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MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO dňa 22. 2. 2012                               K bodu rokovania: 7 
 

DÔVODOVÁ SPRÁVA 
 
Východiská 
 
Zákonom NR SR č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení zákonov č. 556/2010 Z. z. 
a zákona č.  386/2011 Z. z. (ďalej len zákon) je upravená problematika podpory cestovného ruchu 
v oblastiach jeho organizačnej štruktúry, kompetencií a financovania cestovného ruchu. 
Zámerom predkladateľov zákona bolo stanovenie formy efektívnej a systémovej podpory cestovného 
ruchu. Nový spôsob financovania organizácií cestovného ruchu má motivovať samosprávy, aby 
zefektívnili výber dane za ubytovanie a tieto finančné prostriedky vrátili späť do rozvoja cestovného 
ruchu na ich území a posilnenia propagácie a prezentácie tohto územia ako destinácie cestovného 
ruchu na medzinárodnom trhu. Čím viac prostriedkov samospráva vyberie a vloží do organizácie 
cestovného ruchu, tým vyššiu dotáciu dostane od štátu. 
Aktivity, smerujúce k založeniu oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) sa v našom 
regióne realizujú v zmysle dohody susediacich samospráv (Mesto Spišská Nová Ves, členské obce 
Mikroregiónu Slovenský raj Sever, Mesto Krompachy a Obec Poráč, prípadne ďalšie obce) a za 
podpory vybraných podnikateľských subjektov podnikajúcich na ich území. Zakladajúcimi členmi 
okrem uvedených obcí sú poskytovatelia služieb v oblasti cestovného ruchu a mikroregionálne 
združenia.  
Predpokladaným sídlom oblastnej organizácie cestovného ruchu je mesto Spišská Nová Ves. 
Názov zakladanej oblastnej organizácie cestovného ruchu SLOVENSKÝ RAJ - SPIŠ podlieha 
schváleniu valným zhromaždením na jeho ustanovujúcom zasadnutí. 
Oblastná organizácia cestovného ruchu sa zakladá podľa uvedeného zákona. Jej úlohy, podmienky 
vzniku, práva a povinnosti jej členov, vrátane financovania sú upravené v ustanoveniach § 13 
a nasledujúcich zákona. 
Zakladajúci členovia splňajú podmienky definované zákonom a preto majú všetky predpoklady na 
prijatie systémového kroku, ktorý posilní postavenie cestovného ruchu v regióne a vytvorí 
profesionálnu organizáciu, ktorá bude podporovať postavenie regiónu ako významnej turistickej 
destinácie aj na medzinárodnom trhu. 
 
