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Z M L U V A 
o poskytnutí dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby 

a regionálneho rozvoja  Slovenskej republiky 
 

uzatvorená podľa § 29 zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon č. 91/2010 Z. z.“) 

 
 (ďalej len „zmluva“)  

 
medzi zmluvnými stranami  

 
Poskytovateľ: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja 

Slovenskej republiky 
Sídlo:    Námestie slobody č. 6, 810 05 Bratislava  
Zastúpený:    Ing. Martin Čatloš, vedúci služobného úradu  

Poverený ministrom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja 
Slovenskej republiky v Organizačnom poriadku Ministerstva dopravy, 
výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 

IČO: 30416094  
DIČ:                                  2020799209 
Bankové spojenie:  Štátna pokladnica 
Výdavkový účet:   7000117681/8180, IBAN: SK71 8180 0000 0070 0011 7681 
Príjmový účet:   7000117622/8180, IBAN: SK15 8180 0000 0070 0011 7622 
Depozitný účet: 7000117702/8180, IBAN: SK86 8180 0000 0070 0011 7702 
 
(ďalej len „poskytovateľ“) 
 
a 
 
Prijímateľ: Turizmus regiónu Bratislava  
Sídlo: Sabinovská č. 16, 820 05 Bratislava     
Zastúpený:                         JUDr. Ivo Nesrovnal, predseda krajskej organizácie 
                                           cestovného ruchu    
IČO: 42259967                                    
DIČ:                                   2023476565    
Bankové spojenie:             ČSOB a. s., pobočka Bratislava   
Číslo účtu: 4018026266/7500 
IBAN:                                SK50 7500 0000 0040 1802 6266 
Zapísaný:                           v Registri krajských organizácií cestovného ruchu Ministerstva 
                                           dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR č. 08557/2012/SCR  
                       
(ďalej len „prijímateľ“, spolu ďalej len „zmluvné strany“, jednotlivo „zmluvná strana“) 
 

 
Článok 1 

Predmet zmluvy 
 
1. Predmetom zmluvy je účelové poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na podporu 

realizácie projektu podľa prílohy č. 1 (ďalej len „projekt“) zameraného na realizáciu aktivít, 
ktoré sú spojené s hlavným predmetom činnosti prijímateľa (ďalej len „aktivity“)  v celkovej 
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výške 254 000,00 eur (slovom: dvestopäťdesiatštyritisíc eur ), z toho bežné výdavky vo 
výške 239 000,00 eur (slovom: dvestotridsaťdeväťtisíc eur) a kapitálové výdavky vo výške 
15 000,00 eur (slovom: pätnásťtisíc eur). 

2. Dotácia je podľa § 8 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej 
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon č. 523/2004 Z. z.“) určená na úhradu bežných a/alebo kapitálových výdavkov na 
podporu aktivít v nasledovnom členení:  

                                                                                                                   Výška dotácie (eur) 

                        Aktivity v rámci bežných výdavkov 

      2.  1.  Edičná a video tvorba                                                                                52 900,00 
      2.  2.  Účasť na výstavách, veľtrhoch a prezentáciách CR                                  52 330,00 
      2.  3.  Podpora predaja produktu CR                                                                      8 074,00 
      2.  4.  PR aktivity                                                                                                  40 500,00 
      2.  5.  Turistický informačný systém                                                                    10 000,00 
      2.  6.  Zabezpečenie prezentačnej techniky                                                            6 150,00 
      2.  7.  Podpora tvorby produktu                                                                            58 908,20 
      2.  8.  Realizácia vzdelávacích aktivít                                                                    1 137,80 
      2.  9.  Štatistiky, výskumy, analýzy                                                                        9 000,00 
 
                        Aktivity v rámci kapitálových výdavkov 

      2.  10. Turistická infraštruktúra                                                                            15 000,00 
 
3. Prijímateľ je oprávnený, na základe predchádzajúceho písomného stanoviska poskytovateľa, 

vykonať  presun finančných prostriedkov medzi jednotlivými aktivitami uvedenými v ods. 2 
tohto článku zmluvy v rámci kategórie bežných výdavkov, a to najviac do výšky 20 % 
z poskytnutej dotácie v rámci bežných výdavkov. Poskytovateľ zaujme k žiadosti prijímateľa 
týkajúcej sa presunu finančných prostriedkov písomné stanovisko formou akceptačného listu. 
Presuny finančných prostriedkov medzi jednotlivými aktivitami uvedenými v ods. 2 tohto 
článku nad 20 % z poskytnutej dotácie v rámci bežných výdavkov je možné vykonať len 
formou dodatkov k tejto zmluve. 

4. Prijímateľ je oprávnený, na základe predchádzajúceho písomného stanoviska poskytovateľa, 
vykonať  presun finančných prostriedkov medzi jednotlivými aktivitami uvedenými v ods. 2 
tohto článku zmluvy v rámci kategórie kapitálových výdavkov, a to najviac do výšky 20 % 
z poskytnutej dotácie v rámci kapitálových výdavkov. Poskytovateľ zaujme k žiadosti 
prijímateľa týkajúcej sa presunu finančných prostriedkov písomné stanovisko formou 
akceptačného listu. Presuny finančných prostriedkov medzi jednotlivými aktivitami 
uvedenými v ods. 2 tohto článku nad 20 % z poskytnutej dotácie v rámci kapitálových 
výdavkov je možné vykonať len formou dodatkov k tejto zmluve. 

5. Presuny finančných prostriedkov z bežných výdavkov do kapitálových výdavkov alebo 
z kapitálových výdavkov do bežných výdavkov je možné vykonať len medzi aktivitami 
uvedenými v ods. 2 tohto článku formou dodatkov k tejto zmluve na základe rozpočtového 
opatrenia Ministerstva financií SR. Tieto presuny musia byť odsúhlasené valným 
zhromaždením prijímateľa.  
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6. Presuny finančných prostriedkov podľa odsekov 3 a 4 tohto článku zmluvy je možné 
realizovať iba na základe riadne zdôvodnenej písomnej žiadosti.  Účinnosť požadovaného 
presunu nastáva dňom vydania súhlasného stanoviska poskytovateľa s jeho vykonaním. 
Písomné žiadosti je možné predkladať najneskôr do 30. novembra 2013, po tomto termíne 
žiadosti nebudú akceptované. 

