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NÁVRH NA UZNESENIE
Uznesenie č.__/2011
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I.

ruší
uznesenie č.135/2011

II.

prerokovalo
a) zámer mesta Ţilina na vznik oblastnej organizácie cestovného ruchu podľa zákona č.
91/2010 Z.z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov
b) zámer mesta Ţilina na vstup do oblastnej organizácie cestovného ruchu ako
zakladajúci člen

III.

súhlasí
a) so vznikom oblastnej organizácie cestovného ruchu podľa príslušných ustanovení
zákona č. 91/2010 Z.z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov
b) so vstupom mesta Ţilina ako zakladajúceho člena do oblastnej organizácie
cestovného ruchu
schvaľuje
a) výšku členského príspevku mesta Ţilina ako člena oblastnej organizácie cestovného
ruchu pre rok 2012 vo výške maximálne do sumy 85 000 ,- EUR
b) zástupcov mesta Ţilina v dozornej rade a predstavenstve oblastnej organizácie
cestovného ruchu :
- za člena dozornej Ing. Štefana Vančíka
- za člena predstavenstva Ing. Igora Chomu

IV.

V.

poveruje
a) primátora mesta Ţilina na právne úkony vedúce k zaloţeniu oblastnej organizácie
cestovného ruchu podľa príslušných ustanovení zákona č. 91/2010 Z.z. o podpore
cestovného ruchu v znení neskorších predpisov
b) primátora mesta Ţilina rokovať o postavení mesta Ţilina v zakladateľskej zmluve a
v stanovách zakladanej oblastnej organizácie cestovného ruchu
c) primátora mesta Ţilina zvolať a viesť ustanovujúce valné zhromaţdenie oblastnej
organizácie cestovného ruchu
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DÔVODOVÁ SPRÁVA
1. Význam Oblastnej organizácie cestovného ruchu pre odvetvie turizmu v regióne
2. Výška členského príspevku obce
3. Benefity členstva obce v OOCR
Dňa 1. 12. 2011 nadobudla účinnosť novela zákona č. 91/2010 Z.z. v znení neskorších predpisov.
Vzhľadom k tomu, ţe uznesenie, ktoré bolo schválené Mestským Zastupiteľstvom v Ţiline dňa
17. novembra 2011 nezohľadňuje všetky náleţitosti v zmysle schválenej novely, navrhujeme
Uznesenie č. 135/2011 zrušiť a schváliť predkladané uznesenie v uvedenom znení. Znenie
predkladaného uznesenia zohľadňuje všetky náleţitosti v zmysle platnej legislatívy k tomu, aby
vzniknutá OOCR splnila všetky poţiadavky na registráciu pri podaní ţiadosti na Ministerstvo
dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja. Zmena sa dotýka aj návrhu za člena predstavenstva,
čo vyplynulo z prípravných stretnutí, kde Mgr. Ingrid Dolníková bola navrhnutá do pracovnej
skupiny pri príprave a realizácie projektu vzniku OOCR. Z toho dôvodu navrhujeme do
predstavenstva, podobne ako aj ostatní partneri zo samospráv, primátora mesta Ţilina Ing. Igora
Chomu.
1. Význam Oblastnej organizácie cestovného ruchu pre odvetvie turizmu v regióne
Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) zakladaná v súlade so Zákonom o podpore
cestovného ruchu č. 91/2010 Z.Z. v znení neskorších predpisov je špeciálna turistická organizácia,
ktorá vzniká ako najvyššia autorita v turizme pre celú oblasť Ţiliny a okolia. Po viacerých
spoločných rokovaniach k zaloţeniu OOCR sa partneri dohodli, ţe zakladajúcimi členmi sa stanú
mesto a obce: mesto ŢILINA, obec Terchová, obec Teplička nad Váhom, obec Gbeľany, obec
Zázrivá, obec Lietava a ostatné obce okolia Ţiliny, ktoré na svojich zastupiteľstvá schvália
uznesenie o vstupe do oblastnej organizácie cestovného ruchu a podnikateľské subjekty, ktoré
schvália členský príspevok podľa finančného kľúča. OOCR tak splní minimálnu podmienku
zákona, kedy môţe OOCR zaloţiť minimálne 5 obcí, ktoré na svojom území presiahnu počet
