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Z A K L A D A C I A    L I S T I N A 
 

o založení neziskovej organizácie 

 

Rozvojová agentúra Žilinského samosprávneho kraja, n.o. 
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ZAKLADACIA LISTINA 

o založení neziskovej organizácie 

 

Čl. I 

Prehlásenie zakladateľa 

 

 Žilinský samosprávny kraj, so sídlom Kalinčiakova 14, 011 09 Žilina, IČO: 37 808 427, 

zastúpený podľa § 16 ods. 3 zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov 

predsedom PaedDr. Jozefom Tarčákom (ďalej len „zakladateľ“), na základe Uznesenia č. 5 

svojho zastupiteľstva zo dňa 27. 8. 2003, v súlade s ustanovením § 16 písm. j) zákona  NR SR               

č. 503/2001 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja a podľa zákona NR SR č. 213/1997 Z. z. 

o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších 

predpisov ((ďalej len „zákon č. 213“), zakladá touto listinou svoju regionálnu agentúru, ako  

 

n e z i s k o v ú      o r g a n i z á c i u 

 

za účelom podporovania regionálneho rozvoja a poskytovania služieb s ním súvisiacich  tak, ako 

je v ďalších ustanoveniach tejto listiny uvedené. 

 

 

Čl. II 

Názov, sídlo a doba trvania organizácie 

 

1. Názov neziskovej organizácie je: Rozvojová agentúra Žilinského samosprávneho kraja, n.o.,  

             v skratke:  RA ŽSK, n. o. 

 (ďalej len „organizácia“). 

2. Sídlom organizácie je:  Komenského 50, 010 01 Žilina        

3. Organizácia sa zakladá na dobu:       neurčitú. 

4. Do dňa vzniku organizácie bude konať vo veciach súvisiacich so vznikom organizácie Ing. 

Stanislav Pitoňák, bytom Alexyho 3/20, 036 01 Martin.  

 

 

Čl. III 

Druh všeobecne prospešných služieb  

 

1. Predmetom činnosti organizácie je poskytovanie všeobecne prospešných služieb na podporu 

regionálneho rozvoja a zamestnanosti, na poskytovanie ktorých nie je právnymi predpismi 

stanovené splnenie osobitných podmienok.  

2. Služby uvedené v ods. 1 tohto článku bude organizácia poskytovať aj v spolupráci s ďalšími 

subjektami regionálneho rozvoja. 

3. Všeobecne prospešné služby v oblasti uvedenej v ods. 1 tohto článku, ktoré bude organizácia 

poskytovať za účelom aktivizovať ekonomický rozvoj regiónu, sú najmä: 

a. aktivizovanie regiónu v oblasti získania domácich a zahraničných grantov rozvíjaním 

cezhraničnej a interregionálnej spolupráce, 
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b. podporovanie vstupu zahraničných investícií do regiónu a iniciovanie budovania 

podnikateľských inkubátorov a priemyselných parkov, 

c. zabezpečenie technikco-ekonomických štúdií, a poradenstva pri tvorbe, implementácii 

a monitoringu rozvojových projektov a získavaní zahraničného a štartovacieho kapitálu, 

d. poskytovanie konzultačných služieb, predovšetkým poradenstva z predvstupových 

a štrukturálnych fondov, 

e. budovanie regiónu organizovaním seminárov a výstav, ako aj prezentácie regionálnych 

projektov a iniciatív, 

f. koordináciu aktivít a spoluprácu so subjektami podieľajúcimi sa na zabezpečovaní 

regionálneho rozvoja (v prípade potreby realizácie programov a projektov EÚ), 

g. organizovanie spolupráce so zahraničnými partnerskými organizáciami a podpornými 

fondmi,  

h. zabezpečenie vypracúvania regionálnych rozvojových štúdií, 

i. vytváranie regionálnych informačných systémov a databáz, 

j. organizovanie odbornej školiacej činnosti najmä v oblasti regionálneho rozvoja. 