7. Presuny finančných prostriedkov podľa odseku 5 tohto článku je možné realizovať iba na 
základe riadne zdôvodnenej písomnej žiadosti s doložením zápisnice z rokovania valného 
zhromaždenia. Účinnosť požadovaného presunu nastáva dňom účinnosti dodatku k zmluve. 
Písomné žiadosti je možné predkladať najneskôr do 31. októbra 2013, po tomto termíne 
žiadosti nebudú akceptované. Prijímateľ je povinný spolu so žiadosťou o presun finančných 
prostriedkov vrátiť požadovanú sumu týchto prostriedkov na výdavkový účet poskytovateľa 
uvedený v záhlaví tejto zmluvy.   

8. Poskytovateľ poskytuje dotáciu podľa zákona č. 91/2010 Z. z. a zákona č. 523/2004 Z. z., a to 
bezhotovostne a v súlade so zákonom č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vo forme bežného alebo 
kapitálového transferu na účet prijímateľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy,  a to najneskôr do 
14 dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy. 

9. Prijímateľ prijíma dotáciu podľa ods. 1 tohto článku zmluvy bez výhrad v plnom rozsahu a za 
podmienok uvedených v tejto zmluve. 

 
 

Článok 2 
Podmienky použitia dotácie a povinnosti prijímateľa dotácie 

 
1. Dotácia je účelovo viazaná. Prijímateľ sa zaväzuje použiť poskytnutú dotáciu na realizáciu 

projektu podľa čl. 1 ods. 1 tejto zmluvy v členení výdavkov podľa čl. 1 ods. 1 a 2 tejto 
zmluvy.  

2. Prijímateľ je oprávnený použiť dotáciu na stanovený účel  

a) do 31. decembra 2013, ak boli  bežné výdavky poskytnuté do 30. septembra 2013, 
b) do 31. marca 2014, ak boli  bežné výdavky poskytnuté po 1. októbri 2013, 
c) do 30. septembra 2014, ak boli kapitálové výdavky poskytnuté v roku 2013. 

 
3. Výnosy z poskytnutých prostriedkov po odrátaní poplatkov za vedenie účtu (okrem 

poplatkov  za založenie a zrušenie účtu) sú podľa § 7 ods. 1 písm. m) zákona č. 523/2004   
Z. z. príjmom štátneho rozpočtu. Prijímateľ je povinný odviesť na príjmový účet 
poskytovateľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy kladný rozdiel medzi výnosmi a poplatkami 
za vedenie účtu najneskôr  

a) do 10. apríla 2014, ak boli finančné prostriedky poskytnuté podľa ods. 2, písm. a) a b)  
tohto článku zmluvy, 

b) do 10. októbra 2014, ak boli finančné prostriedky poskytnuté podľa  ods. 2 písm. c)  tohto  
           článku zmluvy. 
 
4. Prijímateľ je povinný zaslať poskytovateľovi písomne v lehote uvedenej v odseku 3 tohto 

článku zmluvy nielen  informáciu o platbe výnosov, ale aj informáciu o tom, že výnosy 
nevznikli. 
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5. Prijímateľ je povinný pri použití dotácie dodržať maximálnu hospodárnosť, 
efektívnosť, účinnosť a účelnosť ich použitia v súlade s ustanovením § 19 ods. 3 zákona       
č. 523/2004 Z. z. Prijímateľ je povinný pri použití dotácie postupovať v súlade 
s ustanoveniami zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 25/2006 Z. z.); zákona 
č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 502/2001 Z. z.“) a zákona           
č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon                  
č. 595/2003 Z. z. ). 

6. Prijímateľ je povinný o poskytnutej dotácii viesť účtovnú evidenciu v súlade so zákonom 
č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 431/2002 
Z. z.“), pričom je povinný viesť oddelene  výnosy a náklady spojené s jeho hlavnou 
činnosťou súvisiacou s rozvojom cestovného ruchu a  výnosy a náklady  na  jeho 
prevádzkovú činnosť.  

7. Prijímateľ je povinný investičný majetok nadobudnutý, v súlade so zákonom  
č. 595/2003 Z. z., z dotácie  určenej na kapitálové výdavky, užívať na plnenie úloh v rámci 
jeho predmetu činnosti alebo v súvislosti s ním, udržiavať ho v riadnom stave, využívať 
všetky právne prostriedky na jeho ochranu a dbať, aby nedošlo k jeho poškodeniu, strate, 
zničeniu alebo zmenšeniu. Ak prijímateľ bez predchádzajúceho písomného stanoviska 
poskytovateľa, vykoná odplatný prevod investičného majetku nadobudnutého z dotácie, 
alebo jeho časti, alebo ho prevedie darovacou zmluvou na iné osoby, je povinný bez 
zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní odo dňa, kedy k odplatnému prevodu alebo 
darovaniu došlo, vrátiť poskytnutú dotáciu v plnom rozsahu:  

a) na výdavkový účet poskytovateľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy, pokiaľ k vráteniu 
dotácie dôjde do 31. decembra 2013, alebo 

b) na depozitný účet poskytovateľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy, pokiaľ k vráteniu 
dotácie dôjde po 1. januári 2014.   

                                   
8. Prijímateľ nesmie použiť dotáciu na úhradu výdavkov spojených s aktivitami uvedenými  

v § 30 ods. 3 zákona č. 91/2010 Z. z.  a na úhradu výdavkov, ktoré nemajú priamy vzťah 
k projektu uvedenému v čl. 1 ods. 1 tejto zmluvy.  

9. Prijímateľ nesmie previesť dotáciu na iný účet ako účet, na ktorý mu bola poskytovateľom 
poskytnutá. 

10. Ak prijímateľ nebude realizovať projekt, na ktorý bola dotácia podľa čl. 1 tejto zmluvy 
poskytnutá, je povinný bezodkladne písomne o tejto skutočnosti informovať poskytovateľa 
a vrátiť dotáciu v plnom rozsahu, najneskôr však do 31. decembra 2013 na výdavkový účet 
poskytovateľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy. 

11. Ak prijímateľ nevyčerpá celú poskytnutú dotáciu, je povinný jej nevyčerpanú časť bez 
zbytočného odkladu vrátiť poskytovateľovi, najneskôr však  

a) do 10. apríla 2014, ak boli finančné prostriedky poskytnuté podľa ods. 2, písm. a) a b)  
tohto článku,  

b) do 10. októbra 2014, ak boli finančné prostriedky poskytnuté podľa ods. 2, písm. c) tohto 
článku, a to nasledujúcim spôsobom:        
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1. na výdavkový účet poskytovateľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy, ak ich vracia do 31.   
decembra 2013, alebo 
2. na depozitný účet poskytovateľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy, ak ich vracia v čase  

od 1. januára 2014 do 10. októbra 2014.    
                                      

12. Prijímateľ je povinný umožniť poskytovateľovi vykonať vecnú kontrolu, priebežnú finančnú 
kontrolu alebo následnú finančnú kontrolu hospodárenia s poskytnutou dotáciou podľa 
zákona č. 502/2001 Z. z. 

