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Mestskému zastupiteľstvu mesta Prešov Informatívnu správu o stave príprav na vznik 
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1;;;;1 Informatívna správa o stave príprav na vznik Vydanie:1 
oblastnej organizácie cestovného ruchu v Prešove 

Mesto Prešov 

Dôvodová správa 

Proces zakladania oblastnej organizácie cestovného ruchu (ďalej len OOCR) mesto 
Prešov začalo už v roku 2012. V decembri 2013 Mestské zastupiteľstvo mesta Prešov 
uznesením č. 481/2013 schválilo založenie OOCR, vstup mesta Prešov do OOCR ako 
zakladajúceho člena, ako aj členský príspevok mesta Prešov do OOCR na rok 2014 vo 
výške 20 097,44 €. 

V súlade so zákonom č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení 
neskorších predpisov môže OOCR založiť zakladateľskou zmluvou s podnikateľskými 
subjektmi najmenej 5 obcí, pričom súhrn počtu prenocovaných návštevníkov v ubytovacích 
zariadeniach na území zakladajúcich obcí v predchádzajúcom kalendárnom roku musí 
dosiahnuť najmenej 50 tisíc prenocovaní. 

Mesto Prešov ako iniciátor a zakladajúci člen budúcej OOCR oslovilo niektoré okolité 
obce a mestá; výsledok je nasledovný: 

mesto Lipany schválilo vstup do OOCR v januári 2014, 
mesto Sabinov vo februári 2014, 
mesto Veľký šariš v apríli 2015. 
obec Drienica dňa 24.08.2015. 

Na základe neúspešných pokusov získať piatu samosprávu ako posledného 
zakladajúceho člena OOCR, začalo mesto Prešov v júli 2015 rokovať s vedením už 
existujúcej OOCR Šariš - Bardejov o možnosti vstupu mesta Prešov do tejto OOCR. Po 
niekoľkých pracovných stretnutiach so zástupcami OOCR Šariš - Bardejov vyhodnotilo 
mesto Prešov prístupové podmienky ako nevyhovujúce pre mesto Prešov a vrátilo sa 
k stratégii založenia novej OOCR s ďalšími 4 samosprávami a minimálne 2 súkromnými 
subjektmi. 

V auguste 2015 bola oslovená obec Kokošovce ako potenciálny (piaty) zakladajúci člen 
OOCR, ale návrhom sa obecné zastupiteľstvo ešte nezaoberala. V auguste 2015 bola 
myšlienka založenia OOCR odprezentovaná na obecnom zastupitel'stve v obci Drienica, kde 
ju obecné zastupiteľstvo schválilo. 

Po získaní obce Drienica ako 5. zakladajúceho člena OOCR sa následne urobia všetky 
potrebné kroky tak, aby najneskôr do konca roka 2015 bola táto nová OOCR už plne 
funkčná. OOCR môže na svoju činnosť získať dotáciu z Ministerstva dopravy, výstavby 
a regionálneho rozvoja SR s výnimkou prvého roku činnosti organizácie (keď sa založí 
OOCR v roku 2015, môže sa najskôr uchádzať o štátnu dotáciu až v roku 2017, keď v roku 
2016, dotácia až v roku 2018). 

Zakladajúci člen Počet prenocovaní v roku 2014 
1. Prešov 43 863 
2. Lipany 1 935 
3. Sabinov 3 884 
4. Vel'ký Sariš 4 710 
5. Drienica 15 702 

SPOLU: 70094 
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oblastnej organizácie cestovného ruchu v Prešove 

Mesto Prešov 

Zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov 
upravuje podporu cestovného ruchu v Slovenskej republike, práva a povinnosti fyzických osôb a 
právnických osôb pôsobiacich v cestovnom ruchu, tvorbu koncepčných dokumen~ov a 
financovanie rozvoja cestovného ruchu. 
Uvedená právna norma o. i. upravuje aj poskytovanie dotácií na podporu rozvoja cestovného 
ruchu a možnosť obcí združovať sa bez splnenia podmienky spoločného katastrálneho územia, 
čím sa vytvárajú podmienky pre rozvoj cestovného ruchu na území jej zakladateľov a členov, s 
cieľom trvalo udržateľného rozvoja cestovného ruchu a ochrany záujmov svojich členov. 

Región šariš - oblastná organizácia cestovného ruchu 
Región Sariš je podľa regionalizácie cestovného ruchu Slovenskej republiky zaradený do 
kategórie s národným až medzinárodným významom. Aj z toho vyplýva význam a pozícia tohto 
regiónu ako centra cestovného ruchu v celoslovenskom a regionálnom pohľade. 

