logistických služieb, najmä v oblasti dopravy, ale aj 
dostupnosť ubytovania  
15. V spolupráci s BSK príprava a spustenie projektu „Weekend Shuttle Bus“  
Ide o pravidelnú autobusovú dopravu (počas víkendov a sviatkov) výlučne pre turistov, ktorí 
majú už zakúpený regionálny, resp. lokálny produktový balíček, alebo si ho zakúpia v autobuse. 
Autobus bude mať zastávky na vopred stanovených miestach (vínne pivnice, kultúrne pamiatky, 
ubytovacie zariadenia, reštaurácie, atraktívne miesta). Autobus bude mať presný časový 
harmonogram, aby si turisti mohli vopred naplánovať cestu.  
Individuálna doprava vlastným autom je pri produkte vínneho turizmu do veľkej miery 
obmedzujúca. Preto jedným z hlavných podporných prostriedkov pre rozvoj turizmu v regióne 
je vytvorenie samostatných dopravných kyvadlových spojov.  
16. Tvorba databázy záujmových objektov cestovného ruchu (vinári, vinárstva, kultúrne 
pamiatky, ubytovanie, stravovanie, zaujímavosti, atrakcie a pod.) Táto databáza bude k 
dispozícii či už KOCR, SACR, cestovným kanceláriam, ale aj jednotlivých obciam a TIC 
Malokarpatskom regióne.  
17. Príprava expozície na Slovakiatour 2017 – v spolupráci s BSK a KOCR  
18. Aplikácie WineryApp / MVC / Wisomm – nadviazať spoluprácu s autormi aplikácii 
(aktualizácia a využiť ich ako jeden z nástrojov podpory cestovného ruchu v regióne)  
19. Príprava plánu aktivít a rozpočtu na rok 2017 – 2018. Schválený by mal byť na VZ v 
novembri.  



 9 

 
ROZPOČET  
Výška rozpočtu vychádza z členských príspevkov v roku 2015, t.j. 24.500,- EUR (Limbach 
zaplatil 500 EUR až v roku 2016) a členských príspevkov v roku 2016, ktoré by mali byť 
vypočítané kľúčom (viď prílohu s podrobnou tabuľkou):  
Návrh 1: min. poplatok je 500 EUR + počet prenocovaní v roku 2015 x 0,35.  
Návrh 2: min. poplatok je 300 EUR + počet prenocovaní v roku 2015 x 0,40.  
V tom prípade by sme mali na členskom vyzbierať za rok 2016 cca 46.000,- EUR.  
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5. Stanovy  

STANOVY 
 

OBLASTNEJ ORGANIZÁCIE CESTOVNÉHO RUCHU 
 

„Malé Karpaty“, „The Small Carpathians“ 
 

 
Preambula 

 
„Malé Karpaty“, „The Small Carpathians“ je oblastná organizácia cestovného ruchu založená podľa § 14 a 
nasl. zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov na podporu 
a propagáciu cestovného ruchu a na vytváranie podmienok rozvoja cestovného ruchu na území 
zakladateľov a členov s cieľom trvalo udržateľného rozvoja cestovného ruchu a ochrany záujmov svojich 
členov. 

I. HLAVA  
NÁZOV,SÍDLO A PREDMET ČINNOSTI OBLASTNEJ 

ORGANIZÁCIE  
 

Čl.1 
Názov a sídlo 

 
(1) Názov oblastnejorganizáciecestovnéhoruchu: 

V slovenskom jazyku: „Malé Karpaty “ 
V anglickom jazyku: „The Small Carpathians“ 

 
(2) Sídlomoblastnejorganizácie:Štúrova 59, 900 01 Modra 

(v ďalšom texte len „oblastná organizácia“) 
 