 
13. V prípade zistenia neúčelného použitia dotácie možno túto dotáciu krátiť až do výšky 100 %. 

Prijímateľ je povinný bezodkladne krátenú časť dotácie vrátiť v termíne a na účet určený 
poskytovateľom. Rovnakým spôsobom je poskytovateľ oprávnený postupovať aj v prípade, 
ak prijímateľ neumožní vykonanie tejto kontroly.  

 
 

Článok 3 
Vyúčtovanie dotácie 

 
1. Prijímateľ je povinný vyúčtovať použitie dotácie najneskôr v týchto lehotách:  

a) do 10. apríla 2014, ak boli finančné prostriedky použité do 31. decembra 2013 alebo  
do 31. marca 2014,  

b) do 10. októbra 2014, ak boli finančné prostriedky použité od 1. apríla do 30. septembra          
               2014. 
 
2. Prijímateľ je povinný zaslať vyúčtovanie použitia dotácie poskytovateľovi do 10 pracovných 

dní odo dňa uplynutia príslušnej lehoty podľa ods. 1 tohto článku.   

3. Prijímateľ je povinný vyúčtovať dotáciu poskytnutú na realizáciu projektu, pričom 
vyúčtovanie dotácie je základnou podmienkou pre poskytnutie dotácie v nasledujúcom 
rozpočtovom roku a musí obsahovať tieto samostatné časti:                
a) vecné vyhodnotenie projektu, 
b) finančné vyúčtovanie poskytnutej dotácie podľa jednotlivých aktivít podľa čl. 1 odseku 2. 

 
4. Vecné vyhodnotenie projektu tvorí vyhodnotenie popisu projektu, dosiahnutie jeho cieľov 

s uvedením výsledkov podľa indikátorov stanovených v projekte, vyhodnotenie časovej 
realizácie projektu a účelového použitia dotácie na aktivity podľa čl. 1 ods. 2 tejto zmluvy 
s uvedením sumy použitej dotácie na jednotlivé činnosti.  

5. Finančné vyúčtovanie podľa odseku 3  písm. b) tohto článku tvorí vyúčtovanie dotácie podľa 
prílohy č. 2 k tejto zmluve; ďalej doklad o odvedení výnosov z poskytnutých prostriedkov 
poskytovateľovi v súlade s čl. 2 ods. 3 tejto zmluvy a doklad o vrátení nevyčerpanej dotácie 
poskytovateľovi v súlade s čl. 2 ods. 11 tejto zmluvy. 

 
6. Vecné vyhodnotenie projektu a finančné vyúčtovanie poskytnutej dotácie budú akceptované, 

iba ak budú čitateľné a úplné a potvrdené podpisom štatutárneho orgánu prijímateľa alebo 
ním písomne povereného zástupcu, pričom toto písomné poverenie musí byť prílohou 
vyúčtovania. 

7. Ak prijímateľ nepredloží vyúčtovanie dotácie podľa odseku 1 tohto článku, a to ani  na 
písomnú výzvu poskytovateľa o predloženie vyúčtovania dotácie, alebo ak poskytovateľ zistí 
nedostatky v predloženom vyúčtovaní dotácie, je prijímateľ povinný podľa pokynov 
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poskytovateľa vyúčtovanie predložiť, alebo zabezpečiť odstránenie zistených nedostatkov 
v lehote určenej poskytovateľom. V prípade, ak prijímateľ v určenej lehote vyúčtovanie 
dotácie nepredloží, alebo nezabezpečí odstránenie nedostatkov, je povinný dotáciu 
poskytnutú na základe tejto zmluvy v plnom rozsahu vrátiť poskytovateľovi do 30 
kalendárnych dní od uplynutia lehoty podľa predošlej vety. 

8. Ak prijímateľ neodvedie finančné prostriedky vyplývajúce zo zúčtovania na príslušný účet 
poskytovateľa (v prípade vzniku povinnosti - vratky), je povinný finančné prostriedky vo 
výške dotácie poskytnutej na príslušný projekt poskytovateľovi v plnom rozsahu vrátiť, a to 
v lehote do 30 dní odo dňa kedy ho poskytovateľ na vrátenie dotácie písomne vyzval. 

9. V prípade zistenia nedostatkov pri hospodárení s dotáciou poskytnutou podľa čl. 1 tejto 
zmluvy, poskytovateľ zastaví poskytovanie ďalších finančných prostriedkov prijímateľovi, 
až do ich odstránenia. 

 
Článok 4 
Sankcie 

 
Ak prijímateľ poruší finančnú disciplínu tým, že 
a) poskytne, alebo použije dotáciu v rozpore s určeným účelom podľa čl. 1 tejto zmluvy (§ 

31 ods. 1 písm. a) zákona č. 523/2004 Z. z.), je povinný odviesť finančné prostriedky vo 
výške porušenia finančnej disciplíny a penále podľa § 31  ods. 3 zákona č. 523/2004 Z. z., 

b) neodvedie v lehote a rozsahu určenom v čl. 2 ods. 10 a 11 alebo podľa čl. 3 ods. 8 tejto 
zmluvy finančné prostriedky poskytovateľovi (§ 31 ods. 1 písm. c) zákona č. 523/2004 Z. 
z.), je povinný odviesť finančné prostriedky vo výške porušenia finančnej disciplíny a 
penále podľa § 31 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z., 

c) neodvedie v lehote a rozsahu určenom v čl. 2 ods. 3 tejto zmluvy výnos z poskytnutých 
prostriedkov na účet poskytovateľa (§ 31 ods. 1 písm. d) zákona č. 523/2004 Z. z.), je 
povinný odviesť finančné prostriedky vo výške porušenia finančnej disciplíny a penále 
podľa § 31 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z., 

d) použije dotáciu v rozpore s čl. 2 ods. 2 tejto zmluvy (§ 31 ods. 1 písm. e) zákona                         
č. 523/2004 Z. z.),  je povinný zaplatiť penále podľa § 31 ods. 5 zákona č. 523/2004 Z. z., 

e) umožní bezdôvodné obohatenie získaním finančného prospechu z poskytnutých verejných 
prostriedkov (§ 31 ods. 1 písm. g) zákona č. 523/2004 Z. z.), je povinný zaplatiť pokutu 
podľa § 31 ods. 6 zákona č. 523/2004 Z. z. 