Význam OOCR pre odvetvie cestovného ruchu v regióne 
 
Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) zakladaná v súlade so zákonom č. 91/2010 Z. z. 
v znení neskorších predpisov je špeciálna turistická organizácia, ktorá vzniká ako najvyššia autorita 
v turizme pre celú oblasť Slovenského raja - Spiša. Navrhovaná OOCR spĺňa minimálnu podmienku 
zákona, kedy môže OOCR založiť minimálne 5 obcí, ktoré na svojom území presiahnu počet 
prenocovaní za predchádzajúci kalendárny rok 50 000 s min. dvoma podnikateľskými subjektami.  
V 21. storočí vzniká táto organizácia ako spoločná riadiaca a marketingová centrála danej turistickej 
oblasti ako jedného komplexného celku. Profesionálne riadenie väčších turistických celkov 
(destinácií) – tzv. destinačný manažment (DMO) je forma riadenia cestovného ruchu a štandard 
zabehnutý v európskych destináciách od 90. rokov 20. storočia. Slovenské turistické oblasti zaostávajú 
na základe porovnaní za zahraničím o viac ako 40 až 60 rokov. Lokality bez moderného prístupu 
riadenia tohto odvetvia strácajú dnes na trhu konkurencieschopnosť, problémové hospodárske obdobia 
sú v nich oveľa hlbšie a pretrvávajú dlhšie ako v riadených a stabilných oblastiach (napr. destinácie 
Liptov, Tirolsko, Východní Morava...). 
Vysoký turistický potenciál predurčuje oblasť Slovenského raja - Spiša na jednu z najatraktívnejších 
turistických oblastí na Slovensku. Práve cestovný ruch sa môže, riadeným rozvojom pri súčasných 
hospodárskych výkyvoch vo svete, stať ťažiskovým  piliérom hospodárstva celej oblasti Slovenského 
raja - Spiša. Cestovný ruch tu dnes priamo živí časť lokálneho obyvateľstva – zamestnancov 
a majiteľov ubytovacích zariadení, stravovacích zariadení, lyžiarskych stredísk a iných športových 
zariadení, cestovných kancelárií a agentúr, múzeí, galérií, doplnkových atrakcíi, predajní suvenírov, 
ale aj všetkých, ktorí z odvetvia profitujú nepriamo – remeselníkov, obchodníkov, výrobcov lokálnych 
špecialít, poskytovateľov rôznych služieb a pod. Potenciál cestovného ruchu tu však má v porovnaní 
s podobným typom destinácií v zahraničí stále nevyužité rezervy. Kým v zahraničí vytvorí jedno 
pracovné miesto v cestovnom ruchu ďalších 2,6 pracovných miest v  nadväzujúcich odvetviach, na 
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Slovensku je to len 0,6. Kým v zahraničí tvorí podiel cestovného ruchu na HDP krajiny cca 13 %, na 
Slovensku je to len 2,7 %.  
V záujme celej mikroregionálnej ekonomiky potrebuje odvetvie cestovného ruchu (v zahraničí 
označované ako odvetvie budúcnosti) v oblasti Slovenského raja - Spiša nové impulzy, modernú 
riadiacu štruktúru a tomu primerané financovanie. Výsledky dosiahnuté v destinácii spoluprácou 
a usmerňovaným združovaním zdrojov budú týmto spôsobom efektívnejšie ako v prípade, ak by si do 
budúcnosti plánované aktivity zabezpečovala každá obec či subjekt výlučne na individuálnej báze.  
Fungovanie OOCR ako organizácie destinačného manažmentu bude založené na aktívnej spolupráci 
a združení finančných zdrojov všetkých členských obcí, podnikateľských, ostatných subjektov a štátu, 
ktorí na turizme profitujú priamo aj nepriamo. Výkonnú činnosť organizácie pre celú uvažovanú 
oblasť budú zabezpečovať profesionáli. Neskôr sa OOCR napojí na Krajskú organizáciu cestovného 
ruchu - KOCR (stane sa jej členom), ktorá bude marketingovo zastrešovať všetky OOCR pôsobiace na 
území Košického kraja. 
Úlohou OOCR bude koordinované riadenie a moderný marketing destinácie ako celku. Organizácia si 
kladie za cieľ dostať územie Slovenského raja - Spiša do pozície jednej z najvýznamnejších 
turistických destinácií na Slovensku, pre domáci aj zahraničný trh. K hlavným aktivitám bude patriť 
propagovanie silnej turistickej značky destinácie Slovenský raj - Spiš na trhu cestovného ruchu, 
cielené vytváranie pozitívneho imidžu a mena destinácie, prepájanie služieb cestovného ruchu do 
komplexných produktov destinácie, podpora vzniku nových produktov, koordinácia poskytovateľov 
služieb a samosprávy pri rozvoji cestovného ruchu. Pridanou hodnotou turistického produktu 
destinácie bude dôraz na prírodné prostredie, autentickosť územia, kultúru, lokálne tradície. V 
strednodobom až dlhodobom horizonte očakávame prostredíctvom profesionálnej činnosti OOCR 
výrazné posilnenie odvetvia cestovného ruchu v regióne, vytváranie nových pracovných príležitostí 
priamo v cestovnom ruchu, ale aj nepriamo v nadväzujúcich odvetviach, zvýšenie príjmov do 
obecného rozpočtu v podobe daní z ubytovania, daní z nehnuteľností, daní z príjmov z 
podnikanikateľskej činnosti. 
 
Základné princípy fungovania a orgány 
 
Členstvo v OOCR: 
- Členom sa môže stať každý subjekt pôsobiaci na území obcí, splňajúci podmienky dané 

zákonom. 
- Na valnom zhromaždení má každý člen 1 hlas (§ 17 ods. 8 zákona). 
- Členom sa po založení organizácie môže stať subjekt na základe prihlášky adresovanej 

predstavenstvu. Členom sa stane po: 
a) splnení podmienok členstva 
b) schválení predstavenstvom do 30 dní odo dňa podania prihlášky 
c) zaplatení členského príspevku 
d) zápise do zoznamu členov organizácie 
Vyššie uvedené podmienky sú kumulatívne. 