prenocovaní za predchádzajúci kalendárny rok 50 000 s min. dvoma podnikateľskými subjektmi.
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 manaţment (DMO) je forma riadenia turizmu a štandard
zabehnutý v európskych destináciách od 90. rokov 20. storočia. Slovenské turistické oblasti
zaostávajú na základe porovnaní za zahraničím viac ako 40. – 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...).
Turistický potenciál predurčuje oblasť Ţiliny, Terchovej a okolia na jednu z atraktívnych
turistických oblastí na Slovensku. Odhadujeme, ţe práve turizmus sa môţe, riadeným rozvojom
pri súčasných hospodárskych výkyvoch vo svete, stať ťaţiskovým pilierom hospodárstva celej
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oblasti Ţiliny, Terchovej a okolia. Turizmus tu dnes priamo ţiví časť lokálneho obyvateľstva zamestnancov a majiteľov ubytovacích zariadení, reštaurácií, múzeí, galérií, doplnkových
atrakcií, predajní suvenírov, ale aj všetkých, ktorí z odvetvia profitujú nepriamo - remeselníkov,
obchodníkov, výrobcov lokálnych špecialít. Potenciál turizmu tu však má v porovnaní
s podobným typom destinácií v zahraničí stále vysoko nevyuţité rezervy. Kým v zahraničí
vytvorí jedno pracovné miesto v turizme, ďalších 2,6 pracovných miest v nadväzujúcich
odvetviach, na Slovensku je to len 0,6. Kým v zahraničí tvorí podiel turizmu na HDP krajiny cca
13%, na Slovensku je to len 2,7%.
V záujme celej mikro-regionálnej ekonomiky potrebuje odvetvie turizmu (v zahraničí
označované ako odvetvie budúcnosti) v oblasti Ţiliny, Terchovej a okolia nové impulzy,
modernú riadiacu štruktúru a tomu primerané financovanie. Výsledky dosiahnuté v destinácii
spoluprácou a usmerňovaným zdruţovaním zdrojov budú týmto spôsobom efektívnejšie, ako
v prípade, ak by si do budúcnosti plánované aktivity zabezpečovala kaţdá obec, či subjekt
výlučne na individuálnej báze.
Fungovanie OOCR ako organizácie destinačného manaţmentu bude zaloţené na aktívnej
spolupráci a zdruţení finančných zdrojov všetkých členských obcí, podnikateľských, ostatných
subjektov a štátu, ktorí na turizme profitujú priamo aj nepriamo. Výkonnú činnosť organizácie
pre celú uvaţovanú oblasť budú zabezpečovať profesionáli. Neskôr sa OOCR môţe napojiť na
Krajskú organizáciu cestovného ruchu - KOCR (môţe sa stať jej členom), ktorá bude
marketingovo zastrešovať všetky OOCR pôsobiace na území Ţilinského kraja.
Úlohou Oblastnej organizácie cestovného ruchu bude koordinované riadenie a moderný
marketing destinácie ako celku. Organizácia si kladie za cieľ dostať územie Ţiliny a okolia do
pozície jednej z najvýznamnejších turistických destinácií na Slovensku - minimálne pre domáci,
rakúsky a český trh. K hlavným aktivitám bude patriť propagovanie silnej turistickej značky
destinácie na trhu turizmu, cielené vytváranie pozitívneho imidţu a mena destinácie, prepájanie
sluţieb turizmu do komplexných produktov destinácie, podpora vzniku nových produktov
(vyuţitie lokálnych remesiel, gastronómie, kultúry, tradícií a pod..), koordinácia poskytovateľov
sluţieb a samosprávy pri rozvoji turizmu. Pridanou hodnotou turistického produktu destinácie
bude dôraz na lokálne tradície, gastronómiu, kultúru a autentickosť územia. V strednodobom aţ
dlhodobom horizonte očakávame prostredníctvom profesionálnej činnosti OOCR výrazné
posilnenie odvetvia turizmu v regióne, vytváranie nových pracovných príleţitostí priamo v
turizme ale aj nepriamo v nadväzujúcich odvetviach, zvýšenie príjmov do obecného rozpočtu v
podobe daní z ubytovania, daní z nehnuteľností, daní z príjmov z podnikateľskej činnosti.