Čl.2 
Predmet činnosti 

 
Oblastná organizácia: 

a) podporuje činnosť svojich členov pri tvorbe a realizácii koncepcie rozvoja cestovného ruchu na 
území svojej pôsobnosti, 

b) tvorí a realizuje marketing a propagáciu cestovného ruchu pre svojich členov a obec doma a v 
zahraničí, 

c) presadzuje spoločné záujmy svojich členov, 
d) spolupracuje s orgánmi obcí pri rozvoji územia v rámci svojej pôsobnosti vrátane spracúvania a 

realizácie programov jeho podpory a rozvoja, 
e) podporuje kultúrny, spoločenský a športový život a zachovanie prírodného a kultúrneho 

dedičstva, 
f) organizuje podujatia pre obyvateľov a návštevníkov, 
g) poskytuje svojim členom poradensko-konzultačné služby, 
h) spracúva a predkladá projekty rozvoja cestovného ruchu a zabezpečuje ich realizáciu, 
i) presadzuje trvalo udržateľný rozvoj cestovného ruchu tak, aby sa chránilo a zachovávalo životné 

prostredie zo všetkých jeho stránok a rešpektoval sa spôsob života miestneho obyvateľstva a 
rešpektovali sa vlastnícke práva, 

j) zostavuje a realizuje koncepciu rozvoja cestovného ruchu, pričom vychádza z vlastných analýz, 
krajskej koncepcie cestovného ruchu a národnej koncepcie cestovného ruchu, 

k) v spolupráci s orgánmi obcí, ktoré sú jej členmi, vypracúva a realizuje ročný plán aktivít a 
monitorovaciu správu o vývoji cestovného ruchu na svojom území, 
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l) iniciuje alebo zabezpečuje tvorbu, manažment a prezentáciu produktov cestovného ruchu na 
svojom území, a to aj prostredníctvom turistického informačného centra, 

m) zostavuje ročný plán aktivít, ktorý schvaľuje valné zhromaždenie, 
n) aktualizuje integrovaný informačný systém vo svojej pôsobnosti, a to aj prostredníctvom 

turistického informačného centra, 
o) mapuje produkty, aktivity a hodnoty cieľového miesta vo svojom území v spolupráci s obcami, 

členmi oblastnej organizácie a zástupcami odbornej verejnosti, a to aj prostredníctvom 
turistického informačného centra, 

p) zostavuje správu o činnosti, ktorú zverejňuje na svojom webovom sídle a ročnú účtovnú 
závierku, ktorú ukladá do verejnej časti registra účtovných závierok, 

q) môže zriadiť alebo založiť turistické informačné centrum, 
r) predkladá ministerstvu každoročne do 15. marca doklad preukazujúci sumu finančných 

prostriedkov získaných z členských príspevkov za predchádzajúci rozpočtový rok. 
 

II. HLAVA  
ORGÁNY OBLASTNEJ ORGANIZÁCIE, ICH PÔSOBNOS ŤA SPÔSOB 

ROZHODOVANIA  
 

Čl.3 
Orgány a pracovné komisie 

 
(1) Orgánmi oblastnej organizácie sú: 

a) Valné zhromaždenie, 
b) predstavenstvo, 
c) dozorná rada 
d) výkonný riaditeľ. 

(2) Valné zhromaždenie môže rozhodnúť o zriadení pracovných komisií v súlade s týmito stanovami. 
 

Čl.4 
Valné zhromaždenie 

 
(1) Valné zhromaždenie je najvyšší orgán, ktorý tvoria všetci členovia oblastnej organizácie. 
(2) Predstavenstvo zvoláva valné zhromaždenie najmenej dvakrát do roka, spravidla v termíne do 31.5. 

a 30.11. príslušného roka. Ak o zvolanie písomne požiada najmenej jedna tretina členov oblastnej 
organizácie alebo dozorná rada, zvolá valné zhromaždenie do 30 dní o do dňa doručenia žiadosti. Ak 
tak predstavenstvo neurobí, valné zhromaždenie zvolá predseda predstavenstva v lehote ďalších 30 dní 
. 