 

 
Článok 5 

Doručovanie a komunikácia 
 

1. Každá komunikácia medzi zmluvnými stranami, vrátane postupu podľa čl. 1 odsekov  3, 4 a 
5 zmluvy, bude prebiehať prostredníctvom osôb oprávnených pre vecné rokovania. Za 
poskytovateľa koná generálny riaditeľ sekcie cestovného ruchu a za prijímateľa koná 
predseda krajskej organizácie cestovného ruchu.  
 

2. Všetky oznámenia medzi zmluvnými stranami týkajúce sa plnenia zmluvy musia byť 
vykonané v písomnej podobe a doručené faxom, osobne, elektronicky alebo poštou druhej 
zmluvnej strane podľa tohto článku zmluvy. 
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3. Akákoľvek písomná komunikácia medzi zmluvnými stranami sa na účely plnenia zmluvy 
bude považovať za doručenú v prípade:  
a) doručenia faxom po tom, ako bolo odosielateľovi doručené potvrdenie, že prenos údajov       

prebehol v poriadku,  
b) osobného doručenia prostredníctvom kuriérskej služby alebo inak, po jej prijatí,  
c) doručenia e-mailom, po doručení potvrdenia od príjemcu o prijatí, pričom príjemca nie 

je oprávnený vo vlastnom e-maile  klientovi odmietnuť odoslanie potvrdenia o prijatí e-
mailu, alebo  

d) doporučenej zásielky, k dátumu uvedenému na potvrdení o doručení alebo na potvrdení    
o tom, že zásielku nemožno doručiť. 

4. Za deň doručenia zásielky zmluvnej strane, ktorej bola adresovaná, sa považuje takisto deň: 
a) v ktorom ju táto zmluvná strana odoprela prijať, 
b) ktorým márne uplynula odberná lehota pre jej vyzdvihnutie na pošte alebo  
c) ktorým bola na nej zamestnancom pošty vyznačená poznámka, že “adresát sa  

              odsťahoval”, “adresát je neznámy” alebo iná poznámka, ktorá podľa poštového     
poriadku znamená  nedoručiteľnosť zásielky. 

 
 

Článok 6 
Odstúpenie od zmluvy 

  
1.  Pred riadnym splnením záväzkov podľa tejto zmluvy, t. j. pred skončením jej platnosti, môže 

poskytovateľ odstúpiť od zmluvy v prípade podstatného porušenia zmluvy alebo v prípade 
zmeny okolností, za ktorých došlo k uzavretiu zmluvy, a to najmä ak: 
a) sa preukáže, že údaje v žiadosti a dokladoch, na základe ktorých poskytovateľ rozhodol 

o poskytnutí dotácie, boli nepravdivé, neúplné, zavádzajúce alebo sfalšované, 
b) prijímateľ bezdôvodne pozastavil realizáciu projektu, alebo tento nerealizoval v rozsahu 

podľa čl. 1 ods. 1 tejto zmluvy, 
c) ak sa právoplatne preukáže spáchanie trestného činu v súvislosti s realizáciou projektu, 
d) v prípade, ak použije dotáciu alebo jej časť v rozpore s touto zmluvou. 

2. Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia poskytovateľa 
o odstúpení  od zmluvy prijímateľovi. Za doručené sa pritom považuje aj oznámenie, ktoré 
bolo poskytovateľovi vrátené z dôvodu, že si ho príjemca v odbernej lehote nevyzdvihol, a to 
aj v prípade, ak sa o tom prijímateľ nedozvedel. 

3.  Odstúpením od zmluvy nezanikajú nároky poskytovateľa vyplývajúce z porušenia finančnej 
disciplíny ukladané v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. 

 
Článok 7 

Spoločné a záverečné ustanovenia 
  
1.  Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do času riadneho splnenia záväzkov podľa tejto 

zmluvy, najmä vysporiadania všetkých finančných záväzkov prijímateľa voči 
poskytovateľovi. 

2.  Záväzky obsiahnuté v tejto zmluve nie je možné previesť na tretie osoby. V prípade zániku 
prijímateľa bez právneho nástupcu je prijímateľ povinný vopred oznámiť túto skutočnosť 
poskytovateľovi, táto zmluva zaniká, avšak prijímateľ je povinný splniť si všetky svoje 
zmluvné povinnosti voči poskytovateľovi do doby zániku zmluvy.  
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3.  Prijímateľ vyhlasuje, že všetky údaje, ktoré sú uvedené v tejto zmluve, sú úplné, pravdivé 
a získané v súlade s osobitnými právnymi predpismi. Prijímateľ vyhlasuje, že súhlasí so 
spracovaním a zverejnením údajov poskytnutých poskytovateľovi v rámci činností  
súvisiacich s realizáciou dotačného systému poskytovateľa.  

4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami 
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom 
Úradom vlády Slovenskej republiky podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky 
zákonník v nadväznosti na § 5a ods. 1 a 6 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) 
v znení neskorších predpisov. 

5.  Poskytovateľ si vyhradzuje právo upraviť výšku dotácie z dôvodu nedostatku finančných 
prostriedkov v rozpočte v súvislosti s viazaním výdavkov štátneho rozpočtu Ministerstvom 
financií Slovenskej republiky podľa § 18 zákona č. 523/2004 Z. z., o čom písomne 
upovedomí prijímateľa. V takomto prípade poskytovateľ nezodpovedá prijímateľovi za 
vzniknuté výdavky, ani za prípadnú škodu ani inú ujmu. Poskytovateľ nemá uvedené právo  
v prípade, ak už bola dotácia podľa čl. 1 ods. 8 zmluvy pripísaná na účet prijímateľa. 

6.  Práva a povinnosti zmluvných strán výslovne neupravené touto zmluvou sa spravujú 
príslušnými ustanoveniami zákona č. 91/2010 Z. z., Obchodného zákonníka, zákona 
č. 523/2004 Z. z., zákona č. 502/2001 Z. z. a zákona č. 431/2002 Z. z.  

7.  Ustanovenia tejto zmluvy možno zmeniť len po vzájomnej dohode zmluvných strán, a to 
výlučne vo forme písomného číslovaného dodatku odsúhlaseného oboma zmluvnými 
stranami ak táto zmluva neustanovuje inak. 