2. Výška členského príspevku obce
Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) bude ako partnerstvo verejného a súkromného
sektora financovaná predovšetkým z členských príspevkov samospráv, podnikateľských
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a ostatných subjektov, moţnej kaţdoročnej dotácie od štátu smerovanej na aktivity tejto
organizácie a doplnkových zdrojov získavaných napr. zo zdrojov EÚ.
Výšku členského príspevku schváli kaţdoročne pre ďalší rok najvyšší orgán OOCR – valné
zhromaţdenie. Mechanizmus výpočtu členského príspevku obcí zohľadňuje počet obyvateľov
obce ku koncu predchádzajúceho roka, ktorý sa bude násobiť sadzbou 1 EUR na obyvateľa.

3. Benefity členstva obce v OOCR
cielený rozvoj cestovného ruchu v obci koordinovaný profesionálnou a modernou turistickou
organizáciou (pre širšie územie - destinácia Ţilina a okolie)
pomoc pri rozvoji lokálnej infraštruktúry (cesty, parkoviská, zástavky,…) a infraštruktúry
cestovného ruchu (cyklotrasy, turistické chodníky, hnedé tabule, značenia …) pre účely
návštevníkov a domáceho obyvateľstva
presadzovanie záujmu svojich členov v problematike rozvoja turizmu destinácie pri
rokovaniach s partnermi organizácie ( Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho
rozvoja, Slovenská agentúra pre cestovný ruch, Úrad Ţilinského samosprávneho kraja,
zahraniční partneri…)
odborné poradenstvo pri spracovaní projektov o získanie dotácií z fondov EÚ v oblasti
turizmu, regionálneho rozvoja, kultúry a pod.
pomoc pri spracovaní koncepčných dokumentov pre rozvoj turizmu na úrovni obce
(PHSR,…) a riešení aktuálnych otázok rozvoja turizmu (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…)
informovanie o turistickom potenciáli obce na oficiálnej, modernej turistickej web stránke
destinácie
prepájanie lokálnych atrakcií a vyuţitie lokálnych sluţieb turizmu do komplexných
produktov destinácie (napr. cyklotrasy, turistické chodníky, po stopách kultúry, tradičných
remesiel, gastronómie …)
pomoc pri zvyšovaní kvality poskytovaných sluţieb v obci
odborná pomoc pri zvyšovaní návštevnosti atrakcií (múzeum, kostoly, …), zvyšovaní počtu
prenocovaní, vyuţitia a rozvoja ďalších sluţieb (napr. gastronomické zariadenia…)
zvyšovanie povedomia (PR) o turistickom potenciáli obce (tradície, kultúra, architektúra,
prírodné jedinečnosti…)
získavanie know-how v oblasti moderného marketingu v oblasti turizmu (podpora inovácií,
moderných informačných technológií, predaja turistických produktov destinácie…)
vzdelávanie personálu podnikov a organizácií cestovného ruchu z obce
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koordinácia jednotného štandardu poskytovania informácií návštevníkom destinácie v rámci
lokálnych turistických informačných centier (kancelárií)
osveta - zvyšovanie vedomostnej úrovne obyvateľstva v prospech rozvoja turizmu v obci
získavanie aktuálnych informácií o vývoji cestovného ruchu v destinácii a jeho smerovaní
hlasovacie právo obce v rámci valného zhromaţdenia (kaţdý člen má 1 hlas)
právo obce voliť a byť volená do orgánov OOCR

.
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