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Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
 
p r e r o k o v a l o 
návrh na voľbu zástupcu Mesta Nitry do predstavenstva Nitrianskej 
organizácie cestovného ruchu 
 
s c h v a ľ u j e 
PhDr. Jána Vanča, PhD., bytom Kasalova 12, 949 01 Nitra, ako 
zástupcu Mesta Nitry do predstavenstva Nitrianskej organizácie 
cestovného ruchu so začiatkom funkčného obdobia od 06.03.2020  
 
p o v e r u j e 
primátora mesta 
vykonať všetky potrebné úkony smerujúce k vykonateľnosti 
schvaľovacej časti tohto uznesenia 
 
 

 
Podpis predkladateľa: 
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Návrh na voľbu zástupcu mesta Nitry do predstavenstva  

Nitrianskej organizácie cestovného ruchu 
 

      Nitrianska organizácia cestovného ruchu (ďalej len „NOCR) vznikla podľa zákona č. 91/2010 Z. z. 
o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov dňa 6.3.2012. Jej zakladajúcimi členmi sú: 

-  Mesto Nitra 
-  Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra 
-  Arriva Nitra, a.s. 
-  agrokomplex – NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, š. p. 
-  LL real invest, s.r.o. (prevádzkovateľ Hotela Mikado, Hollého 11, Nitra) 

V roku 2016 sa stali členmi NOCR: 
- Obec Topoľčianky 
- Obec Mojmírovce 
- Vinárske závody Topoľčianky, s.r.o. 
- Kaštieľ Mojmírovce, a. s. 
- Agroinštitút Nitra, š. p. 

V roku 2019 sa stali členmi NOCR: 
- Obec Bojná 
- Občianske združenie Radošinka 
- MAS CEDRON - NITRAVA 
 

     NOCR je oblastnou organizáciou cestovného ruchu registrovanou na Ministerstve dopravy a 
výstavby SR. Jedná sa o organizáciu založenú na princípe verejno-súkromného partnerstva, ktorej 
hlavnou úlohou je propagácia a prezentácia územia členských obcí ako destinácie cestovného ruchu. 
Fungovanie tohto typu organizácií podporuje štát dotačným systémom financovania, teda okrem 
vyzbieraných členských príspevkov je každoročne zdrojom financovania organizácie aj účelová štátna 
dotácia vo výške súčtu všetkých členských príspevkov vybratých v kalendárnom roku, ktorý dva roky 
spätne predchádza aktuálnemu kalendárnemu roku. 
 
Podľa Stanov NOCR sú zástupcovia Mesta Nitry členmi nasledovných orgánov NOCR: 
Valného zhromaždenia – najvyššieho orgánu NOCR, v ktorom je Mesto Nitra (tak ako každý jeden 
členský subjekt) zastúpený svojím štatutárnym zástupcom (primátorom), resp. ním poverenou osobou. 
 
Dozornej rady - kontrolného orgánu NOCR, ktorý má 4 členov, z ktorých 2 členovia sú zástupcami 
Mesta Nitry a 2 členovia zástupcami ostatných subjektov. Zástupcami Mesta Nitry v dozornej rade 
NOCR sú aktuálne poslanci MZ v Nitre: p. Ing. Jarmila Králová, PhD. a p. František Hollý.  
 
Predstavenstva - riadiaci orgán OOCR, ktorý rozhoduje o všetkých otázkach NOCR v čase mimo 
konania zasadnutí valného zhromaždenia. Má 4 členov – 2 členovia sú zástupcami samospráv ( z toho 
1 je zástupcom Mesta Nitry) a 2 členovia sú zástupcami ostatných subjektov  
 

     Člen predstavenstva, ktorý je zástupcom za Mesto Nitra, je zároveň priamo podľa Stanov NOCR 
predsedom predstavenstva. Predseda predstavenstva je štatutárnym orgánom NOCR, koná v mene 
organizácie, vykonáva činnosti, ktoré mu určujú uznesenia VZ a predstavenstva. Predseda 
predstavenstva zároveň zastáva funkciu predsedu valného zhromaždenia. Ako predseda valného 
zhromaždenia však nemá hlasovacie práva vo VZ a jeho úlohou je vedenie priebehu rokovania VZ. 
Napriek tomu, že funkcia predsedu predstavenstva je spojená so zodpovednosťou za chod organizácie, 
od počiatku bola a aj momentálne je vykonávaná bezodplatne. 
Funkčné obdobie člena predstavenstva je 4 roky a funkčné obdobie súčasného predsedu 
predstavenstva, ktorým je PhDr. Ján Vančo, PhD., končí dňa 6.3.2020. Z toho dôvodu je potrebné 
nominovať za mesto Nitra kandidáta do predstavenstva NOCR, o ktorého zvolení do predstavenstva 
bude definitívne rozhodovať valné zhromaždenie NOCR.  
 
     Do funkcie člena (predsedu) predstavenstva za Mesto Nitra sa navrhuje poslanec MsZ v Nitre         
p. PhDr. Ján Vančo, PhD., ktorý uvedenú funkciu zastáva od vzniku NOCR, jeho doterajšie pôsobenie 
v NOCR, profesijné zameranie, skúsenosti, dlhoročná angažovanosť v problematike cestovného ruchu, 
aktívna komunikácia a spolupráca s ostatnými členskými subjektami NOCR a funkčná spolupráca so 
zamestnancami organizácie, dávajú záruku riadneho výkonu tejto funkcie.  
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Dôvodová správa 

 
 
     Mesto Nitra je jedným zo zakladajúcich členov Nitrianskej organizácie cestovného ruchu a podľa 
Stanov tejto organizácie pôsobia zástupcovia Mesta Nitry v predstavenstve (1 zástupca) a dozornej 
rade (2 zástupcovia).  
 
     Podľa § 11 ods. 4 písm. l) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov mestské zastupiteľstvo schvaľuje zástupcov mesta do štatutárnych a kontrolných orgánov 
právnických osôb, ktoré založilo.  
 
    V zmysle čl. 8 ods. 1 stanov NOCR funkčné obdobie v orgánoch NOCR je 4 roky.  
 
    Vzhľadom k tomu, že funkčné obdobie súčasného zástupcu Mesta Nitry v predstavenstve (PhDr. 
Jána Vanča, PhD.) uplynie dňom 6.3.2020, predkladáme Mestskému zastupiteľstvu v Nitre návrh na 
schválenie zástupcu Mesta Nitry do predstavenstva NOCR tak, ako je to uvedené v návrhu na 
uznesenie. 
 
     Pre úplnosť uvádzame, že zástupcov mesta Nitry do dozornej rady NOCR (p. Ing. Jarmilu Královú, 
PhD. a p. Františka Hollého) Mestské zastupiteľstvo v Nitre schválilo uznesením č. 16/2019-MZ dňa 
31.01.2019 a ich 4 ročné funkčné obdobie začalo plynúť zvolením valným zhromaždením NOCR dňa 
27.04.2019.  
 
  

 


