
Zmluva o poskytnutí členského príspevku člena NOCR 
uzatvorená v zmysle § 21 a nasled. zákona č. 91/2010 Z.z. o podpore cestovného ruchu 

v znení neskorších predpisov  

 

 

Oprávnený: 

Nitrianska organizácia cestovného ruchu  

v zastúpení: PhDr. Ján Vančo, PhD., predseda predstavenstva 

sídlo: Štefánikova tr. 60, 950 06 Nitra 

IČO: 42 209 005 

DIČ: 202 345 6402 

bankové spojenie: ČSOB, a.s., pobočka Nitra 

IBAN: SK71 7500 0000 0040 1564 9679 

SWIFT: CEKOSKBX 

 

Povinný: 

Obec Topoľčianky 

            v zastúpení:  Mgr. Michal Toman, starosta obce 

      sídlo:  Nitrianska Blatnica č. 6, 956  05 Nitrianska Blatnica 

      IČO:  00 310 824 

      DIČ: 2021315494  

      bankové spojenie: VÚB a.s. 

      IBAN: SK72 0200 0000 0000 0332 1192 

      BIC: SUBASKBX  

 

 

 

Preambula 

 

1. Povinný je riadnym členom Nitrianskej organizácie cestovného ruchu. 

2. V súlade s ustanovením § 22 ods. 3 písm. b) zákona č. 91/2010 Z.z. je člen oblastnej 

organizácie cestovného ruchu povinný riadne, včas a v stanovenej výške platiť členské 

príspevky. 

 

 

Čl. I. 

Predmet zmluvy 

 

Dňa 17.12.2021 valné zhromaždenie NOCR uzneseniami UZNESENIE č. 10/2021-VZ a 

UZNESENIE č. 11/2021-VZ: 

1. v zmysle ustanovenia § 17 ods. 6 písm. g) zákona č. 91/2010 Z.z. odsúhlasilo členský 

príspevok subjektu Obec Nitrianska Blatnica pre rok 2022 vo výške 400,- Eur (slovom: 

štyristo eur) so splatnosťou do 31. januára 2022. 

2. Povinný sa touto zmluvou zaväzuje uhradiť členský príspevok člena NOCR pre rok 2022 

vo výške 400,- Eur na číslo účtu oprávneného uvedené v záhlaví tejto zmluvy najneskôr do 

31.01.2022.  

3. Povinný berie na vedomie, že neuhradením členského príspevku riadne a včas môže byť 

v zmysle § 21 ods. 2 písm. c) zákona č. 91/2010 Z.z. valným zhromaždením vylúčený 

z oblastnej organizácie cestovného ruchu. 

 



 

Čl. II. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Zmeny a dodatky k tejto zmluve je možné uskutočniť len na základe písomne 

uzatvoreného dodatku k tejto zmluve podpísaného obidvomi zmluvnými stranami. 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že prípady, ktoré v priebehu platnosti tejto zmluvy nastanú 

a nie sú uvedené v tejto zmluve, budú riešené v zmysle zákona č. 91/2010 Z.z. 

3. Táto zmluva je uzatvorená a nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými 

stranami. 

4. Účinnosť nadobúda zmluva dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle 

Obce Nitrianska Blatnica. 

5. Obec Nitrianska Blatnica sa zaväzuje bezodkladne po uzatvorení zmluvy, najneskôr však 

v zákonom stanovenej lehote 7 dní po nadobudnutí platnosti tejto zmluvy, zverejniť túto 

zmluvu na svojom webovom sídle.    

6. Zmluva je vyhotovená v 3 exemplároch, z ktorých 1 obdrží oprávnený a 2 povinný. 

7. Zmluvné strany prehlasujú, že súhlasia s obsahom zmluvy, čo potvrdzujú svojimi 

podpismi. 

 

 

 

 

V Nitre dňa .................                              V Nitrianskej Blatnici dňa ................... 

 

 

 

 

 

 

.............................................................                         ....................................................... 

         PhDr. Ján Vančo, PhD.                                                       Mgr. Michal Toman 

       predseda predstavenstva                                             starosta Obce Nitrianska Blatnica 

                    NOCR                                                                          

 

 

 

 

                                                                                         

 

 

 