8.  Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch,  1 rovnopis zmluvy dostane prijímateľ a 3 rovnopisy 
poskytovateľ. 

9.   Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú príloha č. 1 a príloha č. 2.   

10. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu si riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a táto plne 
zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú prejavili slobodne, vážne, určito a zrozumiteľne, bez 
omylu, bez časového tlaku alebo jednostranne nápadne nevýhodných podmienok, bez 
akéhokoľvek psychického alebo fyzického nátlaku. 

 
V Bratislave, ___.___.2013      V Bratislave, ___.___.2013 
          
Za poskytovateľa:                       Za prijímateľa: 
 
  
 
 .............................................                                               ............................................. 

Ing. Martin Čatloš                                                        JUDr. Ivo Nesrovnal    
vedúci služobného úradu                                             predseda krajskej organizácie  
                                                                                            cestovného ruchu 
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Príloha č. 1 k zmluve  
 
FORMULÁR NA POPIS PROJEKTU OOCR/KOCR             Projekt na rok 2013 
Názov OOCR/KOCR: TURIZMUS REGIÓNU BRATISLAVA 
 
Dátum registrácie OOCR/KOCR: 15.2.2012 pod číslom 08557/2012/SCR 
 
Popis súčasného stavu cestovného ruchu ( stručne zhodnotiť splnenie projektu 
z predchádzajúceho roku, čo sa dosiahlo – východisko pre realizáciu nového projektu, či 
došlo k zmene silných a slabých stránok rozvoja cestovného ruchu, či existujú nejaké 
ohrozenia v rozvoji cestovného ruchu a tým aj projektu na rok 2013) 
        Počas prvého roka fungovania prešla organizácia veľmi náročným procesom stabilizácie 
a stanovenia základných pravidiel interného fungovania, zjednotenia systému práce 
a personálneho zabezpečenia parciálnych oblastí pôsobenia, definovania finančného 
prerozdeľovania zdrojov v rámci realizácie vlastnej činnosti ako aj adekvátneho odpočtu 
prevádzkových nákladov, stanovenia základných priorít jednotlivých súčastí plánu práce 
a popri veľmi poddimenzovanom stave zamestnancov aj zložitým procesom výberu, 
administrácie, archivácie a oprávnenosti nákladov spojených s vytvorením pevného základu 
pre budovanie úspešnej destinácie a jej prezentácie tak doma ako aj v zahraničí. 
        Štartovacím a veľmi dôležitým faktorom bola vysoká odbornosť, entuziazmus, 
vytrvalosť a schopnosť hlavných predstaviteľov KOCR reagovať adekvátne na procesne 
a obligatórne sa vyskytujúce výzvy, ktoré so sebou prináša akýkoľvek počiatok úspešne 
fungujúceho systému budovania všeobecného a verejného záujmu, ktorým pritiahnutie 
záujmu domácich ako aj zahraničných návštevníkov Bratislavského kraja bezpochyby je. 
Nevynímajúc ani ďalší skrytý efekt úspešnosti  destinácie na poli segmentu cestovného ruchu 
ako aj národného hospodárstva, ktorým je nárast rozvoja a napredovanie regionálne 
orientovanej ekonomiky prostredníctvom tvorby pracovných miest v turizme, kultúre, 
gastronómii a iný službách spojených s regiónom. Regiónom, ktorý sa na základe svojich 
prirodzených daností, ich zveľaďovania a kvalitnej prezentácie či nadväzujúcej vytvorenej 
produktovej bázy, teší záujmu čoraz väčšieho počtu návštevníkov.  
        Silnými stránkami destinácie Bratislavský kraj naďalej zostáva jej výhodná poloha 
„križovatky“ medzi krajinami Strednej Európy, ktorá je umocnená charakterom hlavného 
mesta Slovenskej republiky, spolu s najlepšou infraštruktúrou medzi ostatnými regiónmi. 
Nezanedbateľným faktom je aj veľmi silný ekonomický potenciál, podieľajúci sa výraznou 
mierou na tvorbe celkového HDP. Medzi silnejúce stránky môžeme zaradiť letisko M.R. 
Štefánika, ktoré v súčasnosti poskytuje možnosť priamych leteckých spojení s viacerými 
metropolami Európskych štátov, vrátane Ruska. Nevýhodou nárastu počtu návštevníkov 
z Ruska a Ukrajiny sa v tomto prípade stáva zavedená  vízová povinnosť pre občanov oboch 
štátov. Potenciál klasickej turistiky za destinačnou ponukou ako aj možnosti „športovej 
turistiky“, vzhľadom na vstup bratislavského klubu do súťaže KHL (Kontinentálna hokejová 
liga, dominantná v postsocialistických krajinách), je preto značne ohrozený.  
        Ako nedostatočnú a teda aj slabú stránku treba spomenúť celkovú neochotu jednotlivých 
subjektov ku vzájomnej spolupráci a z toho vychádzajúcej  potenciálnej tvorby na trhu 
žiadaných produktov. Tu si organizácia kladie za cieľ stať sa akousi prepájacou linkou 
a platformou pre nadväzovanie kontaktov, spolu s vytvorením výslednej produktovej 
destinačnej ponuky. Realitou teda zostáva absencia dostatočného počtu tematicky 
orientovaných produktov cestovného ruchu. Vážnym ohrozením pre cestovný ruch 
v Bratislavskom kraji je nedostatočne a nekoncepčne riešená prepojenosť KOCR a aktivitami 
Slovenskej agentúry pre cestovný ruch (SACR), nedôvera potenciálnych turistických 
návštevníkov voči kvalite poskytovaných služieb, možné netransparentné nakladanie OOCR-
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iek a KOCR-iek s verejnými dotačnými zdrojmi a z toho plynúca zmena zákona 91/2010 
vrátane podmienok udelenia dotácie, nekvalifikovanosť a neprofesionalita pracovníkov v 
cestovnom ruchu či možná stagnácia v porovnaní so susednými regiónmi v zahraničí, a tým 
pádom postupná identifikácia sa s bielym miestom na európskej turistickej mape. 
K príležitostiam možno zaradiť zriadenie priamej leteckej linky medzi Moskvou a Bratislavou 
a Kyjevom a Bratislavou, účasť bratislavského klubu v systéme KHL, spoluprácu s 
prihraničnými subjektmi cestovného ruchu, ekonomickú stabilizáciu na európskych trhoch, 
charakter „vstupnej brány“ do Európskeho hlavného mesta kultúry, aktivizáciu 
podnikateľského prostredia cestovného ruchu a tiež potenciál Malokarpatskej vínnej cesty 
a na ňu napojených ďalších produktov.  
        Pre hodnotnejší obraz aktivít vykonaných KOCR v roku 2013 je potrebné uviesť viacero 
z nich. Organizácia vydala špeciálnu brožúru Križovatka farebných zážitkov, Príručku 
o fungovaní destinančného menežmentu, cyklistickú mapu  „Malé Karpaty a Podunajsko“ 
a Kalendár podujatí v Bratislavskom kraji 2013. V oblasti propagačnej činnosti predstavila 
prezentáciou atraktivít Bratislavského regiónu na Letných olympijských hrách v Londýne, na 
medzinárodnom Dunajskom festivale v nemeckom Ulme, na výstave cestovného ruchu World 
Travel Market v Londýne, ako aj počas prezentácie štvorjazyčnej publikácie – „Dunaj, 
Danube, Donau, Duna“ slovenského fotografa Bedricha Schreibera v Budapešti. Organizácia 
podporila niekoľko podujatí ako Senecké leto, Farmárske trhy, Silvester 2012 v Bratislave, 
Deň otvorených pivníc, Kultúrne leto a hradné slávnosti Bratislava 2012, Korunovačná  
Bratislava v Budapešti, Jablkové hodovanie, Vianoce v Stupave 2012, Župná zabíjačka 
v Bratislave a zrealizovala veľmi úspešnú fotografickú súťaž „Život v Bratislavskom 
regióne“. Významným krokom pre organizáciu bolo vytvorenie loga KOCR pre destináciu, za 
účelom jeho využívania na prezentáciu turistických a kultúrnych atraktivít, turistickej 
infraštruktúry Bratislavského kraja, pre aktivity organizácií cestovného ruchu a ich členov ako 
aj pre ďalšie subjekty cestovného ruchu. To všetko v zmysle stanovených kritérií používania 
jednotnej prezentácie ako aj vybudovania a upevňovania corporate identity turistickej 
destinácie Bratislavský kraj prostredníctvom projektu Destinatour. Výsledkom budú jej 
implikácie pre externú komunikáciu v rámci Slovenskej republiky ako aj v zahraničí. 
 
