
 
 

 
Zakladateľská zmluva 

o založení oblastnej organizácie cestovného ruchu   
 

 Zemplínska  oblastná organizácia cestovného ruchu  
( ďalej len „Organizácia“) 

uzatvorená podľa  § 14  zákona číslo 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších 
predpisov. (ďalej len „zákon“)  

(ďalej len Zmluva“) 
 

medzi nasledovnými zmluvnými stranami:  
 

1  Subjekt   Mesto Michalovce 

   Adresa   Námestie osloboditeľov 30, 071 01  Michalovce 

   IČO  00325490 

   Zástupca   Viliam Zahorčák 

2  Subjekt   Obec Vinné 

   Adresa   Vinné 508, 072 31 

   IČO   00325953 

   Zástupca   Ing. Jozef Kráľ 

3  Subjekt   Obec Kaluža 

   Adresa   Kaluža 4, 07236 Kaluža 

   IČO   00325295 

   Zástupca   Ing. Ján Čuchran 

4  Subjekt   Obec Klokočov 

   Adresa   Klokočov 65, 072 36 Kaluža 

   IČO   00325309 

   Zástupca   Ing. Monika Hudáčková 

5  Subjekt   Obec Suché 

   Adresa   Suché 150, 071 01 Michalovce 

   IČO   00325848 

   Zástupca   Jarmila Lopatová  

6  Subjekt   spoločnosť Markos Slovakia s. r. o. 

   Adresa   Kaluža 225, 072 36 Kaluža  

   IČO   36212610 

   Zástupca   Marcel Kostovčík 

7  Subjekt   spoločnosť Palinsky & Co,. spol. s. r. o.  

   Adresa   Štefánikova 1285. 071 01 Michalovce 

   IČO   36594512 

   Zástupca   Ing. Ján Palinský 
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Subjekt 
 

 spoločnosť Glamour Slovakia a.s., Sládkovičova 43, 974 05 Banská Bystrica,   
prevádzka hotela 

   Adresa   Kaluža 744 , 072 36 Kaluža 

   IČO   36024244 

   Zástupca   Peter Čuchráč 

 
 
 



 
 
 

 9  Subjekt   živnostník Pavol Ihnát  

   Adresa   Poruba pod Vihorlatom 72, 072 32 Jovsa 

   IČO   32681011 

   Zástupca   Pavol Ihnát 

Subjekt   Vojenská zotavovňa a hotel Zemplínska šírava,  a.  s. 

Adresa   Medvedia hora 491, 072 36 Kaluža 

IČO   36659207 
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   Zástupca   Ing. Ľuboš Soták 

Subjekt   živnostník Jaroslav Kudroč 

Adresa   072 36 Kaluža, 219 – Hotel CHEMES   

IČO   35453770 
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   Zástupca   Jaroslav Kudroč 

  12  Subjekt   živnostník Ján Brecko 

  Adresa   073 01 Nižná Rybnica 65 

  IČO   30295068 

  Zástupca   Ján Brecko 

Subjekt   V a V, s. r. o. Zemplínska šírava 

Adresa   Hotel Felícia, 444, 072 36 Kaluža 

IČO   31719741 

   13   
 
 
  Zástupca   Michal Vodhanel 

Subjekt   Kybernetika, s.  r. o., Košice, prevádzka hotel Poštár Zempl. šírava 

Adresa  Orgovánová 4, 040 11 Košice 

IČO   31658105 

 14 
  
  
   Zástupca   Doc. Ing. Ján Jadlovský, CSc. 

Subjekt   TRR centrum Kaluža, s. r. o.  15 
  Adresa   Svätoplukova 3930, 071 01 Michalovce 

  IČO   36750841 

  Zástupca   Ing. Ľubomír Tirpák 

 
 

(ďalej len jednotlivo „Zakladateľ“ alebo spoločne“ Zakladatelia“ a Zakladatelia spoločne aj ako 
„Zmluvné strany“) 

I.  
Založenie a názov Organizácie 

 
1. Zakladatelia podľa § 14 zákona zakladajú oblastnú organizáciu cestovného ruchu, ako 
právnickú osobu : 
  
Názov Organizácie 

 „Zemplínska oblastná organizácia cestovného ruchu“ 
skratka: „ZOOCR“ 
 

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.  
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II. 