(3) Valné zhromaždenie je uznášania schopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov 
a predseda alebo podpredseda predstavenstva alebo až do ich zvolenia členovia oblastnej organizácie 
predstavujúci najmenej polovicu všetkých členov. Ak nie je v čase stanovenom ako začiatok valného 
zhromaždenia prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov, valné zhromaždenie sa po uplynutí 
jednej hodiny od začiatku valného zhromaždenia 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. Valnému zhromaždeniu predsedá predseda alebo podpredseda 
predstavenstva. V prípade ich neprítomnosti  prítomní si medzi sebou zvolia predsedajúceho. 

(4) Na prijatie uznesenia je potrebná viac ako polovica hlasov prítomných členov. Uznesenie o zásadných 
otázkach podľa odseku 6 tohto článku je prijaté, ak za návrh hlasovalo viac ako 60 % všetkých 
členských obcí a súčasne viac ako 60 % všetkých ostatných členských subjektov. 

(5) Až do zvolenia orgánov oblastnej organizácie predsedá valnému zhromaždeniu starosta alebo primátor 
obce, ktorého určili zakladajúci členovia. Predsedajúci otvára, vedie rokovanie, konštatuje 
uznášaniaschopnosť a ukončuje schôdzu valného zhromaždenia. 

(6) Valné zhromaždenie rozhoduje o všetkých  zásadných otázkach oblastnej organizácie, najmä: 
a) schvaľuje stanovy, volebný a rokovací poriadok, ich zmeny a dodatky, 
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b) volí a odvoláva predsedu, podpredsedu a ďalších členov predstavenstva, členov a predsedu 
dozornej rady a výkonného riaditeľa, 

c) ustanovuje a odvoláva ďalšie orgány, ak to určujú stanovy, 
d) schvaľuje zriadenie pracovných komisií, 
e) schvaľuje rozpočet, ročnú účtovnú závierku a správu o činnosti oblastnej organizácie 
f) rozhoduje o rozpustení alebo zrušení oblastnej organizácie alebo o jej zlúčení s inou oblastnou 

organizáciou, 
g) určuje výšku a lehotu splatnosti členských príspevkov, 
h) schvaľuje zásady hospodárenia s majetkom oblastnej organizácie, 
i) rozhoduje o prevzatí alebo odmietnutí finančných pohľadávok a záväzkov oblastnej 

organizácie vrátane pôžičiek a úverov, 
j) schvaľuje koncepciu rozvoja cestovného ruchu z hľadiska regionálnych priorít v súlade s 

koncepciou cestovného ruchu Slovenskej republiky a vyššieho územného celku, 
k) schvaľuje ročný plán aktivít, 
l) vymenúva likvidátora a určuje jeho odmenu. 

(7) Fyzická osoba uplatňuje svoje hlasovacie právo osobne alebo prostredníctvom písomne 
splnomocnenej fyzickej osoby. Právnická osoba uplatňuje svoje hlasovacie právo prostredníctvom 
osoby, ktorá má oprávnenie na jej zastupovanie. Pri pochybnosti o existencii a rozsahu oprávnenia na 
zastupovanie musí byť hlasovacie právo uplatnené prostredníctvom písomne splnomocnenej 
osoby.Každý člen má na každé celé 1,- € (slovom: „jedno“ euro) svojho členského príspevku jeden 
hlas. Počet hlasov každého člena oblastnej organizácie v kalendárnom roku sa počíta podľa výšky 
členského príspevku v predchádzajúcom roku. V prvom roku trvania oblastnej organizácie sa počet 
hlasov člena spravuje výškou členského príspevku určeného v zakladateľskej zmluve. Pri vstupe 
nového člena sa počet hlasov určí podľa členského príspevku určeného valným zhromaždením pre 
vstupujúceho člena.“ 

(8) Pozvánka na valné zhromaždenie musí obsahovať určenie miesta, času konania a návrh programu. 
Musí byť doručená každému členovi najmenej 15 kalendárnych dní pred konaním valného 
zhromaždenia. Na základe predchádzajúceho písomného súhlasu člena je možné doručovať pozvánku 
aj elektronickou poštou; v takom prípade je povinnosťou člena zabezpečiť funkčnosť a dosažiteľnosť 
elektronickej komunikácie a bez odkladu oznámiť zmeny emailovej adresy. 

