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NÁVRH NA UZNESENIE 

 

Uznesenie č.__/2013 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

1. výšku členského príspevku mesta Ţilina ako člena oblastnej organizácie cestovného 

ruchu pre rok 2012  vo výške 1 Euro za obyvateľa vynásobené počtom obyvateľov 

k 31.12.2012, čo predstavuje výšku 84 225,- EUR  

 

 

 

 

DÔVODOVÁ SPRÁVA 

1. Výška členského príspevku obce 

Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) je ako partnerstvo verejného a súkromného 

sektora je financovaná predovšetkým z členských príspevkov samospráv, podnikateľských 

a ostatných subjektov, moţnej kaţdoročnej dotácie od štátu smerovanej na aktivity tejto 

organizácie a doplnkových zdrojov získavaných napr. zo zdrojov EÚ.  

Výšku členského príspevku schvaľuje kaţdoročne pre ďalší rok najvyšší orgán OOCR – valné 

zhromaţdenie, ktoré na svojom zasadnutí dňa 10. decembra 2012 schválilo mechanizmus 

výpočtu členského príspevku obcí  v nadväznosti na počet obyvateľov obce ku koncu 

predchádzajúceho roka, ktorý sa bude násobiť sadzbou 1 EUR na obyvateľa. Mesto Ţilina malo 

k 31.12.2012 počet obyvateľov 84 225.  

Činnosť OOCR Malá Fatra v roku 2012 bola zameraná prevaţne na štartovacie aktivity ako 

prípravu web stránky, fotobanky, printových materiálov, značenie historického jadra mesta 

Ţiliny, projektu cyklotrás a mediálnej propagácie. Podiel finančného príspevku za rok 2012 

v jednotlivých oblastiach činnosti určený na rozvoj turizmu v meste Ţilina a budovania cyklotrás, 

ktoré majú moţnosť vyuţívať aj obyvatelia mesta Ţilina, bol vyčíslený na 88 000,- €.  Štátna 

dotácia pre OOCR Malá Fatra v roku 2012 bola vo výške 153 429, 30 €. Vyhodnotenie činnosti 

a hospodárenia bude uvedené vo výročnej správe OOCR Malá Fatra. 

Valné zhromaţdenie OOCR Malá Fatra na návrh predsedu predstavenstva prijalo uznesenie, 

ktoré schvaľuje zverejňovanie zmlúv, faktúr, objednávok a výročnej správy na webovej stránke 

mesta. Zároveň poţiadal výkonného riaditeľa o sprístupnenie všetkých dokumentov na 

poţiadanie poslancov zastupiteľstiev obcí a verejnosti v zmysle Zákona č.  211/2000 Z. z. 

o slobodnom prístupe k informáciám.  

Uznesenie je v súlade s rozpočtom mesta na rok 2013.  