  

 

 

Čl. IV 

Správna rada 

 

1. Za prvých členov správnej rady organizácie na obdobie jedného roka odo dňa vzniku 

organizácie boli zakladateľom v súlade s ustanovením § 19 ods. 1 zákona č. 213 

vymenovaní: 

Ing. Eugen Dedinský, bytom Štúrova 437,  027 43 Nižná 

Jaroslav Fidrík, bytom Horné Rakovce 1376/5, 039 01 Turčianske Teplice, 

Prof. Ing. Milan Gregor, PhD., bytom Rosina 745, 013 22 Žilina, 

Ing. Dušan Haluška, bytom ul SNP 735/8, 022 01 Čadca 

JUDr. Milan Chovanec, bytom Na Podstrání 1283, 024 01 Kysucké Nové Mesto,  

Ing. Peter Korec, bytom Thurzova 963, 014 01 Bytča, 

Ing. Vlasta Körnerová, bytom Belanská 560, 033 01 Liptovský Mikuláš, 

Ing. Ján Líška, bytom Fatranská 10, 034 01 Ružomberok, 

Ing. Stanislav Pitoňák, bytom Alexyho 3/20, 036 01 Martin, 

Ing. Daniel Škerda, bytom Veličná 317, 026 01 Dolný Kubín, 

Ing. Miloš Štepita, bytom Slnečná 162, 029 01 Námestovo,  

2. Zakladateľ ustanovuje, v súlade s ustanovením § 7 písm. a) v spojitosti s ustanovením § 19 

ods. 2 písm. g) zákona NR SR č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich 

všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov že počas existencie organizácie, 

bude vždy 8 členov správnej rady voliť a odvolávať alebo podávať návrh na ich voľbu alebo 

odvolanie zakladateľ. Zakladateľ rozhodne, ktorú z možných variant použije. V prípade, ak 

zakladateľ podá návrh na zvolenie alebo odvolanie člena správnej rady, je týmto návrhom 

správna rada  viazaná. Nerešpektovanie návrhu zakladateľa môže viesť k odvolaniu z funkcie 

člena správnej rady. 
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Čl. VII 

Riaditeľ 

 

1. Riaditeľ organizácie je jej štatutárnym orgánom, riadi jej činnosť a koná v jej mene. 

Rozhoduje o všetkých záležitostiach organizácie okrem tých, ktoré sú v štatúte vydanom 

zakladateľom pri založení organizácie vyhradené na rozhodovanie správnej rade. 

V súlade s ustanovením § 6 písm. e) zákona č. 213 zakladateľ za riaditeľa organizácie 

ustanovuje Ing. Marta Mangová, bytom Borová 30/31, 010 01 Žilina. 

 

 

Čl. VIII 

Dozorná rada 

 

1. Za prvých členov dozornej rady organizácie na obdobie jedného roka odo dňa vzniku 

organizácie boli zakladateľom v súlade s ustanovením § 19 ods. 1 zákona č. 213 

vymenovaní: 

Ing. Ján Dreisig, bytom Exnarova 18, 036 01 Martin, 

Ing. Marta Jančoková, bytom Vrbická 894/16, 031 42 L. Mikuláš, 

Ing. Marián Jurina, bytom 027 32 Zuberec 266, 

Ing. Ján Mišura, bytom Gaštanová 4 010 01 Žilina, 

Mgr. Branislav Zacharides, bytom Nábrežná 15. 038 61 Vrútky, 

Ing. Jozef Vrážel, bytom ul. Dukelských hrdinov 2660, 022 01 Čadca. 

 

Čl. IX 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Organizácie začne svoju činnosť dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o vykonaní  

zápisu do registra neziskových organizácií, ktoré vydá Krajský úrad v Žiline.  

2. Organizácia je založená dňom podpísania tejto listiny. 

3. Táto listina je vyhotovená v 3 vyhotoveniach, z ktorých jedno vyhotovenie je určené pre 

Krajský úrad v Žiline za účelom zápisu do registra neziskových organizácií, jedno 

vyhotovenie je určené pre organizáciu a jedno vyhotovenie je určené pre zakladateľa. 

 

 

 

V Žiline 30.9.2003 

 

 

 

Za zakladateľa: 

 

Žilinský samosprávny kraj 

PaedDr. Jozef Tarčák v.r.    ................................................................... 

predseda 

 

 