Popis, cieľ a časové zabezpečenie nového projektu:                                                                        
(Účelovosť projektu, čo chce organizácia v roku2013 dosiahnuť, ako bude projekt časovo 
realizovaný) 
        Po úspešnom etablovaní sa KOCR v povedomí najmä odbornej verejnosti v roku 2012 
prichádza druhý a plnohodnotný rok 2013. Počas neho bude jedným z hlavných cieľov 
oboznámiť a pritiahnuť pozornosť tiež domácej laickej ako aj turistickej verejnosti na svoju 
činnosť. Základnými predpokladmi pre splnenie tohto cieľa je úspešná realizácia plánovaných 
aktivít a ich precízne komunikované  výstupy. Či už pôjde o publikovanie propagačných 
brožúr orientovaných priamo na ponuku turistických produktov a poskytovateľov kvalitných 
služieb v cestovnom ruchu, produkciu atraktívneho prezentačného videa o top ponuke 
destinácie Bratislavský kraj, aktívnu participáciu na cieľovo zameraných veľtrhoch 
a výstavách cestovného ruchu, spoluprácu s relevantnými zahraničnými partnermi, 
skvalitňovanie tradičných a kreovanie nových podujatí destinácie alebo o prevádzkovanie 
a správu internetového turistického portálu s celkovou destinačnou ponukou. Ďalším cieľom 
je zabezpečenie atraktivity produktov organizácie, spolu s ich inzerciou a propagáciu pre 
širokú verejnosť. Na to veľmi úzko nadväzujúca podnikateľská činnosť KOCR a ziskovosť jej 
samotných produktov, kde získané zdroje budú smerovať naspäť do systému podpory 
cestovného ruchu v destinácii, popri dotačných financiách zo štátneho rozpočtu.  
        V neposlednom rade je, popri popularizácii Bratislavského kraja v rámci domáceho 
cestovného ruchu, jedným z hlavných cieľov aj skvalitnenie ponuky a aktívna práca na 
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cieľových zákazníckych trhoch našej destinácie. Z objektívnych príčin sa jedná najmä 
o Rakúsko, Nemecko, Česko a Ukrajinu s ich potenciálom pre turistický dopyt po našom 
regióne. Zo samotnej podstaty vzniku organizácií cestovného ruchu vychádza aj záujem 
KOCR na tzv. „sieťovaní (networkingu)“ subjektov pôsobiacich v segmente cestovného ruchu 
a s tým spojených služieb v Bratislavskom kraji, s cieľom vytvorenia kvalitných 
a komplexných produktov pre turistickú klientelu. Nepriamo aj cez aktívnu kooperáciu, 
zdieľanie nákladov, spoločné stratégie a postupy a jednotnosť výstupov s členskými 
oblastnými organizáciami cestovného ruchu, ktoré v sebe zahŕňajú najmä súkromný sektor 
a jeho predstaviteľov. Prostredníctvom tejto spolupráce medzi „verejným“ a „súkromným“ 
dôjde potom ku kontinuálnemu navyšovaniu najdôležitejších ukazovateľov, ako je počet 
jednodňových návštevníkov či dĺžka prenocovania, t.j. počtu nocí strávených v destinácii. 
Napomôcť tomu majú veľký a významovo obsažný potenciál najmä organizované info cesty 
a press tripy, ktoré bude organizovať KOCR na jar a na jeseň najmä pre tour operátorov, 
zástupcov cestovných kancelárií a dopravné spoločnosti. Všetko z top cieľových trhov našej 
destinácie, vrátane zástupcov z Maďarska a Poľska.  
        V prvej polovici roka má KOCR za cieľ realizáciu všetkých verejných obstarávaní, ktoré 
jej zo zákona prináležia. Medzi inými ide o súťaž na tvorbu printov a propagačných tlačovín, 
prezentačné destinačné video, zabezpečenie turistického informačného systému z hľadiska 
jazykových mutácií a teda použiteľnosti pre zahraničných návštevníkov, vytvorenie 
adekvátnej databázy fotiek celej destinácie, prieskum motivácie návštevníkov 
v Bratislavskom kraji a spracovanie celkovej marketingovej stratégie doma a v zahraničí na 
roky 2014-2015. V priebehu druhej polovice roka pôjde najmä o projektové a administratívne 
vytvorenie základu pre zriadenie základných informačných centier v hlavnom meste 
Bratislava. Zároveň aj o predprípravu pasportizácie a značenia turistických atraktivít novým 
logom KOCR v súlade s príslušnými požiadavkami zainteresovaných strán.  Počas celého 
roka bude KOCR aktívne participovať na realizácii a podieľať sa na tvorbe a priebehu 
tradičných podujatí destinácie Bratislavský kraj. Tiež bude v spolupráci so SACR účastníkom 
viacerých veľtrhov cestovného ruchu ako aj zahraničných prezentácií, na relevantných 
zdrojových trhoch pre kraj. Z hľadiska medzinárodnej spolupráce pôjde o finalizáciu projektu 
Destinatour 2013 a aktívne členstvo v organizácii Danube Competence Center (DCC), 
s úmyslom vytvorenia ucelenej ponuky povodia rieky Dunaj vo viacerých štátoch. 
Nevyhnutným je aj personálne rozšírenie radov plnohodnotných zamestnancov v sektore 
obchodu, teritoriálneho zabezpečenia aktivít a stratégií, plánovania a analýz, komunikácie 
a PR ako aj marketingu a event managemente. 
 