 
Čl.5 

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

v období medzi zasadnutiami valného zhromaždenia. 
(2) Počet členov predstavenstva je 2. Členmi predstavenstva sú predseda, podpredseda predstavenstva, 

pričom obce a mestá a aj ostatné členské subjekty v predstavenstve zastupuje 1 člen. 
(3) Predstavenstvo je spôsobilé uznášať sa, ak je na jeho zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina jeho 

členov.Rozhodnutie predstavenstva je prijaté, ak zaň hlasovala viac ako polovica prítomných členov 
predstavenstva. Každý člen predstavenstva má jeden hlas. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas 
predsedu a v jeho neprítomnosti hlas podpredsedu predstavenstva. 

(4) Predstavenstvo rozhoduje o všetkých záležitostiach, ktoré podľa zákona, stanov alebo uznesenia 
valného zhromaždenia neboli zverené inému orgánu oblastnej organizácie. 

(5) Predstavenstvo: 
a) zvoláva valné zhromaždenie, pripravuje podklady pre jeho rokovanie a zabezpečuje plnenie jeho 

uznesení, 
b) predkladá valnému zhromaždeniu návrh na zloženie orgánov oblastnej organizácie na ďalšie 

volebné obdobie, 
c) podáva návrh na výmaz oblastnej organizácie a oznamuje príslušnému ministerstvu zmenu 

stanov, 
d) zostavuje ročný plán aktivít oblastnej organizácie a vypracúva koncepciu rozvoja cestovného 

ruchu na svojom území, 
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e) vypracúva návrh rozpočtu oblastnej organizácie a správu o činnosti a predkladá ich na schválenie 
valnému zhromaždeniu, 

f) hospodári s majetkom oblastnej organizácie, 
g) rozhoduje o vzniku a zániku členstva a vedie zoznam členov, 
h) poskytuje informácie členom oblastnej organizácie, 
i) poskytuje dozornej rade podklady na kontrolnú činnosť na základe vyžiadania predsedu dozornej 

rady, informuje ju o schôdzach predstavenstva a poskytuje jej zápisnice z týchto schôdzí. 
j) rozhoduje o účasti na projektoch financovaných z fondov a grantov EÚ a / alebo grantov 

vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv uzatvorených medzi SR a inými štátmi, 
(6) Na čele predstavenstva je predseda, ktorý riadi činnosť orgánov oblastnej organizácie, 

zvoláva, pripravuje a riadi schôdze predstavenstva a vykonáva ďalšie činnosti, ktorému určujú 
stanovy, uznesenia valného zhromaždenia alebo predstavenstva. 

(7) Predseda je štatutárnym orgánom oblastnej organizácie. Ak predseda nemôže vykonávať svoju 
funkciu alebo je odvolaný, do zvolenia nového predsedu vykonáva jeho funkciu a funkciu 
štatutárneho orgánu oblastnej organizácie podpredseda. 

(8) Na zasadnutie predstavenstva možno prizvať aj zástupcov z iných oblastí činnosti s cieľom 
poradenstva v dôležitých otázkach týkajúcich sa cestovného ruchu. 

(9) Predstavenstvo schvaľuje svoj rokovací poriadok. 
(10) Predseda alebo podpredseda sú oprávnení konať v mene oblastnej organizácie vo všetkých 

veciach a zastupovať jej záujmy, pričom sú viazaní uzneseniami valného zhromaždenia a 
predstavenstva. 

(11) V mene oblastnej organizácie je oprávnený konať aj výkonný riaditeľ vo veciach určených 
stanovami, pričom je viazaný uzneseniami valného zhromaždenia a predstavenstva. 

Čl.6 
Dozorná rada 

 
(1) Dozorná rada je kontrolným orgánom oblastnej organizácie. Dozorná rada má dvoch členov, 

pričom obce, mestá a ostatné členské subjekty sú v dozornej rade zastúpené jedným (obce, mestá 
a členské subjekty musia mať v dozornej rade zastúpenie rovnakým počtom hlasov) členom. 
V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu a v jeho neprítomnosti hlas podpredsedu. 