Aké sú výhody oblastnej organizácie cestovného ruchu? 
• podpora a propagácia cestovného ruchu, vytváranie podmienok pre rozvoj cestovného 

ruchu na území členov OOCR s cieľom trvalo udržateľného rozvoja cestovného ruchu 
• možnosť získania dotácie od štátu na realizáciu aktivít na podporu cestovného ruchu; 

v roku 2014 boli poskytnuté dotácie zo štátneho rozpočtu pre projekty 29 OOCR, napríklad: 
Región Senec (47 tisíc €), Trnava Tourism (68 tisíc €), Rezort Piešťany (45 tisíc €), 
Nitrianska organizácia cestovného ruchu (75 tisíc €), OOCR Žitný ostrov (55 tisíc €), 
Klaster Orava (51 tisíc €), Malá Fatra (147 tisíc €), Región Liptov (718 tisíc €), Košice -
Turizmus (157 tisíc €). 

Postup založenia OOCR: 
1. pracovné stretnutie s budúcimi členmi OOCR, 

- dohodnutie výšky členských príspevkov, návrh stanov; 
2. podpísanie Zakladateľskej zmluvy o založení OOCR; 
3. ustanovujúce valné zhromaždenie: 

- schválenie založenia OOCR, 
-schválenie stanov, 
- schválenie rokovacieho a volebného poriadku valného zhromaždenia, 
- voľba členov orgánov OOCR (predseda predstavenstva, podpredseda 
predstavenstva, predseda dozornej rady, členovia dozornej rady, výkonný riaditel'), 
- schválenie výšky členských príspevkov, 
- schválenie rozpočtu a plánu práce; 

4. odoslanie návrhu na registráciu OOCR na ministerstvo(+ zakladateľská zmluva, zápisnica 
z ustanovujúceho valného zhromaždenia, stanovy s prílohami, doklad o počte prenocovaní 
v ubytovacích zariadeniach na území zakladajúcich obcí, registračný formulár, čestné 

vyhlásenia); 
5. ak ministerstvo nezistí dôvod na odmietnutie registrácie, vykoná do 10 pracovných dní 

registráciu a zašle zakladajúcim členom OOCR jedno vyhotovenie stanov, na ktorom 
vyznačí deň registrácie; 

6. vznik OOCR, názov, sídlo a predmet činnosti oznámi ministerstvo do 10 pracovných dní 
odo dňa registrácie Statistickému úradu SR; 

7. OOCR je povinná nahlásiť ministerstvu identifikačné číslo, ktoré mu pridelil štatistický úrad. 
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oblastnej organizácie cestovného ruchu v Prešove 

Mesto Prešov 

Aká je výška členských príspevkov? 
• rôzna, záleží od dohody zakladajúcich členov. Niektoré obce zvolia výšku príspevku 

v rôznych intervaloch podľa počtu obyvateľov alebo podľa počtu prenocovaní, iné obce si 
zvolili fixné paušálne príspevky 

• návrh finančného kľúča z roku 2013: 
obec s počtom obyvateľov do 500 obyv.: počet obyvateľov x koeficient 1,32 
obec s počtom obyvateľov od 501 do 1 000: počet obyvateľov x koeficient 1,1 O 
obec s počtom obyvateľov od 1001 do 5000: počet obyvateľov x koeficient 0,66 
obec s počtom obyvateľov od 5001 do 10000: počet obyvateľov x koeficient 0,44 
obec s počtom obyvateľov od 10001 do 50000: počet obyvateľov x koeficient 0,32 
obec s počtom obyvateľov nad 50000: počet obyvateľov x koeficient 0,22 
podnikateľský subjekt: 1000 eur 

• priklady členských príspevkov v iných OOCR (v prilohe). 

Predpokladané výdavky OOCR 
• mzdové náklady (výkonný riaditeľ, administratívny pracovník) - napr. zabezpečované 

zamestnancom Mestského úradu v Prešove 
• prevádzkové náklady (prenájom kancelárskych priestorov, energie, telekomunikačné 

poplatky) - napr. zabezpečované v priestoroch Mestského úradu v Prešove 
• cestovné náklady (účasť na domácich a zahraničných služobných cestách, workshopoch, 

seminároch, prednáškach, školeniach) 
• aktivity - hlavný predmet činnosti, bežné výdavky (marketingové aktivity, propagačné 

materiály, kalendár podujati, reklamné predmety, správa webstránky, ... ) 
• finančné transfery (príspevok do Krajskej organizácie cestovného ruchu - 1 O% 

z vybraných členských príspevkov v OOCR). 

Ako sa poskytuje dotácia z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR? 