Štruktúru orgánov oblastnej organizácie tvorí: 
- Valné zhromaždenie ako jeho najvyšší orgán 
- Predstavenstvo ako riadiaci orgán, zabezpečujúci jej činnosť a fungovanie medzi zasadnutiami 

valného zhromaždenia, na čele ktorého je predseda predstavenstva, ktorý je štatutárnym 
zástupcom oblastnej organizácie (samosprávy a ostatné subjekty majú v predstavenstve rovnaký 
počet členov), 

- Dozorná rada ako kontrolný orgán (samosprávy a ostatné subjekty majú v dozornej rade rovnaký 
počet členov), 

- Výkonný riaditeľ, ktorého volí a odvoláva valné zhromaždenie na návrh predsedu 
predstavenstva (oblastnej organizácie). V mene OOCR je oprávnený konať výkonný riaditeľ vo 
veciach určených stanovami, pričom je viazaný uzneseniami valného zhromaždenia. 

Hlasovanie vo valnom zhromaždení: 
- Na prijatie uznesenia je potrebná viac ako polovica hlasov prítomných členov. 
- Uznesenie o zásadných otázkach, uvedených v § 17 ods. 6 zákona, je prijaté, ak za návrh 

hlasovalo viac ako 60 % všetkých členských obcí a súčasne viac ako 60 % všetkých ostatných 
členov. 

V nadväznosti na štruktúru orgánov predkladáme návrh na uznesenie, obsahom ktorého je návrh na 
nominovanie zástupcov mesta pre voľbu do uvedených orgánoch – body 2.2 a 3.3 uznesenia. 
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Činnosť OOCR 
 
Činnosť OOCR bude v rozsahu definovanom právnou úpravou, a to najmä: 
- v podpore činnosti svojich členov pri tvorbe a realizácii koncepcie rozvoja cestovného ruchu na 

území svojej pôsobnosti, 
- v tvorbe a realizácii marketingu a propagácii cestovného ruchu pre svojich členov doma 

i v zahraničí, 
- v presadzovaní spoločných záujmov svojich členov, 
- v spolupráci s orgánmi obcí pri rozvoji územia v rámci svojej pôsobnosti vrátane spracúvania 

a realizácie programov jeho podpory a rozvoja, 
- v podpore kultúrneho a spoločenského života a zachovania prírodného a kultúrneho dedičstva, 
- v organizácii podujatí pre obyvateľov a návštevníkov, 
- v poskytovaní poradensko-konzultačných služieb svojim členom, 
- v spracovaní a predkladaní projektov rozvoja cestovného ruchu a zabezpečovania ich realizácie, 
- v presadzovaní trvalo udržateľného rozvoja 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, 

- v zostavovaní a realizácii koncepcie rozvoja cestovného ruchu, pričom vychádza z vlastných 
analýz a krajskej  a národnej koncepcie cestovného ruchu, 

- v spolupráci s orgánmi obcí, ktoré sú jej členmi, vypracúva a realizuje ročný plán aktivít 
(schvaľovaný valným zhromaždením) a monitorovaciu správu o vývoji cestovného ruchu na 
svojom území, 

- v iniciácii a zabezpečovaní tvorby, manažmentu a prezentácie produktov cestovného ruchu na 
svojom území, 

- v realizácii marketingového prieskumu trhu cestovného ruchu, 
- v tvorbe, zabezpečovaní, výrobe a distribúcii tlačených, audiovizuálnych a multimediálnych 

propagačných materiálov destinácie cestovného ruchu, 
- vo vytváraní pozitívneho obrazu regiónu ako cieľovej destinácie cestovného ruchu, 
- v koordinácii aktivít doma a v zahraničí v záujme prepojenia ponuky cestovného ruchu regiónu 

s dopytom zvonku, 
- v zabezpečovaní účasti na výstavách a veľtrhoch cestovného ruchu, 
- v zabezpečovaní realizácie informačného systému cestovného ruchu s dôrazom na rozvoj 

elektronického informačného systému,  
- v tvorbe databáz domácich a zahraničných subjektov cestovného ruchu, pôsobiacich na území 

region, 
- v poskytovaní aktuálnych informácií masmédiám, organizovaní tlačových konferencií doma 

a v zahraničí, v organizácii info-ciest po regióne pre zahraničných novinárov a iných 
relevantných partnerov, 

- v spolupráci s podnikateľskými a nepodnikateľskými subjektmi cestovného ruchu na území 
regiónu, s orgánmi miestnej samosprávy, so zainteresovanými ministerstvami a ostatnými 
orgánmi štátnej správy SR, záujmovými združeniami, odbornými školami, so štátnymi 
a súkromnými múzeami, galériami, kultúrnymi inštitúciami, výskumnými a poradenskými 
organizáciami doma i v zahraničí, 

- v spolupráci so Slovenskou agentúrou pre cestovný ruch (SACR) a jej oficiálnymi  zastúpeniami 
v zahraničí, obchodno-ekonomickými oddeleniami zastupiteľských úradov SR v zahraničí pre 
prezentácii regiónu a vytváraní partnerských vzťahov, 

- v zabezpečovaní alebo výkone medzinárodnej spolupráce a plnení záväzkov v rámci členstva 
v medzinárodných organizáciách cestovného ruchu a zároveň v spolupráci na medzinárodnej 
úrovni s medzinárodnými organizáciami, v ktorých nie je členom a pod. 

