Register organizácií cestovného ruchu
Zabezpečuje Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja 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
Oblastná organizácia cestovného ruchu „Trenčín a okolie“
V anglickom jazyku
„Trenčín-Country-Surrounding“
V skrátenej forme
„OOCR-TNO“
Sídlo
Kálnica 100, 916 37 Kálnica
IČO
50113577
Číslo spisu
28857/2015/SCR
Dátum vzniku
16.12.2015
Dátum zániku
Dátum vstupu do likvidácie

Členovia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

mesto Trenčín,
obec Beckov,
obec Kálnica,
obec Čachtice,
obec Modrovka,
SYNOT GASTRO SLOVAKIA, s.r.o.,
OREA Consulting, spol. s r.o.,
N-NOREA, a.s.,
EURO Financ s.r.o.

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

Meno a priezvisko
MBA Peter Hošták PhD.
Mgr. Michal Feník
Ing. Zuzana Luhová

Od
09.12. 2015
09.12. 2015
09.12. 2015

Do

Oblasti činnosti
Organizácia vykonáva činnosti podľa § 15 zákona, najmä:
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 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,

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,
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) môže zriadiť alebo založiť turistické informačné centrum.
i)

V súlade s § 15 Organizácia ďalej vykonáva:
a) komunikuje a facilituje proces budovania partnerstva v rámci OOCR,
b) komunikuje a spolupracuje s ďalšími OOCR zriadenými na území Trenčína a okolia na spoločne definovaných,
pripravovaných a realizovaných aktivitách a marketingu,
c) zostavuje a realizuje plán/program rozvoja cestovného ruchu destinácie, pričom vychádza z vlastných analýz
(sleduje štatistiky, trendy, prognózy) a z relevantných platných dokumentov v oblasti cestovného ruchu na
lokálnej, regionálnej a národnej úrovni,
d) vypracováva odborné štúdie a analýzy v oblasti rozvoja cestovného ruchu,
e) ako líder projektov, alebo projektový partner sa aktívne zúčastňuje v medzinárodných a cezhraničných
projektoch,
f) podporuje zachovanie prírodného a kultúrneho dedičstva i kultúrny, spoločenský a športový život, iniciuje,
koordinuje a organizuje podujatia pre obyvateľov a návštevníkov destinácie,
g) mapuje produkty, služby, aktivity, potenciál a hodnoty územia v spolupráci s členmi OOCR a so zástupcami
odbornej verejnosti, spolupracuje s orgánmi obcí a inými osobami/subjektmi pri rozvoji územia v rámci svojej
pôsobnosti,
h) buduje a aktualizuje integrovaný informačný systému vo svojej pôsobnosti a vedie databázu subjektov
cestovného ruchu pôsobiacich na území pôsobenia organizácie,
i)
môže zriadiť alebo založiť turisticko - informačnú kanceláriu, alebo spolupracuje s už exitujúcimi v predmetnom
území,
j)
môže založiť a prevádzkovať iné právnické osoby na realizáciu aktivít súvisiacich s naplnením hlavného zámeru,
cieľa a účelu OOCR,
k) vykonáva podnikateľskú činnosť podľa osobitných predpisov s cieľom podporovať predmet činnosti OOCR,
l)
zastupuje destináciu Trenčín v regionálnych i národných orgánoch a organizáciách, ako aj v profesijných
združeniach cestovného ruchu (VÚC, KOCR, ministerstvá, Vláda SR, SACR a iné),
m) realizuje iné aktivity na podporu dosiahnutia hlavného zámeru, cieľa a účelu v súlade so stanovami, schválené
valným zhromaždením v rámci plánovacích a koncepčných dokumentov Organizácie.
Orgány združenia
a) Valné zhromaždenie
b) Predstavenstvo
c) Dozorná rada
d) Výkonný riaditeľ

