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Dôvodová správa 
 
Mesto Trenčín je jedných zo zakladateľov Oblastnej organizácie cestovného ruchu „Trenčín a okolie“, 
ktorá bola založená v decembri 2015. 
Cieľom založenia Organizácie je maximalizovať prínos turizmu pre región Trenčín a okolie, jeho 
obyvateľov a miestnu ekonomiku prostredníctvom zvyšovania počtu návštevníkov tohto regiónu, 
predĺženia pobytu návštevníkov v tomto regióne, zvyšovanie spokojnosti návštevníkov regiónu a 
zvýšenia ich výdavkov v tomto regióne a s tým spojené vytvorenie nových podmienok pre rozvoj 
zamestnanosti. 
 
Výšku členského príspevku a  lehotu jeho splatnosti schvaľuje valné zhromaždenie Oblastnej 
organizácie, pričom výška ročného členského príspevku môže byť v súlade so  stanovami organizácie 
najviac vo výške 1/2 sumy vybranej v členskej obci na dani z ubytovania za predchádzajúci 
kalendárny rok.  
Členský príspevok sa skladá z 2 častí, pričom základný členský príspevok každého subjektu vo výške 
1.200€ vykrýva prevádzkovú réžiu Oblastnej organizácie, druhú časť príspevku využívajú jednotlivé 
subjekty na realizáciu aktivít vo svojej gescii. Vzhľadom k tomu, že organizácia vznikla až tesne pred 
koncom roka 2015, nebolo možné realizovať zo strany organizácie žiadne aktivity, zostatok z 
finančných prostriedkov z členských príspevkov bol presunutý do rozpočtu na rok 2016. 
Jedným z dôvodov založenia OOCR TN je aj možnosť organizácie uchádzať sa o poskytnutie dotácie 
z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR podľa zákona č. 91/2010 Z.z. a to až do 
výšky 90% hodnoty ročných členských príspevkov organizácie. Túto možnosť organizácia aktívne 
využíva a pravidelne je jej dotácia z MDV SR aj  prideľovaná. Finančné prostriedky z dotácií sú 
prerozdeľované na realizáciu aktivít v gescii  jednotlivých členov podľa výšky príspevkov jednotlivých 
členov.  
 
Podrobný rozpis o členských príspevkoch Mesta Trenčín a čerpaných finančných prostriedkov na 
aktivity v gescii Mesta Trenčín je v prílohe. 
 
 
  
 
 
Návrh uznesenia:  
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
berie na vedomie  
 
Informáciu o využití členských príspevkoch Mesta Trenčín v Oblastnej organizácii cestovného ruchu 
mesta „Trenčín a okolie“  
 
 



2015 2015 - 2019
Členské príspevky mesta TN: Spolu - výdavky na aktivity v gescii MestaTrenčín 169 791,40 €   

20 758,00 €   Spolu - členské príspevky Mesta Trenčín do OOCR TN 120 114,00 €   
Aktivity v gescii mesta TN:

-  €              nečerpané, vklad až v decembri 2015
Aktívne saldo (prínos dotačnej schémy Ministerstva 
dopravy a výstavby SR)  49 677,40 €     

2016
Členské príspevky mesta TN:

23 518,00 €   (v tom €1,200 na prevádzkovú réžiu OOCR)
Aktivity v gescii mesta TN:

33 187,40 €   turistické tabule 
tlač brožúry Prechádzky po okolí 
databáza video sekvencií zo života mesta Trenčín 
Príbehy z Trenčína 3, Trenčianske kultúrne leto
billboardová reklama 

2017
Členské príspevky mesta TN:

22 318,00 €   (v tom €1,200 na prevádzkovú réžiu OOCR)
Aktivity v gescii mesta TN:

40 667,00 €   Trenčiansky majáles
billboardová reklama 
reklama - sociálne siete
Príbehy z Trenčína 4
prenájom pódia - Kultúrne leto
Trenčianske kultúrne leto
Festival pri Trenčianskej bráne
Festival - Čaro Vianoc pod hradom 

2018
Členské príspevky mesta TN:

23 520,00 €   (v tom €1,200 na prevádzkovú réžiu OOCR)
Aktivity v gescii mesta TN:

44 841,00 €   Trenčiansky majáles
Slávnostné otvorenie rekonštruovaného námestia
billboardová reklama 
Príbehy z Trenčína 5
Trenčianske kultúrne leto 
Festival pri Trenčianskej bráne
Festival - Čaro Vianoc pod hradom

2019
Členské príspevky mesta TN:

30 000,00 €   (v tom €1,200 na prevádzkovú réžiu OOCR)
Aktivity v gescii mesta TN:

51 096,00 €   Trenčiansky majáles
billboardová reklama 
Príbehy z Trenčína 6
Trenčianske kultúrne leto 
Festival pri Trenčianskej bráne
Festival - Čaro Vianoc pod hradom

OOCR Trenčín a okolie - súhrnná informácia o členských príspevkoch mesta Trenčín a aktivitách realizovaných v gescii  Mesta 
Trenčín
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