Register organizácií cestovného ruchu
Zabezpečuje Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky,
sekcia cestovného ruchu
Námestie slobody č. 6, P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava

Výpis z registra
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony.
Názov oblastnej organizácie cestovného ruchu
V slovenskom jazyku
V anglickom jazyku
Skratka
Sídlo
IČO
Číslo spisu
Dátum vzniku
Dátum zániku
Dátum vstupu do likvidácie

Oblastná organizácia cestovného ruchu Záhorie
Regional Tourism Organisation Záhorie
OOCR Záhorie
Obecný úrad Smrdáky, 906 03 Smrdáky 181
42292174
26017/2012/3130 SCR
17. 12. 2012
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Mesto Senica
Mesto Skalica
Mesto Holíč
Mesto Šaštín –Stráže
Mesto Gbely
Obec Smrdáky
Obec Kuchyňa
Obec Podbranč
Obec Hlboké
Obec Kopčany
Obec Lozorno
Obec Šajdíkove Humence
Obec Radošovce
SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY, a.s.
Hotel sv. Ludmila, a.s.
Prvá cestovná, s.r.o.
G - 5 COMPANY, s.r.o.
Občianske združenie Podhoran
Záhorie región
Senická regionálna rozvojová agentúra Trnavského samosprávneho kraja
PRO REGION n.o.
Mikroregión Branč – združenie obcí
Partnerstvo pre Horné Záhorie o. z.
Rekreačné služby mesta Senica, spol. s r.o.
ECOMMY, s.r.o.
Stredná odborná škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč,
HOTEL sv. Michal, s.r.o.
Prvá plavebná spoločnosť s.r.o.
Vínna cesta Záhorie
PGR Senica, a.s.
PEKYMA, Wellness Hotel SPARK
MMI Gastro s.r.o.
GRAFOBAL GROUP GOLF RESORT SKALICA a.s.
Golf Residence Senica, a.s.
Hotel Malvázia
Salia SK, s.r.o.
Senické a skalické pekárne, a.s.

Osoby oprávnené konať v mene združenia
Funkcia
Predseda predstavenstva
Podpredseda predstavenstva
Výkonný riaditeľ

Meno a priezvisko
PhDr. Zdenko Čambal
Ing. Ľudovít Bránecký
Ing. Dominika Leváková

Od
10. 03. 2015
10. 03. 2015
10. 03. 2015

Do

Oblasti činnosti
1. Cieľom organizácie je vybudovať z územia Záhoria rozpoznateľnú destináciu cestovného ruchu.
2. Organizácia vykonáva najmä tieto činnosti v súlade s § 15 zákona:
a) združuje subjekty cestovného ruchu v regióne Záhorie so záujmom o rozvoj cestovného ruchu
a podporuje proces budovania partnerstva v rámci organizácie,
b) mapuje produkty, aktivity a hodnoty cieľového miesta na svojom území v spolupráci s obcami, členmi
oblastnej organizácie a zástupcami odbornej verejnosti,
c) podporuje činnosť svojich členov pri tvorbe a realizácii koncepcie rozvoja cestovného ruchu na území svojej
pôsobnosti a presadzuje záujmy svojich členov,
d) vypracováva odborné štúdie a analýzy v oblasti rozvoja cestovného ruchu a na ich základe zostavuje
a realizuje koncepciu rozvoja cestovného ruchu,
e) podporuje kultúrny, spoločenský a športový život a zachovanie prírodného a kultúrneho dedičstva,
f) vypracúva a realizuje ročný plán činností a aktivít, ktoré schvaľuje valné zhromaždenie a monitoruje ich
plnenie,
g) poskytuje svojim členom poradensko-konzultačné služby,
h) spracúva a predkladá projekty rozvoja cestovného ruchu a zabezpečuje ich realizáciu,
ch) presadzuje trvalo udržateľný rozvoj cestovného ruchu s prihliadnutím na ochranu životného prostredia
a rešpektovanie spôsobu života miestneho obyvateľstva a vlastníckych práv v území,
i)
podporuje zachovanie prírodného a kultúrneho dedičstva i kultúrny, spoločenský a športový život, iniciuje,
koordinuje i organizuje podujatia pre obyvateľov a návštevníkov destinácie,
j)
iniciuje alebo zabezpečuje tvorbu, marketing, manažment a prezentáciu produktov cestovného ruchu
a poskytovaných služieb cestovného ruchu na svojom území,
k) vytvára zabezpečuje realizáciu informačného systému cestovného ruchu,
l)
buduje a aktualizuje integrovaný informačný systému vo svojej pôsobnosti a vedie databázu subjektov
cestovného ruchu pôsobiacich na území pôsobenia organizácie,
m) vykonáva podnikateľskú činnosť podľa osobitných predpisov s cieľom podporovať predmet činnosti
organizácie,
n) zastupuje destináciu Záhorie v regionálnych i národných orgánoch a organizáciách, ako aj v profesijných
združeniach cestovného ruchu,
o) 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,
p) zostavuje výročnú správu, ktorú zverejňuje na svojich internetových stránkach,
r) predkladá ministerstvu každoročne do 15. marca doklad preukazujúci sumu finančných prostriedkov
získaných z členských príspevkov za predchádzajúci rozpočtový rok.

Orgány združenia
a) Valné zhromaždenie
b) Predstavenstvo
c) Dozorná rada
d) Výkonný riaditeľ