Účel založenia Organizácie 
 
Účelom  založenia  Organizácie  je  podpora  a propagácia  cestovného  ruchu  a vytváranie 

podmienok  rozvoja  cestovného  ruchu  na  území  zakladateľov  a členov  s cieľom  vybudovať 
z Dolného  Zemplína  a Zemplínskej  šíravy  významnú  a medzinárodne  renomovanú  destináciu 
cestovného ruchu pri plnom zachovaní kultúrneho a prírodného dedičstva.   

 
III. 

Predmet činnosti Organizácie 
 

1. Organizácia vykonáva činností podľa § 15 zákona. 
 

2. Organizácia okrem  činností podľa § 15  zákona vykonáva  činností bližšie určené v  stanovách 
Organizácie.  

 
IV. 

Členstvo v Organizácii 
 

1.  Zmluvné  strany  sa  stávajú  členmi  Organizácie  po  podpise  Zmluvy  za  podmienky,  že 
v stanovenej lehote uhradia členský príspevok v plnej výške. 

 
2. Po založení Organizácie sa členom môže stať obec, fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá 
podniká  alebo  pôsobí  na  území  Organizácie.  Členom  sa  stane  po  schválení  jej  členstva 
predstavenstvom  a zaplatení  členského  príspevku  dňom  zápisu  do  zoznamu  členov  oblastnej 
Organizácie. 

 
 

V. 
Členské príspevky a spôsob stanovenia ich výšky 

 
O výške  členských  príspevkov  na  každý  kalendárny  rok,  spôsobe  stanovenia  ich  výšky  a lehote  ich 
splatnosti rozhoduje valné zhromaždenie uznesením.  
 

 
VI. 

Orgány Organizácie 
 
1. Orgánmi Organizácie sú: 
a) valné zhromaždenie 
b) predstavenstvo 
c) dozorná rada 
d) výkonný riaditeľ 

 
2.  Štatutárnym  orgánom  Organizácie  je  predseda  predstavenstva.  Ak  predseda  nemôže 

vykonávať  svoju  funkciu alebo  je odvolaný, do  zvolenia nového predsedu vykonáva  jeho  funkciu a 
 funkciu štatutárneho orgánu oblastnej Organizácie podpredseda.  

3.   V mene Organizácie  je oprávnený konať aj výkonný  riaditeľ vo veciach určených stanovami, 
pričom je viazaný uzneseniami valného zhromaždenia.  
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VII. 
Stanovy Organizácie 

 
1. Zakladatelia na ustanovujúcom valnom zhromaždení schvália stanovy Organizácie, ktorými sa 

Organizácia bude  riadiť, a ktoré budú podrobne upravovať  jej  fungovanie, predmet  jej  činnosti,  jej 
orgány,  ich  zloženie,  pôsobnosť  a spôsob  ich  rozhodovania,  podrobnosti  o zániku  členstva 
v Organizácii,  práva  a povinností  členov  Organizácie,  členskom  príspevku,  zásady  hospodárenia, 
spôsob zrušenia Organizácie a naloženie s likvidačným zostatkom.  

2. Stanovy sú záväzné pre každého člena Organizácie a možno ich meniť len spôsobom a za 
podmienok uvedených v zákone.  

 
 

VIII. 
Záverečné a prechodné ustanovenia 

 
      1.  Zmluva sa stáva platnou a účinnou dňom jej podpisu Zmluvnými stranami. 
      2.  Zmluva  sa  vyhotovuje  v 17  rovnopisoch,  z toho  dva  rovnopisy  obdrží  Organizácia.  Každý 
zakladateľ obdrží jeden rovnopis Zmluvy.  
       3.Zakladatelia  poverili  primátora  mesta  Michalovce  Viliama  Zahorčáka  na  zvolanie 
ustanovujúceho valného  zhromaždenia Organizácie a na predloženie návrhu  stanov Organizácie na 
tomto ustanovujúcom valnom zhromaždení.  
      4. Zmluvné strany prehlasujú, že si Zmluvu pred  jej podpisom prečítali,  je výrazom  ich   vôle a na 
znak súhlasu s ňou ju podpísali. 
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