
Dôvodová správa 

 

I. Všeobecná časť 

Úprava podpory cestovného ruchu v Slovenskej republike, práv a povinností 

fyzických osôb a právnických osôb pôsobiacich v cestovnom ruchu, tvorby 

koncepčných dokumentov a financovanie rozvoja cestovného ruchu je predmetom 

zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov 

(ďalej aj "zákon o podpore cestovného ruchu"), ktorého posledná novelizácia 

nadobudla účinnosť dňa 01.01.2014. Ustanovenia § 8 a nasl. zákona o podpore 

cestovného ruchu vytvorili právny rámec pre založenie, vznik a trvanie krajských 

organizácií cestovného ruchu (KOCR). Hlavným účelom krajskej organizácie je 

podpora cestovného ruchu na území samosprávneho kraja.  

 

II. Osobitná časť 

Krajská organizácia je podľa predmetného zákona právnická osoba, ktorá 

aktívne vytvára podmienky a realizuje aktivity zamerané na rozvoj cestovného ruchu 

na území samosprávneho kraja a chráni záujmy svojich členov. Krajská organizácia 

vzniká dňom zápisu do Registra krajských a oblastných organizácií cestovného 

ruchu, ktorý spravuje Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja 

Slovenskej republiky (MDVRR SR). Členom krajskej organizácie je vyšší územný 

celok a najmenej jedna oblastná organizácia pôsobiaca na jeho území založená 

podľa zákona o podpore cestovného ruchu. Krajská organizácia sa zakladá 

zakladateľskou zmluvou a schválením jej založenia na ustanovujúcom valnom 

zhromaždení KOCR. 

Podľa uvedeného zákona má takto vzniknutá a registrovaná organizácia 

cestovného ruchu možnosť získať dotáciu z MDVRR SR na aktivity spojené 

s hlavným cieľom jej činnosti (mimo prevádzkových nákladov). Dotáciu môže 

ministerstvo organizácii poskytnúť na príslušný rozpočtový rok s výnimkou prvého 

roku činnosti organizácie cestovného ruchu v rovnakej výške ako je členský 

príspevok Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) v roku, ktorý predchádza 

predchádzajúcemu rozpočtovému roku. Maximálna výška dotácie krajskej organizácii 

je ohraničená 10 % z vybratej dane za ubytovanie všetkých členských obcí 

oblastných organizácií, ktoré sú členmi krajskej organizácie v roku, ktorý predchádza 

predchádzajúcemu rozpočtovému roku. Preto je dôležité, aby Zastupiteľstvo TSK 

schválilo taký členský príspevok Trenčianskeho samosprávneho kraja do KOCR, 

ktorý zabezpečí maximálne možné čerpanie dotácie z ministerstva.  

Na území Trenčianskeho samosprávneho kraja pôsobia od roku 2012 tieto 

oblastné organizácie cestovného ruchu (OOCR): OOCR Horná Nitra - Bojnice, 

OOCR Trenčianske Teplice, OOCR Región Horné Považie. Súhlas s členstvom 

oblastných organizácií v krajskej organizácii cestovného ruchu musí vyjadriť valné 



zhromaždenie každej oblastnej organizácie. V návrhu Stanov a Zakladateľskej 

zmluvy KOCR sú uvedené všetky oblastné organizácie, ktoré pôsobia na území TSK. 

Názov krajskej organizácie cestovného ruchu zatiaľ nie je uvedený v návrhu 

Stanov a Zakladateľskej zmluvy nakoľko Trenčiansky samosprávny kraj vo februári 

2015 vyhlásil verejnú súťaž na vytvorenie názvu a loga KOCR. Uzávierka súťaže je 

16.3.2015. Predložené súťažné návrhy bude posudzovať odborná komisia, ktorá 

rozhodne o názve a logu KOCR. Ku dňu konania zasadnutia Zastupiteľstva TSK 

bude názov do návrhu Stanov a Zakladateľskej zmluvy doplnený.  

Na základe vyššie uvedených skutočností predkladáme na rokovanie 

Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja návrh na založenie krajskej 

organizácie cestovného ruchu a žiadame o súhlas s jej založením a vznikom, o 

súhlas s členstvom Trenčianskeho samosprávneho kraja v tejto KOCR, o súhlas 

s predloženými dokumentmi (návrh Zakladateľskej zmluvy a Stanov), ako aj 

o schválenie členského príspevku za Trenčiansky samosprávny kraj pre rok 2015 vo 

výške 300 000,- eur (slovom: tristotisíc eur).  

Založenie krajskej organizácie cestovného ruchu poskytne Trenčianskemu 

samosprávnemu kraju priestor pre efektívne riadenie rozvoja cestovného ruchu 

v kraji, zaangažovanie viacerých subjektov do tvorby produktov cestovného ruchu, 

spoločnej propagácie a marketingu s cieľom čo najlepšie využiť potenciál cestovného 

ruchu Trenčianskeho samosprávneho kraja a spoločne sa podieľať na rozvoji 

destinácie. 

 

 

 

 