(2) Dozorná rada je spôsobilá uznášať sa, ak je na jej zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina 
jej členov. Každý člen má jeden hlas. Rozhodnutie dozornej rady je prijaté, ak zaň hlasovala viac 
ako polovica prítomných členov. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu alebo v jeho 
neprítomnosti podpredsedu. 

(3) Členovia dozornej rady oblastnej organizácie sú oprávnení nahliadať do všetkých dokladov a 
záznamov týkajúcich sa jej činnosti. 

(4) Dozorná rada: 
a) volí zo svojich členov podpredsedu dozornej rady, 
b) kontroluje plnenie uznesení valného zhromaždenia a predstavenstva oblastnej organizácie, 
c) preskúmava ročnú účtovnú závierku a výročnú správu a predkladá svoje vyjadrenie valnému 

zhromaždeniu, 
d) kontroluje hospodárenie s majetkom oblastnej organizácie, 
e) kontroluje, či je účtovníctvo vedené v súlade s osobitným predpisom, 
f) kontroluje, či oblastná organizácia vykonáva svoju činnosť v súlade so všeobecne záväznými 

právnymi predpismi a stanovami, 
g) upozorňuje predstavenstvo na zistené nedostatky a podáva návrhy na ich odstránenie, 
h) upozorňuje predstavenstvo na zistené porušenie právnych predpisov alebo stanov, 
i) vyjadruje sa k návrhu rozpočtu predkladaného predstavenstvom, 
j) prešetruje podané sťažnosti členov oblastnej organizácie, 

k) predkladá raz ročne správu o svojej činnosti valnému zhromaždeniu. 
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(5) 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 tri mesiace. 

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

Čl.7 
Výkonný riaditeľ 

 
(1) V mene organizácie je oprávnený konať aj výkonný riaditeľ, pričom je viazaný uzneseniami valného 

zhromaždenia a uzneseniami predstavenstva. 
(2) Výkonného riaditeľa volí valné zhromaždenie na základe nominácie predstavenstva. 
(3) Výkonný riaditeľ je zamestnancom organizácie a je nadriadeným zamestnancom všetkých 

zamestnancov organizácie, ktorým je oprávnený dávať príkazy a kontrolovať ich prácu. Riadi 
každodenný chod organizácie, najmä koordinuje a riadi všetky materiálne, finančné a technické 
zdroje organizácie a hospodárenie v súlade s príslušnými zákonmi, pričom dbá o účelné využívanie 
finančných prostriedkov. Pracovné povinnosti výkonného riaditeľa určuje predstavenstvo. 

(4) Výkonný riaditeľ predkladá predstavenstvu návrh organizačnej štruktúry na schválenie. 
(5) Výkonný riaditeľ sa zúčastňuje zasadnutí predstavenstva, dozornej rady i valného zhromaždenia bez 

práva hlasovať. 
(6) Ak sa výkonný riaditeľ vzdá svojej funkcie alebo je odvolaný, výkon funkcie zaniká týmto dňom. 

V čase neobsadenia funkcie výkonného riaditeľa, jeho činnosť vykonáva poverený člen 
predstavenstva. 

(7) Výkonný riaditeľ je oprávnený nakladať s majetkom organizácie so súhlasom predstavenstva 
(8) a samostatne uskutočňovať finančné operácie do finančného limitu schváleného predstavenstvom. 
(9) V mene oblastnej organizácie je oprávnený konať aj výkonný riaditeľ vo veciach určených 

stanovami, pričom je viazaný uzneseniami valného zhromaždenia a predstavenstva. 
 

 
Čl.8 

Spoločné ustanovenia orgánoch oblastnej organizácie 
(1) Funkčné obdobie volených orgánov oblastnej organizácie je štvorročné. 
(2) Zo zasadnutí orgánov oblastnej organizácie sa vyhotovujú zápisnice, ktoré sa uchovávajú počas 

najmenej päť rokov po skončení funkčného obdobia volených orgánov oblastnej organizácie. 
Zápisnice vyhotovuje zapisovateľ a ich správnosť overujú svojím podpisom dvaja overovatelia do 10 
pracovných dní od zasadnutia orgánu; zapisovateľa a overovateľov volí orgán na začiatku svojho 
zasadnutia. Kópie overených zápisníc sa rozposielajú všetkým členom oblastnej organizácie; 
doručovanie elektronickou poštou je možné za podmienky predchádzajúceho písomného súhlasu 
člena. 