Model A: 
čl. príspevok = 30.000 € 
vybraná daň = 60.000 € 

Model B: 
čl. príspevok = 80.000 € l---
vybraná daň = 60.000 € 

Vybrané členské prfspevky sú vo výške 30 tisíc eur, maximálna do'tácia 
štátneho rozpočtu bude 30 tisic eur. 
Modelová situácia 8: Vybrané členské príspevky sú vo výške 80 tisíc eur, ale vybraná daň 
z ubytovania je len 60 tisíc eur, preto bude dotácia zo štátneho rozpočtu maximálne do výšky 
vybranej dane (60 tisíc eur). 
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Mesto Prešov 

Príklady aktivít, na podporu ktorých môže byť dotácia poskytnutá 
• turistická infraštruktúra - značenie peších, cyklistických a bežkárskych turistických trás, 

informačné tabule, smerovníky, grafické symboly; 
• miestna doprava v rámci cieľového miesta - podpora prepravy návštevníkov v cieľovom 

mieste a v jeho okolí za účelom návštevy atraktivít destinácie alebo využitia služby 
cestovného ruchu; 

• úprava prostredia destinácie - v miestach zvýšenej frekvencie návštevníkov v strediskách 
cestovného ruchu, v rekreačných zónach, úprava prostredia vrátane nákupu zariadení na 
úpravu, úprava turistických chodníkov a ich vybavenie odpočívadlami, osvetlenie a parkové 
úpravy v miestach zvýšeného pohybu návštevníkov; 

• vzdelávacie aktivity - pre členov organizácie a tiež vzdelávanie miestneho obyvateľstva na 
podporu rozvoja cestovného ruchu; 

• manažment kvality služieb - podpora manažmentu kvality služieb v regióne, napr. 
definovanie potrebných štandardov služieb, priebežné zabezpečenie certifikácie 
a hodnotenie zariadení, zavedenie hodnotiaceho systému kvality služieb; 

• štatistiky, výskumy a analýzy - zabezpečenie priebežného zberu a vyhodnocovania 
štatistík a prieskumov návštevníkov; 

• strategické plánovanie, plánovanie rozvoja destinácie - zabezpečenie tvorby strategických 
dokumentov rozvoja cestovného ruchu v regióne; 

• marketing a propagácia destinácie - tvorba propagačných a informačných tlačovín, účasť 
na veľtrhoch, výstavách, festivaloch, konferenciách, workshopoch, tvorba webovej stránky 
destinácie, vytvorenie značky a loga destinácie; 

• podpora tvorby produktu a podpora atraktivít - gastronomické, športové, kultúrne akcie, 
ktoré sú súčasťou produktu cestovného ruchu, vydanie karty destinácie na poskytovanie 
zliav z cien služieb cestovného ruchu. 

F- MsÚ/SP-01/12/1 



Členské príspevky v iných OOCR 

NázovOOCR 

OOCR 
Región 
Senec 

OOCRSpiš 

OOCR 
Slovenský 
raj 
OOCR 
Stredné 
Slovensko 

Zemplínska 
OOCR 

OOCR 
Horná Nitra 

Samospráva 

Výška členského príspevku obci je 
tvorená podľa kľúča, ktorý zohľadňuje 
počet obyvateľov obce a výkonnosť 
cestovného ruchu na jej územi. 

Obce sú rozdelené do kategórii A, B a 
C podla výkonnosti, ktorá sa opiera 
hlavne, nie však výhradne o počet 
prenocovaní. O zaradeni obci do 
kategórii aj o hodnote bodu pre každú 
jednu kategóriu rozhoduje každoročne 
na návrh predsedníctva valné 
zhromaždenie. V kategórii A sú obce s 
najvyšším výkonom a najvyššou 
hodnotou bodu, v kategórii C s 
najnižším. Clenský príspevok sa urči 
ako násobok počtu obyvateľov danej 
obce a hodnoty bodu pre kategóriu, do 
ktorej bola obec zaradená. Počet 
obyvateľov sa uvažuje k 1.januáru 
roka. Clenský príspevok je splatný 
ročne, najneskôr do 15. februára. 
kategória A- hodnota bodu v € 8 € 
kategória B - hodnota bodu v € 1 € 
kategória C- hodnota bodu v € 0,50 € 

do 5 000 prenocovaní 200 EUR 
do 10 000 prenocovaní 1 000 EUR 
do 20 000 prenocovaní 2 000 EUR 
nad 20 000 prenocovaní 3 000 EUR 