Aktivity 
(rozpísať podrobnejšie obsah aktivít, ktoré bude OOCR/KOCR  realizovať a ktoré sa 
premietnu do plánu činnosti a rozpočtu) 

• Štatistiky, výskumy, analýzy 
- prieskum návštevníkov za rok 2013 v Bratislavskom kraji – motivácia 
- štatistika cestovného ruchu v BA kraji za rok 2012 - jednodňoví návštevníci 

• Strategické plánovanie, plán rozvoja destinácie 
- Marketingová stratégia destinácie Bratislavský región doma a v zahraničí na roky 

2014-2015 
• Edičná a video tvorba 

- 4 brožúry o jednotlivých prirodzených regiónoch destinácie Bratislavský kraj (nové 
logo) 

- 4 špecifikované/aktualizované súčasti ponuky destinácie 
(šport/gastro/kultúra/atraktivity - nové logo) 

- Tlač (spoločná súťaž na tlač s členskou OOCR) 
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- reprinty (jazykové mutácie brožúr) 
- prezentačný klip destinácie Batislavský kraj (cca. 5 min.)/spot TVBA (20min x 

10mesiacov) 
- Kalendár podujatí a iné tlačené materiály 
- Prípadne ďalšie 

• Výstavy  a veľtrhy CR, prezentácie 
- ITF Slovakiatour 2013, Slovensko, 24.-27.1.2013 
- ITF Slovakiatour 2014 (plocha) 
- Ferien Messe Viedeň, Rakúsko, 10.-13.1.2013 
- CMT Stuttgart, Nemecko, 12-20.1.2013 
- Holiday World Praha, ČR, 7.-10.2.2013 
- Utazás Budapešť, Maďarsko, 28.2.-3.3.2013 
- ITB Berlín, Nemecko, 6.-10.3.2013 
- UITT Kyjev, Ukrajina, 27-29.3.2013 
- IMEX Frankfurt, Nemecko, 21.-23.5.2013 
- Tour Salon Poznaň, Poľsko, 23.-26.10 
- WTM Londýn, Veľká Británia, 4.-7.11.2013 
- EIBTM Barcelona, Španielsko, 26.-28.11.2013 
- Prípadne ďalšie 

 
• Podpora predaja 

- Merkantil (prezentačný materiál s novým logom destinácie Bratislavský kraj - perá, 
bloky, tričká, dáždniky, magnetky, sklo, majolika, maskoty a pod.) 

- Infocesty, presstripy 
- Dress code ako súčasť outfitu Corporate identity KOCR 

 
• PR a komunikácia 

- PR články, Tlačové správy, Inzercia   
- Nákup fotografií 
- Nákup mediálneho priestoru a billboardy (bigboard Viedeň) 
- Grafické práce pre prípravu inzercie a billboardov 
- Vernisáž k fotosúťaži Astorka 18.2.2013 
- Súťaž + aktivity s tematikou „Nájdi poklady Bratislavského kraja“ 
- PR agentúra pre trhy DE,AT,CH 

 
• Turistický informa čný systém - Komunikačné nástroje 

- Webstránka - preklady základnej verzie do iných jazykov (angl., nem., špa., maď., 
rus.) 

- Preklady produktov destinácie na prezentáciu na zahraničných trhoch 
- Pravidené preklady článov, podujatí, aktuálnych informácií (databázy, texty) do 

iných jazykov na webstránke 
 

• Prezentačná technika informačný systém destinácie 
- Tematické roll ups, rozkladacie steny, bannery s novým logom KOCR 
- DVD, USB kluce 
- Fotoaparát + príslušenstvo 

 
• Podpora tvorby produktu a podpora atraktivít  

- Trophy Maraton, 19.-20.1.2013 
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- Concours Mondial Bruxells + Slovenský veľtrh  vín, Incheba, 10.-11-5.2013 
- Farmárske trhy, 18.-19.5.2013 
- MVC, Otvorené pivnice sv. Urbana, 24.-25.5.2013 
- Vítanie leta 22.6.2013 
- Kultúrne leto BA, 6.-9.2013 
- Kultúrne leto Senec, 6.-9.2013 
- Korunovačná Bratislava, 21.-23.6.2013 
- Dni vo vinohradoch, 7.9.2013 
- Danube Competence Center, 1.-12.2013 
- Food Fest -  tématicky 6. a 9. 2013 
- Župná jeseň – otvorenie, 15.9.2013 
- Svetový deň CR + dni zelá, 3.-5.10.2013 
- Jablkové hodovanie, 12.10.2013 
- MVC, Deň otvorených pivníc, 15.-16.11.2013 
- Župné Vianoce v Stupave, 14.12.2013 
- Župná zabíjačka, 14.12.2013 
- Prípadne ďalšie  (Museum Vinorum, Stupava, a ad hoc. podujatia) 

 
• Turistická infraštruktúra  

- Značenia turistických atraktivít destinácie Bratislavský kraj novým logom 
- Informačný stánok Schloss Hof 
- IC v BA, letisko, železničná stanica 
- automatická sčitačka - počítadlo prejazdu cykloturistov 

 
• Vzdelávacie aktivity 

- Pracovný workshop s OOCR/KOCR (jún,september) 
- Workshops Destinatour 
- Vinohrady vec verejná 

