
                                      MsZ: 13. 5. 2020 

Nominácie do orgánov OOCR-RHNB za mesto Prievidza 

 

Predkladá:     JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta Prievidza   

 

Dôvodová správa: 

Región Horná Nitra-Bojnice, oblastná organizácia cestovného ruchu,  so sídlom na Sládkovičovej ulici 

č. 210/50 v Bojniciach, bola založená Zakladateľskou zmluvou dňa 23. 2. 2012 na ustanovujúcom 

Valnom zhromaždení. Predmetom činnosti organizácie je podpora rozvoja cestovného ruchu na 

území regiónu Hornej Nitry a ochrana záujmov jej členov. Základné činnosti organizácie sú zakotvené 

v Stanovách OOCR a podporným dokumentom je Koncepcia rozvoja cestovného ruchu OOCR Región 

Horná Nitra-Bojnice pre roky 2014 – 2020. Hlavným cieľom organizácie je propagácia destinácie 

Horná Nitra a Bojnice pod spoločným marketingovým logom so zámerom vytvoriť z regiónu 

atraktívny turistický cieľ. Základným poslaním organizácie je podpora členských podnikateľských 

subjektov v propagácii a marketingu ako aj pomoc pri vytváraní pestrej atraktívnej ponuky produktov 

cestovného ruchu. Členskú základňu tvorí 57 subjektov (6 samosprávy: Bojnice, Prievidza, Sebedražie, 

Lehota pod Vtáčnikom, Opatovce nad Nitrou a Nitrianske Rudno, 51 právnických a fyzických osôb). 

Vzhľadom k tomu, že najbližšie plánované Valné zhromaždenie bude volebné – v zmysle volebného 

poriadku OOCR-RHNB sa nové orgány volia každé 4 roky – mesto Prievidza má povinnosť nominovať 

do orgánov svojich zástupcov. Odporúčame zachovať pôvodný model, ktorý fungoval v končiacom 

volebnom období, keď mestské zastupiteľstvo schválilo do Predstavenstva OOCR RHNB 

profesionálneho zamestnanca mesta pre oblasť cestovného ruchu – PhDr. Ivonu Vojtášovú, vedúcu 

referátu obchodu a cestovného ruchu a do Dozornej rady poslanca Mestského zastupiteľstva 

v Prievidzi – Helenu Dadíkovú, členku Mestskej rady a predsedníčku komisie školstva a kultúry pri 

MsZ v Prievidzi.  

 

Návrh na uznesenia MsZ 
 
č. ......../2020 
Mestské zastupiteľstvo  
I.  berie na vedomie 

Informáciu o činnosti a poslaní OOCR-RHNB  a  návrh na nomináciu mesta Prievidza do  

orgánov OOCR RHNB na Valné zhromaždenie OOCR RHNB,  

II.  schvaľuje – neschvaľuje 

             Nomináciu mesta Prievidza do orgánov OOCR RHNB na VZ OOCR RHNB takto: 

- Do Predstavenstva OOCR RHNB PhDr. Ivonu Vojtášovú 

- Do Dozornej rady OOCR RHNB Helenu Dadíkovú  

 

Spracoval:   Mgr. Alojz Vlčko, vedúci kancelárie primátorky mesta 

 