1000 € 

Banská Bystrica 1 OO 000 € 
Zvolen 15 000 € 
Sliač 3 000 € 

Komora číslo 1. paušálne 

. SpOsob stanovenia výšky členského 
príspevku je nastavený podľa: 

a) výšky počtu obyvateľov 
obec s počtom obyvateľov do 1 000 

100,00 € 
obec s počtom obyvateľov od 1 001 

do 2 000 150,00 € 
obec s počtom obyvateľov od 2 001 

do 3 000 200,00 € 
obec s počtom obyvateľov od 3 001 

do 4 000 250,00 € 
obec s počtom obvvateľov od 4 001 

Príloha č.1 

Podnikateľský subjekt 

Výška členského príspevku podnikateľských subjektov 
je tvorená podľa kľúča, ktorý zohľadňuje druh 
podnikania v CR a veľkosť subjektov. Clenský 
príspevok ubytovacích zariadeni bude určený 
vzhľadom k počtu IOžok tak, že k základnému poplatku 
vo výške xy Eur sa pripočíta napr. 1,2 Eur za každé 
pevné IOžko. Clenský príspevok stravovacích a 
občerstvení bude určený tak, že k základnému 
poplatku vo výške xy Eur sa pripočíta napr. 0,5 Eur za 
každú stoličku, resp. za štvorcový meter prevádzky. 
Clenský príspevok iných subjektov bude stanovený 
ako fixný, v hodnote XY Eur 

Uby1ovacie zariadenie hotel 1 000 EUR 
penzión 500 EUR 
CA, CK- 500 EUR 
N. 0., O. Z. - 500 EUR 

300 € 

500 € 

- Komora číslo 2. podla kategórie ubytovacieho 
zariadenia a počtu izieb 
- Komora číslo 3. paušálne 
- Komora číslo 4. paušálne podľa typu člena, resp. 
podľa typu poskytovaných 
služieb/organizovaných aktivit/predmetu činnosti člena. 
zaradenia člena do komory i do prislúchajúcej skupiny 
podľa predmetu činnosti, ako je uvedené v tabuľke: 

Poskytovatelia ubytovacich služieb, 
poskytovatelia reštauračných a pohostinských 
služieb 
Ubytovacie zariadenia v zmysle vyhlášky č. 277/2008 
Z. z., ktorou sa ustanovujú klas. znaky na ubytovacie 
zariadenia pri ich zaraďovaní do kategórif a tried 
triedy 4*, 5* v kategórii č. 1 
-UZ< 50 izieb 200,00 € 
-UZ< 1 OO izieb 250,00 € 
triedy 1*, 2*, 3* v kategórii č. 1, 2 



OOCR 
RHNB 
horná Nitra -
Bojnice 

do 5 000 400,00 € 
obec s počtom obyvateľov od 5 001 

do 1 O 000 600,00 € 
obec s počtom obyvateľov od 

10 001 do 20 000 800,00 € 
obec s počtom obyvateľov nad 

20 001 1 000,00 € 

pozri OOCR Horná Nitra plus 1 OO % 

-UZ< 50 izieb 100,00 € 
-UZ< 100 izieb 200,00 € 
vo všetkých triedach v kategórii č. 3, 4, 5, 6, 7 
- Penzión l turistická ubytovňa- 5,-€/1 izba 
-Kemping- 0.50 €11 lôžko 
vo všetkých triedach v kategórii č. 9 
- UZ - 0.50 € !lôžko 
- UZ- prázdninový byt- 50,00 €/byt 
Poskytovatelia reštauračných a pohostinských služieb 
-Reštaurácia stoličková kapacita- 1.00 €/stolička 
- Kaviareň stoličková kapacita- 1.00 €/stolička 
- Bar/Nočný klub/Diskotéka stoličková kapacita - 1.00 
€/stolička 
-Vináreň stoličková kapacita - 1.00 €/stolička 
- CaterinQová spoločnosť 200,00 € 
Cestovné kancelárie, cestovné agentúry a 
sprievodcovia cestovného ruchu 
Cestovné kancelárie a cestovné agentúry 50,00 € 
-Sprievodcovia cestovného ruchu 10,00 € 