 
Čl.9 

Konanie za organizáciu 
 

(1) Za oblastnú organizáciu sú v rozsahu určenom stanovami, každý samostatne, oprávnení konať a 
podpisovať predseda alebo podpredseda predstavenstva vo všetkých veciach a výkonný riaditeľ v 
rozsahu podľa článku 7 bodu (7) stanov, pričom 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. 

 
 
 
 

III. HLAVA  
ČLENSTVO V OBLASTNEJ ORGANIZÁCII  
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Čl.10 

Členstvo v oblastnej organizácii a členské príspevky 
 

(1) O členstvo v oblastnej organizácii môže na základe prihlášky požiadať obec, fyzická osoba alebo 
právnická osoba, ktorá podniká alebo pôsobí na jej území. Členom sa obec alebo právnická alebo 
fyzická osoba stane po schválení predstavenstvom a zaplatení členského príspevku až dňom zápisu do 
zoznamu členov oblastnej organizácie, ktorý vedie predstavenstvo. Zakladajúcim členom vzniká 
členstvo pri založení oblastnej organizácie za podmienky,že do 7 dní odo dňa založenia oblastnej 
organizácie zaplatia svoj členský príspevok. 

(2) Členstvo v oblastnej organizácii zaniká dňom vyškrtnutia zo zoznamu členov oblastnej organizácie na 
základe: 

a) oznámenia fyzickej osoby alebo právnickej osoby o vystúpení z oblastnej organizácie, 
b) zániku právnickej osoby alebo smrti fyzickej osoby, 
c) vylúčenia člena z oblastnej organizácie po predchádzajúcom rozhodnutí valného zhromaždenia z 

dôvodu porušovania stanov, neplatenia členského príspevku alebo z dôvodu poškodzovania 
dobrého mena oblastnej organizácie. 

(3) Oblastná organizácia vyškrtne člena zo zoznamu členov do 30 dní odo dňa zistenia dôvodu zániku 
členstva podľa odseku 3. Pri zániku členstva podľa odseku 3 písm. a) a c) do 15 pracovných dní 
písomne oznámi túto skutočnosť vyškrtnutému členovi. Zánik členstva nezakladá nárok na vrátenie 
členského príspevku, ani jeho pomernej časti. Vyškrtnutý člen nemá právo na podiel na majetku 
nadobudnutom činnosťou oblastnej organizácie. 

 
 

Čl.11 
Práva a povinnosti členov oblastnej organizácie 

 
(1) Práva a povinnosti člena oblastnej organizácie vznikajú dňom jeho zápisu do zoznamu členov 

oblastnej organizácie. 
(2) Člen oblastnej organizácie má právo: 

a) na informácie o činnosti a hospodárení oblastnej organizácie, 
b) zúčastňovať sa a hlasovať na zasadnutiach valného zhromaždenia, pričom každý člen má pri 

výkone svojho hlasovacieho práva na každé celé 1,- EUR (slovom: „jedno“ euro) svojho 
členského príspevku jeden hlas. Počet hlasov každého člena oblastnej organizácie v kalendárnom 
roku sa počíta podľa výšky členského príspevku v predchádzajúcom roku. V prvom roku trvania 
oblastnej organizácie sa počet hlasov člena spravuje výškou členského príspevku určeného v 
zakladateľskej zmluve. Pri vstupe nového člena sa počet hlasov určí podľa členského príspevku 
určeného valným zhromaždením pre vstupujúceho člena, 

c) voliť orgány a byť volený do orgánov oblastnej organizácie, 
d) vykonávať zverené funkcie v orgánoch oblastnej organizácie, 
e) upozorňovať orgány oblastnej organizácie na nedostatky, dávať podnety na ich odstránenie 

a skvalitnenie činnosti, 
f) na propagáciu prostredníctvom marketingových aktivít oblastnej organizácie, 
g) zúčastňovať sa na činnosti, podujatiach a aktivitách oblastnej organizácie. 