 
• Manažment kvality služieb 

- Zavedenie systému hodnotenia kvality sektoru HoReCa  v BR 
 

• Členské v DCC a CENTROPE 
- Členské v DCC na rok 2014 
- podpora projektu TourCentrope 

 
Ťažiskové formy CR: 
(Definovanie  ťažiskových foriem cestovného ruchu, ktoré OOCR/KOCR chce na svojom 
území rozvíjať, uviesť i sekundárne formy, prípadne zmeny v tejto oblasti v porovnaní 
s predchádzajúcim rokom)  
V rovine ťažiskových foriem cestovného ruchu nedošlo u destinácie Bratislavský kraj ku 
zmenám: 
 

- mestský, poznávací, kultúrny (mestské kultúrno-poznávacie pobyty) 
- obchodný – služobné cesty, kongresy, veľtrhy, nákupná turistika 
- športový/dobrodružný/zážitkový cestovný ruch 
- incentívny/stimulačný (gastro turistika a vínna turistika) 
- relaxačný (pobyty pri vode, pešia turistika, wellness) 
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Za primárne druhy cestovného ruchu považujeme kultúrny, obchodný a rekreačný CR. 
Za sekundárne druhy zase športovo-dobrodružný a zdravotný CR. 
  
Znalosti trhu:  
(Definovanie zdrojových trhov návštevníkov destinácie, určenie cieľových skupín 
návštevníkov v destinácii, identifikácia aspoň jednej domácej a zahraničnej konkurenčnej 
destinácie, konkurenčná stratégia v získavaní návštevníkov) 
        Celková návštevnosť destinácie Bratislavský kraj je v dominantnej miere určovaná 
počtami prenocovaní a príjazdom jednodňových návštevníkov ktoré sú v rámci hlavného 
mesta  Bratislavy, ako jej dominantnej súčasti, oproti zvyšku územia Bratislavského kraja. 
Disponibilné údaje práve preto výrazne kopírujú údaje Bratislavy.  
 
Hlavnými zdrojovými trhmi sú: 
        Slovensko, Česká republika, Nemecko, Poľsko, Taliansko, Rakúsko, Maďarsko, Spojené 
kráľovstvo, Francúzsko, USA a Rusko. Medzi perspektívne trhy  vzhľadom na možnosti 
kempovania na Slnečných jazerách v Senci zaraďujeme krajiny Beneluxu, z pohľadu 
cestovateľských trendov a preferencií krajiny Škandinávie, Ázie, Južnej Ameriky 
a Arabského zálivu.  
 
Cieľovými skupinami – segmentami sú ( v kombinácii kritérií demografia+životný 
štýl)najmä: 

- vekové kategórie pre city break 
- korporátna klientela 
- rodiny s deťmi 
- školské výlety 
-  

Produktové segmenty podľa dokumentu Stratégia rozvoja CR v BSK 2007-2013: 
- Cool mesto 
- Biznis turizmus 
- Blízko k prírode 
- Dobrodružstvo a adrenalín 
- Leto a voda 
- Čistý pôžitok 
- Živé dedičstvo 
-  

Zahraničnými konkurenčnými destináciami sú Praha a Stredočeský kraj, Viedeň a Dolné 
Rakúsko, Budapešť a župa Pest a tiež prihraničné regióny ako sú Burgenland, Dolné Rakúsko 
a Južná Morava.  
 
Domácou konkurenčnou destináciou z pohľadu hodnotenia infraštruktúry je oblasť Košice 
a okolie, resp. Košický samosprávny kraj. 
 
 
Základné indikátory – výstupy projektu na území OOCR/KOCR*  
 za r. 2012 za r. 2013 

(predpoklad) 
Počet turistov 930 911**  977 457**  
Počet prenocovaní  1 921 002** 1 978 632** 
Počet lôžok v ubytovacích zariadeniach 22 749** 22 703** 
Výška vybratej dane za ubytovanie 2 742 972 2 841 719** 
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Odporúčané indikátory – výstupy projektu na území OOCR/KOCR (uviesť podľa 
projektu z r. 2012) **  
 za r. 2012 za r. 2013 

(predpoklad) 
Počet jednodňových návštevníkov 1 386 694**  1 733 368** 
Počet zamestnaných v CR  Nesleduje ŠÚ  
Počet  osôb, ktoré sa zúčastnili školenia 380 400 
Počet návštevníkov podporenej atraktivity, 
podujatia, kultúrnej pamiatky a pod. 

50 000**  53 000**  

Iné    

*   Podľa zdrojov oficiálnej štatistiky (skutočnosť alebo očakávaná skutočnosť)                                                           
**  Skutočnosť alebo odborný odhad   
Schválené valným zhromaždením krajskej organizácie cestovného ruchu Turizmus regiónu 
Bratislava dňa 25.02.2013, Uznesenie č. 5 zo dňa 25.2.2013. 
 
 
                                                                                              .................................. 
                                                                                                      JUDr. Ivo Nesrovnal 
                                                                                                  predseda krajskej organizácie  
                                                                                                         cestovného ruchu       
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Finančné vyúčtovanie dotácie 
 
Názov prijímateľa:                                                                                                                                                                                                    Príloha č. 2 k zmluve   
Názov projektu:  

 
Aktivita 

Účtovný doklad Podklad 
finančnej 
operácie   

++ 

Predmet dodávky Dodávateľ  
Úhrada 

  

  Číslo Druh + Zo dňa                 Spôsob úhrady Dňa Suma  
(v eurách) 

              prevodom* v hotovosti**      

                      
                      
                      
                      
Spolu (v eurách) x x x x x x x x x   
                      
                      
           
                      
                      
Spolu (v eurách) x x x x x x x x x   
                      
           
                      
           
                      
Spolu (v eurách) x x x x x x x x x   

Dotácia spolu (v eurách) x x x x x x x x x   
 
Vysvetlivky: + účtovný doklad (napr.: faktúra, účtenka a pod.);  ++ č. zmluvy, objednávky, dohody;  *číslo bankového výpisu;  **číslo výdavkového pokladničného dokladu (VPD) 

  

Upozornenie: Ak je prijímateľ dotácie registrovaným platcom DPH, táto nie je pri vyúčtovaní dotácie považovaná za oprávnený výdavok.  

Vyhotovil (meno, priezvisko, podpis):                                                      
Schválil (meno a priezvisko štatutárneho orgánu, podpis štatutárneho orgánu):  
Miesto a dátum vyhotovenia:          

 

 