Predmet činnosti je vymedzený v Stanovách OOCR, ktoré schváli valné zhromaždenie na svojom 
ustanovujúcom zasadnutí. 
 
Očakávania a prínosy OOCR 
 
- manažment destinácie, nielen propagácia a marketing 
- optimalizácia ekonomického významu, sociálneho a environmentálneho vplyvu cestovného ruchu 
- schopnosť tvoriť vlastné príjmy 
- aktívna spolupráca s podnikateľskými subjektmi 
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- tvorba zaujímavej a konkrétnej ponuky atraktívnych balíčkov cestovného ruchu pre predaj 
a propagáciu  

- združovanie finančných prostriedkov, transparentnosť a ich efektívne vynakladanie 
- spoločná tvorba strategických materiálov cestovného ruchu s podnikateľskými subjektmi, ktoré 

napomáhajú rozvoju cestovného ruchu regiónu 
- cielená koordinácia marketingových aktivít pre potreby regiónu a subjektov činných v cestovnom 

ruchu, ale aj samotného trhu 
- zvýšenie profesionality prezentácie regiónu na domácom a zahraničnom trhu 
- priame reflektovanie na potreby podnikateľských subjektov pri zlepšovaní rozvoja cestovného 

ruchu zo strany miest a obcí a opačne 
- presadzovanie záujmov členov pri rokovaniach s partnermi organizácie (Ministerstvo dopravy, 

výstavby a regionálneho rozvoja SR, Slovenská agentúra pre cestovný ruch, Úrad Košického 
samosprávneho kraja, zahraniční partneri…) 

- vytvorenie konkurencieschopnej destinácie na európskom a medzinárodnom trhu cestovného 
ruchu 

- zvyšovanie návštevnosti, zvýšenie počtu prenocovaní a zlepšenie obrazu regiónu ako destinácie 
cestovného ruchu 

 
Benefity členstva mesta v OOCR 

 
- cielený rozvoj cestovného ruchu v meste koordinovaný profesionálnou a modernou turistickou 

organizáciou (pre širšie územie - destináciu Slovenský raj – Spiš)  
- pomoc pri rozvoji lokálnej infraštruktúry a lokálnej infraštruktúry cestovného ruchu 
- poradenstvo pri spracovaní projektov o získanie dotácií z fondov EÚ v oblasti cestovného 

ruchu, regionálneho rozvoja, kultúry a pod. 
- pomoc pri spracovaní koncepčných dokumentov pre rozvoj cestovného ruchu na úrovni mesta 

(RPM,…) a riešení aktuálnych otázok rozvoja cestovného ruchu (Komisia pre cestovný ruch, 
Komisia kultúry…) 

- propagácia podujatí a lokálnych atrakcií na domácom a zahraničných trhoch pod silnou 
marketingovou značkou destinácie (propagačné materiály, výstavy, prezentácie…) 

- prepájanie lokálnych atrakcií a využitie lokálnych služieb cestovného ruchu do komplexných 
produktov destinácie 

- pomoc pri zvyšovaní kvality poskytovaných služieb v meste, pri zvyšovaní návštevnosti 
atrakcií, zvyšovaní počtu prenocovaní, využitia a rozvoja ďalších služieb 

- zvyšovanie povedomia (PR) o turistickom potenciáli mesta 
- získavanie know-how v oblasti moderného marketingu (podpora inovácií, moderných 

informačných technológií, predaja turistických produktov destinácie…) 
- koordinácia jednotného štandardu poskytovania informácií návštevníkom destinácie v rámci 

lokálnych turistických informačných centier (kancelárií) 
- osveta - zvyšovanie vedomostnej úrovne obyvateľstva v prospech rozvoja cestovného ruchu v 

meste 
- získavanie aktuálnych informácií o vývoji cestovného ruchu v destinácii a jeho smerovaní 
- hlasovacie právo mesta v rámci valného zhromaždenia (každý člen má 1 hlas) 
- právo mesta voliť a byť volené do orgánov OOCR 