 
(3) Člen oblastnej organizácie je povinný: 

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

d) poskytovať oblastnej 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, 
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f) najneskôr do konca februára bežného roka zaslať oblastnej organizácií informáciu o počte 
prenocovaní, vybratej celkovej výške dane za ubytovanie a výške dane za ubytovanie za 
predchádzajúci rok, ak je členom oblastnej organizácie obec alebo mesto. 
 

 
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 na zostávajúce obdobie kalendárneho roka, 
v ktorom bola založená. 

(2) Výšku členského príspevku určuje valné zhromaždenie v súlade s nasledovnými pravidlami: 
a) Výška ročného členského príspevku pre jednotlivé obce a mestá je 500,- EUR (slovom: „päťsto“ 

eur) 
b) Výška členského príspevku pre právnické a fyzické osoby je 500,- EUR (slovom: „päťsto“ eur) 

 
 

IV. HLAVA  
ZÁSADY HOSPODÁRENIA  

 
Čl.13 

Rozpočet a účtovníctvo oblastnej organizácie 
 
(1) Oblastná organizácia hospodári podľa schváleného rozpočtu, ktorý sa zostavuje a schvaľuje na 

príslušný kalendárny rok, a ktorý obsahuje všetky rozpočtové príjmy a výdavky. 
(2) Návrh rozpočtu 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 oblastnej 
organizácie. 

(3) Oblastná organizácia vedie účtovníctvo podľa všetkých príslušných platných právnych predpisov. 
(4) Oblastná 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 oblastnej organizácie 

 
Zdrojom financovania oblastnej organizácie sú: 

a) Členské príspevky, 
b) Dotácie zo štátneho rozpočtu, 
c) Dobrovoľné príspevky samosprávy, fyzických 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. 
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Čl.15 
Obstarávanie zákaziek a hospodárenie s prostriedkami dotácie 

 
(1) Organizácia cestovného ruchu postupuje pri obstarávaní zákaziek podľa osobitného predpisu. 
(2) Pri hospodárení s prostriedkami dotácie postupuje organizácia cestovného ruchu podľa zákona č. 

523/2004 Z. z.o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov. 

 
 

V. HLAVA  
ZRUŠENIEA VÝMAZOBLASTNEJ ORGANIZÁCIE  

 
 

Čl.16 
Spôsob zrušenia oblastnej organizácie a naloženie s likvidačným zostatkom 

 
(1) zrušení alebo zlúčení oblastnej organizácie rozhoduje valné zhromaždenie v súlade s týmito 

stanovami. 
 
(2) Pred zánikom oblastnej organizácie sa vyžaduje likvidácia, ak jej majetok a záväzky neprechádzajú na 

právneho nástupcu. 

Čl.17 
 

Zrušenie bez likvidácie 
 

(1) Oblastná organizácia sa môže zlúčiť len s inou oblastnou organizáciou na základe písomnej zmluvy o 
zlúčení, ak to stanovy týchto oblastných organizácií nezakazujú. 

(2) Zmluva o zlúčení obsahuje označenie zmluvných strán a údaje o majetku, záväzkoch, právach 
a povinnostiach oblastnej organizácie, ktorá sa zlučuje. Zmluva o zlúčení musí byť podpísaná 
štatutárnym orgánom zlučovaných oblastných organizácií. 

(3) Návrh na výmaz zlučovanej oblastnej organizácie z Registra krajských a oblastných organizácií 
cestovného ruchu (ďalej len „register“) predkladá jej štatutárny orgán, ktorého pravosť podpisu na 
návrhu musí byť úradne osvedčená. K návrhu na výmaz sa predloží zmluva o zlúčení, rozhodnutie 
valného zhromaždenia o zlúčení a o zrušení nadácie bez likvidácie. 

