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Vec: Zvýšenie členského príspevku neziskovej organizácii Oblastná organizácia cestovného ruchu  

         Región Horná Nitra-Bojnice na rok 2017 

 

Odôvodnenie: 

Každý člen OOCR prispieva na činnosť organizácie formou riadneho členského príspevku, ktorý je 
schválený valným zhromaždením na príslušný kalendárny rok. Mesto Prievidza, ktoré je zakladajúcim 
členom OOCR, platí riadny členský príspevok vo výške 3 000,00 eur.  

V zmysle Čl. XIII. Zásad hospodárenia OOCR z riadneho členského príspevku platí organizácia 10 % 
členský príspevok do krajskej organizácie cestovného ruchu (KOCR), ktorej je členom. 

Ostatných 90% členského príspevku používa organizácia v rámci rozpočtu a v tejto výške môže žiadať 
o dotáciu zo štátneho rozpočtu na projekty. 

Členské subjekty môžu do organizácie vložiť aj dobrovoľný členský príspevok, ktorý v zmysle 

Pravidiel poskytovania a použitia dobrovoľného členského príspevku (schválených Predstavenstvom 

RHNB dňa 15.01.2015 uznesením č. P6/201) môže byť použitý na financovanie projektov a bežnej 

činnosti, ktoré sú inak hradené z hlavného rozpočtu organizácie, alebo na ktoré by organizácia 

finančné prostriedky nemala. 

Dobrovoľný členský príspevok bude v plnej výške využitý v roku 2017 na projekt, ktorý bude 

predmetom žiadosti o dotáciu zo štátneho rozpočtu podľa zákona 91/2010 Z. z. o podpore 

cestovného ruchu, o ktorú sa bude OOCR uchádzať. Projekt musí byť zameraný na realizáciu aktivít, 

spojených s hlavným predmetom činnosti organizácie CR. Dobrovoľný členský príspevok uhradí člen 

na účet OOCR v príslušnom rozpočtovom roku. V roku 2017 mesto Prievidza má zámer vložiť na účet 

OOCR 20 000,00 eur na štyri aktivity po 5 000,00 eur (vydanie publikácie Prievidza z neba, vydanie 

nástenného kalendára Prievidza z neba, realizácia turistického sprievodcu formou mobilnej aplikácie 

a spracovanie analýzy cestovného ruchu a mestského turizmu v meste Prievidza), na ktoré sú 

v súčasnosti po I. úprave rozpočtu plánované finančné prostriedky.  

Návrh na projekt ( podľa aktuálnych potrieb v oblasti CR a propagácie mesta v roku 2019  )  na 

čerpanie   finančných prostriedkov získaných z  vloženého dobrovoľného príspevku z roku 2017,   

bude zapracovaný do plánu aktivít a rozpočtu OOCR na rok 2019.  

 

Týmto predkladám informáciu o zámere referátu obchodu a CR ako správcu finančných prostriedkov 

v rámci Programového rozpočtu mesta Programu 2 – Propagácia a marketing, presunúť finančné 



prostriedky vo výške 20 000,00 eur do podprogramu 2.3.1. – Členské príspevky organizáciám 

pôsobiacim v oblasti cestovného ruchu OOCR RHNB. 

 

 

Návrh na uznesenie MsR č. ....../2017  
Mestská rada  

I. berie na vedomie 
a) návrh referátu obchodu a cestovného ruchu MsÚ v Prievidzi na presun finančných 

prostriedkov z podprogramu 2.1.1. Propagačný materiál mesta (mapy, brožúry, 
kalendáre...) vo výške 10 000,00 eur do podprogramu 2.3.1. Členské príspevky 
organizáciám pôsobiacim v oblasti cestovného ruchu (OOCR RHNB)  

b) návrh  referátu  obchodu a  cestovného  ruchu  MsÚ v Prievidzi na presun  finančných 
prostriedkov z podprogramu 2.3.3. Vypracovanie analýzy CR v meste Prievidza 
a podprogramu 2.3.4. Aplikácia turistického sprievodcu pre mobilné a GPS zariadenia 
s hlasovým sprievodcom vo výške 10 000,00 eur do podprogramu 2.3.1. Členské 
príspevky organizáciám pôsobiacim v oblasti cestovného ruchu (OOCR RHNB). 

II. odporúča/neodporúča MsZ   
III. schváliť presun finančných prostriedkov v rámci II. úpravy rozpočtu na rok 2017 takto :  

a) z podprogramu 2.1.1. Propagačný materiál mesta (mapy, brožúry, kalendáre...) vo 
výške 10 000,00 eur do podprogramu 2.3.1. Členské príspevky organizáciám 
pôsobiacim v oblasti cestovného ruchu (OOCR RHNB)  

                             b) z  podprogramu 2.3.3. Vypracovanie analýzy CR v meste Prievidza a podprogramu  
                             2.3.4. Aplikácia turistického sprievodcu pre mobilné a GPS zariadenia s hlasovým  
                              sprievodcom vo výške 10 000,00 eur do podprogramu 2.3.1. Členské príspevky  
                              organizáciám pôsobiacim v oblasti cestovného ruchu (OOCR RHNB). 
 
Návrh na uznesenie MsZ č. ....../2017  
Mestské zastupiteľstvo   

I. berie na vedomie 
a)návrh referátu obchodu a cestovného ruchu MsÚ v Prievidzi na presun finančných 
prostriedkov z podprogramu 2.1.1. Propagačný materiál mesta (mapy, brožúry, 
kalendáre...) vo výške 10 000,00 eur do podprogramu 2.3.1. Členské príspevky 
organizáciám pôsobiacim v oblasti cestovného ruchu (OOCR RHNB)  
b)návrh  referátu  obchodu a  cestovného  ruchu  MsÚ v Prievidzi na presun  finančných 

                     prostriedkov z podprogramu 2.3.3. Vypracovanie analýzy CR v meste Prievidza             
                     a podprogramu 2.3.4. Aplikácia turistického sprievodcu pre mobilné a GPS zariadenia  
                     s hlasovým sprievodcom vo výške 10 000,00 eur do podprogramu 2.3.1. Členské 
príspevky                             
                      organizáciám pôsobiacim v oblasti cestovného ruchu (OOCR RHNB). 

II. schvaľuje  - neschvaľuje   
presun finančných prostriedkov v rámci II. úpravy rozpočtu na rok 2017 takto :  

a) z podprogramu 2.1.1. Propagačný materiál mesta (mapy, brožúry, kalendáre...) vo 
výške 10 000,00 eur do podprogramu 2.3.1. Členské príspevky organizáciám 
pôsobiacim v oblasti cestovného ruchu (OOCR RHNB)  

                             b) z  podprogramu 2.3.3. Vypracovanie analýzy CR v meste Prievidza a podprogramu  
                             2.3.4. Aplikácia turistického sprievodcu pre mobilné a GPS zariadenia s hlasovým  
                              sprievodcom vo výške 10 000,00 eur do podprogramu 2.3.1. Členské príspevky  
                              organizáciám pôsobiacim v oblasti cestovného ruchu (OOCR RHNB). 
 
 