MICE 
Kongresový a incentlvny turizmus 
- Konferenčné priestory (akademická pôda, netradičné 
miesta, koncertné sály, kiná, divadlá, športové haly, 
výstaviská a pod. 100,00 € 
- Profesionálny organizátor konferencii, organizátor 
podujati, podporný servis pre konferencie, 
poskytovateľ sprievodného programu 
100,00 € 
Doprava, kultúra, relax a atrakcie 
ostatní členovia 
(FO -fyzická osoba 
PO - právnická osoba, 
OZ- občianske združenie 
Dopravca (SAD)- 200,00 € 
- Letisko- 200,00 € 
- Požičovňa automobilov 100,00 € 
- Požičovňa autobusov 1 OO, OO € 
-Taxislužba 50,00 € 
-Kultúra, relax, atrakcie 30,00 € 
- Umenie a zábava FO 15,00 €, PO 30,00 € 
-športoviská 100,00 € 
-Galérie/múzeá a neziskové organizácie 10,00 € 
- Relaxačné zariadenie- wellness centrum 50,00 € 
-Kultúrne a spoločenské zariadenia 100,00 € 
-Ostatn l FO 10,00 € PO 30,00 € 
- Kolektlvny člen 100,00 € 
(napr. OZ) 
- Pridružený člen 
-Vzdelávacie inštitúcie 
pozri OOCR Horná Nitra plus 1 OO % 

10,00 € 
30,00 € 



~ Stnma 

Mesto Prelov 

Mestské zastupiteľstvo v Prdove 

UZNESENIE 

zo XLV. riadneho zasadnutia 

Mestského zastupiteľstva v Preiove 

1/1 

dia: 19.12.2013 l!fslo: 48112013 

k návrhu na zalolenie oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) 

Mestské zastupitel'stvo v PreJove 

schval'uje 

l. Založenie oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR). 

2. Vstup Mesta Prešov do oblastnej organizácie cestovného ruchu ako zakladajúceho člena. 

3. Cienský prfspevok Mesta P~ov na rok 2014 v sume 20 097,44 €. 

2 Q DEC. 2013 

Dostanú: 

podľa rozdeľovníka 

F- MsÚ/SP-0112711 

.Pavel HAGYARI 

primátor mesta 

Overovatelia: 

Ing. Ľudovít Malag";=.;~s;~~ 



,_-
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Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Sariši 

UZNESENIE 

z II.riadneho zasadnutia 
v 

Mestského zastupiteľstva vo Veľkom Sariši 

zo dňa: 23. 4. 2015 číslo: 58 /2015-12111 

k bodu: Vstup mesta Veľký Šariš do OO CR 

Mestské zastupitel'stvo vo Vel'kom Šariši 

schval'uje 

vstup mesta Vel"ký Šariš do OOCR ako zakladajúceho člena 

Overovate[ ia: 

Ing. Peter Novotný 
Mgr. Marek Gala 

--1~ 
(~--· / 

J-o·~· '){)!~- . · ·lc( l 
doc. Ing. Fr~Jíšek Bartko, CSc 

primátor mesta 



Mestské zastupitel'stvo v Sabinove 

Uznesenie 
Mestského zastupitel'stva č. 289 

zo dňa 27.02. 2014 

... k vstupu mesta Sabinov do oblastnej organizácie cestovného ruchu 
a MAS Sabinovsko o. z. 

Mestské zastupiteľstvo p re ro k o v a l o predložený materiál a podl'a § 11 ods. 4 
písm. m) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien 

schvaľuje: 

l. vstup mesta Sabinov do oblastnej organizácie cestovného ruchu ako zakladajúceho 
člena 

2. členský príspevok mesta Sabinov na rok 2014 v sume 4.068,80 € 
3. vstup mesta Sabinov do miestnej akčnej skupiny s názvom "Občianske združenie 

MAS Sabinovsko, o.z." za účelom čerpania prostriedkov z Programu rozvoja vidieka 
v oblasti regionálneho rozvoja v novom programovom období 2014-2020 
prostredníctvom prístupu LEADER, 

4. zabezpečenie delegovania zodpovednej osoby pre zastupovanie mesta v činnosti MAS 

Za správnosť: Mgr. Beáta Pribulová 

Ing. Peter Molčan, v. r. 
primátor mesta 



UZNESENIE 
Mestského zastupiteľstva v Lipanoch 

zo dňa 30.01.2014 číslo: 32/2014 

XXIII. Vstup do oblastnej organizácie cestovného ruchu 
schvaľuje 
1. založenie oblastnej organizácie cestovného ruchu, 
2. vstup mesta Lipany do oblastnej organizácie cestovného ruchu ako zakladajúceho 

člena, 
3. členský príspevok mesta Lipany na rok 2014 v sume 2827,44€. 

Hlasovanie: Z celkového počtu 12 poslancov bolo na zasadnutí prítomných 7 poslancov, 
ktorí hlasovali nasledovne: za 7, proti O, zdržal sa O. 

Overovatelia: Ing. František Harčár, v.r. 
Vladimír Babjak, v.r. 

Za správnosť výpisu: Katarína Dulinová 

Ing. Eduard Vokál, v.r. 
primátor mesta 