(4) Dňom výmazu zlučovanej oblastnej organizácie z registra prechádza majetok, ako aj práva  
a povinnosti zlučovanej oblastnej organizácie na oblastnú organizáciu, s ktorou sa zlúčila. 

 
 

Čl.18 
Zrušenie s likvidáciou 

 
(1) Zápisom likvidátora do registra prechádza pôsobnosť štatutárneho orgánu konať v mene oblastnej 

organizácie na likvidátora. 
(2) Likvidátor robí v mene oblastnej organizácie iba úkony smerujúce k likvidácii. 
(3) Ak likvidátor zistí predĺženie oblastnej organizácie, bez zbytočného odkladu podá návrh na vyhlásenie 

konkurzu. 
(4) Likvidátor zostaví ku dňu vstupu oblastnej organizácie do likvidácie likvidačnú účtovnú súvahu a je 

povinný zaslať prehľad o majetku a záväzkoch oblastnej organizácie všetkým jej členom. 
(5) 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. 

(6) Likvidačný zostatok sa prerozdelí medzi členov oblastnej organizácie pomerne podľa výšky ich 
členského príspevku v čase prijatia uznesenia o zrušení oblastnej organizácie. 

(7) Do 30 dní od skončenia likvidácie podá likvidátor návrh na výmaz oblastnej organizácie z registra. 
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(8) Odmenu likvidátora určuje valné zhromaždenie. 
(9) Oblastná organizácia zaniká výmazom z registra. 
 

VI. HLAVA  
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

Čl.19 

 
(1) Organizácia vzniká dňom zápisu do Registra krajských a oblastných organizácii cestovného ruchu 

vedenom Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky. 
(2) Tieto stanovy boli schválené ustanovujúcim valným zhromaždením. Tieto stanovy nadobúdajú 

platnosť a účinnosť dňom schválenia ustanovujúcim valným zhromaždením. 
(3) Pri každom schválení zmien alebo dodatkov týchto stanov sa vyhotoví aj úplné znenie stanov v znení 

zmien a dodatkov, ktorých správnosť okrem predsedu predstavenstva potvrdia svojimipodpismi 
overovatelia zápisnice zo zasadnutia valného zhromaždenia, na ktorom boli zmeny alebo dodatky 
schválené. 

(4) Prílohy týchto stanov tvoria uznesenia obecných zastupiteľstiev zakladajúcich obcí o súhlase na vznik 
alebo vstup do oblastnej organizácie. 

 
 
V Modre, dňa 18.12.2015 
 
 
 
 
 

....................................................................................................................  
Predseda predstavenstva - štatutárny orgán: Mgr. Juraj Petrakovič 
 
 
 
 
.....................................................................................................................  
Overovateľ zápisnice z valného zhromaždenia: JUDr. Peter Ondrus 
 
 
 
 
.....................................................................................................................  
Overovateľ zápisnice z valného zhromaždenia: Ing. Mária Garajová 
 
 
 
 
.....................................................................................................................  
Overovateľ zápisnice z valného zhromaždenia: Ľudovít Ružička 
 
 
 
 
....................................................................................................................  
Predseda dozornej rady: RNDr. Ing. Mgr. Radovan Mičunek, PhD. 
 
 



6. Stanoviská stálych komisií  
 
materiál: Návrh na vstup mestskej časti Bratislava-Rača za člena do OOCR Malé Karpaty 
 

Komisia stanovisko zapracované A/N zdôvodnenie 

Komisia mandátová       

Komisia finančná a majetková 
    

Komisia školská, kultúrna, 
športová a pre podporu 
podnikania a vinohradníctva  

odporúča miestnemu zastupiteľstvu 
schváliť vstup do Oblastnej organizácie 
cestovného ruchu Malé Karpaty 

A 

  

Komisia životného prostredia, 
výstavby, územného plánu a 
dopravy       

Komisia sociálna a bytová 
 

      

Komisia pre ochranu verejného 
záujmu a nezlučiteľnosť výkonu 
funkcií    
 
 