 
Financovanie OOCR 
 
Zásadná zmena financovania cestovného ruchu bola daná zmenou zákona č. 91/2010 Z. z. a to 
zákonom č. 386/2011, ktorý nadobudol účinnosť dňom 1. 12. 2011. Nová úprava ustanovuje 
poskytovanie štátnych dotácií oblastným organizáciám cestovného ruchu v rovnakej výške, ako je 
súhrnná hodnota vybraných členských príspevkov OOCR v roku, ktorý predchádza 
predchádzajúcemu rozpočtovému roku, pričom maximálna výška dotácie je ohraničená sumou 
90 % súhrnnej hodnoty vybratej dane za ubytovanie u všetkých členských obcí oblastnej 
organizácie v roku, ktorý predchádza predchádzajúcemu rozpočtovému roku. Prechodné 
ustanovenia sú platné na roky 2012 a 2013, aby mohlo nabehnúť systémové financovanie. 
Dotácia sa poskytne len organizáciám registrovaným ministerstvom na realizáciu aktivít, ktoré sú 
spojené s hlavným predmetom ich činnosti, na základe zmluvy o poskytnutí dotácie, uzatvorenej 
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medzi ministerstvom  a organizáciou. Ak oblastná organizácia nie je členom krajskej organizácie, 
výška dotácie bude automaticky znížená o 10 %. Na poskytnutie dotácie nie je právny nárok. 
Dotáciu nemožno poskytnúť na: 
- mzdy a prevádzkové náklady žiadateľa o dotáciu zo štátneho rozpočtu 
- splácanie úverov a úroky z úverov, úrokov z omeškania, zmluvných pokút a pokút uložených 

podľa osobitných predpisov 
- úhrady záväzkov žiadateľa o dotáciu zo štátneho rozpočtu z predchádzajúcich rokov 
- refundácie výdavkov žiadateľa o dotáciu zo štátneho rozpočtu, súvisiacich s príjmom z fondov 

a grantov EÚ a grantov vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv, uzatvorených medzi Slovenskou 
republikou a inými štátmi. 

Dotácia sa poskytuje na základe písomnej žiadosti OOCR a predloženého projektu, ktorý je zameraný 
na realizáciu aktivít, spojených s hlavným predmetom činnosti OOCR. 
Žiadosť o poskytnutie dotácie a návrh projektu doručí OOCR ministerstvu najneskôr do 15. marca 
príslušného rozpočtového roku, na ktorý sa dotácia poskytuje. Dotáciu poskytne ministerstvo 
žiadateľovi do 30 pracovných dní od schválenia dotácie ministrom. Pri hospodárení s prostriedkami 
z dotácie postupuje organizácia cestovného ruchu podľa osobitného predpisu (zákon č. 523/2004 
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov). 
Zdrojom financovania organizácie cestovného ruchu sú: 
- členské príspevky 
- dotácie zo štátneho rozpočtu 
- dobrovoľné príspevky samospráv, fyzických a právnických osôb na aktivity organizácie 
- príjmy z činností, predaja produktov a služieb 
- odmeny za sprostredkovanie 
- príjmy z predaja reklamnej plochy 
- nenávratné finančné prostriedky z domácich a zahraničných zdrojov, vrátane prostriedkov EÚ 
- ostatné príjmy 
 
Výška členského príspevku mesta  
 
Výšku členského príspevku schváli každoročne najvyšší orgán OOCR – valné zhromaždenie. 
Pre účely založenia OOCR bol na pracovnom stretnutí budúcich zakladajúcich členov OOCR dňa 15. 
2. 2012 navrhnutý pre obce mechanizmus výpočtu povinného členského príspevku zohľadňujúci počet 
prenocovaní v obci (výkonnosť cestovného ruchu) ku koncu predchádzajúceho kalendárneho roka, na 
základe ktorého sa výška príspevku obcí pri založení OOCR delí do troch skupín: 
 

Počet prenocovaní v obci za I. – III. kvartál 2011 
(údaj podľa Štatistického úradu SR) 

Výška povinného členského 
príspevku obce k založeniu OOCR 

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

 
Okrem povinného členského príspevku mesto môže v prípade záujmu k založeniu OOCR zložiť aj 
dobrovoľný členský príspevok v ľubovoľnej výške.  
V zmysle uvedeného mechanizmu mesto Spišská Nová Ves zloží k založeniu oblastnej organizácie 
cestovného ruchu SLOVENSKÝ RAJ - SPIŠ povinné členské vo výške 3 000 EUR, pričom 
navrhujeme aj zloženie dobrovoľného členského príspevku vo výške  2 000 EUR, t. j. za mesto 
Spišská Nová Ves spolu 5 000 EUR k založeniu OOCR. 
Výšku členského príspevku predkladáme na schválenie v návrhu na uznesenie v bode 2.3. 
 


