ZMLUVA
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:
Sídlo:
Zastúpený:

IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Výdavkový účet:
Príjmový účet:
Depozitný účet:
SWIFT:

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Slovenskej republiky
Námestie slobody č. 6, 810 05 Bratislava
Ing. Marek Čepko, vedúci služobného úradu
Poverený ministrom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Slovenskej republiky v Organizačnom poriadku Ministerstva dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
30416094
2020799209
Štátna pokladnica
SK71 8180 0000 0070 0011 7681
SK15 8180 0000 0070 0011 7622
SK86 8180 0000 0070 0011 7702
SPSRSKBA

(ďalej len „poskytovateľ“)
a
Prijímateľ:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
SWIFT:
Zapísaný:

TURIEC-KREMNICKO
Námestie S. H. Vajanského 1, 036 01 Martin
Mgr. Imrich Žigo, predseda predstavenstva
42220360
2023703704
Slovenská sporiteľňa, a. s., pobočka Martin
SK95 0900 0000 0050 2714 0663
GIBASKBX
v Registri oblastných organizácií cestovného ruchu Ministerstva
dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR č. 11242/2012/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,
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ktoré sú spojené s hlavným predmetom činnosti prijímateľa (ďalej len „aktivity“) v celkovej
výške 12 000,00 Eur (slovom: dvanásťtisíc 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 výdavkov na podporu aktivít
v nasledovnom členení:
Výška dotácie (Eur)
Aktivity v rámci bežných výdavkov
2.1 Marketing a propagácia
12 000,00

3. Prijímateľ je oprávnený, na základe predchádzajúceho písomného stanoviska poskytovateľa,
vykonať presun finančných prostriedkov medzi jednotlivými aktivitami uvedenými v ods. 2,
a to najviac do výšky 20 % z poskytnutej dotácie. 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 nad
20 % z poskytnutej dotácie je možné vykonať len formou dodatkov k tejto zmluve.
4. Zmenu charakteru finančných prostriedkov z bežných výdavkov do kapitálových výdavkov
je možné vykonať len medzi aktivitami uvedenými v ods. 2 formou dodatku k tejto zmluve
na základe rozpočtového opatrenia Ministerstva financií SR. Tieto presuny musia byť
odsúhlasené valným zhromaždením prijímateľa.
5. Presuny finančných prostriedkov podľa ods. 3 je možné realizovať iba na základe riadne
zdôvodnenej písomnej žiadosti. Účinnosť požadovaného presunu finančných prostriedkov do
20 % z poskytnutej dotácie nastáva dňom vydania súhlasného stanoviska poskytovateľa
s jeho vykonaním. Uvedené sa netýka požadovaného presunu finančných prostriedkov nad
20 % z poskytnutej dotácie, ktorého účinnosť nastáva až dňom po dni zverejnenia dodatku
podľa čl. 7 ods. 6. Písomné žiadosti je možné predkladať najneskôr do 30. novembra 2016,
po tomto termíne žiadosti nebudú akceptované.
6. Zmenu charakteru finančných prostriedkov podľa ods. 4 je možné realizovať iba na základe
riadne zdôvodnenej písomnej žiadosti s doložením zápisnice z rokovania valného
zhromaždenia. Účinnosť požadovanej zmeny nastáva dňom účinnosti dodatku k zmluve.
Písomné žiadosti je možné predkladať najneskôr do 31. októbra 2016, po tomto termíne
žiadosti nebudú akceptované. Prijímateľ je povinný spolu so žiadosťou o zmenu charakteru
finančných prostriedkov vrátiť požadovanú sumu týchto prostriedkov na výdavkový účet
poskytovateľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy.
7. 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 transferu na
účet prijímateľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy, a to najneskôr do 14 dní odo dňa účinnosti
tejto zmluvy.
8. Prijímateľ prijíma dotáciu podľa ods. 1 bez výhrad v plnom rozsahu a za podmienok
uvedených v tejto zmluve.
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Článok 2
Podmienky použitia dotácie a povinnosti prijímateľa dotácie
1.

2.

Dotácia je účelovo viazaná. Prijímateľ sa zaväzuje použiť poskytnutú dotáciu na realizáciu
projektu podľa čl. 1 ods. 1 a 2.
Prijímateľ je oprávnený použiť dotáciu na stanovený účel
a) do 31. decembra 2016, ak boli bežné výdavky poskytnuté do 30. septembra 2016,
b) do 31. marca 2017, ak boli bežné výdavky poskytnuté po 1. októbri 2016.

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 do 10. apríla 2017.

4.

Prijímateľ je povinný doručiť poskytovateľovi písomne v lehote uvedenej v odseku 3 nielen
informáciu o platbe výnosov, ale aj informáciu o tom, že výnosy nevznikli.

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.“); od
18. apríla 2016 zákon č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len „zákon č. 343/2015 Z. z.“); zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej
kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon
č. 357/2015 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 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.

8.

Prijímateľ nesmie previesť dotáciu na iný účet ako účet, na ktorý mu bola poskytovateľom
poskytnutá. Prijímateľ bude čerpať dotáciu z účtu, na ktorý mu bola poskytovateľom
poskytnutá formou priamej platby, uvedené sa netýka refundácie výdavkov spojených
s realizáciou projektu podľa ods. 9.

9. Poskytovateľ bude akceptovať aj výdavky prijímateľa spojené s realizáciou projektu podľa
čl. 1 ods. 1 a 2, ktoré prijímateľ vynaložil pred účinnosťou tejto zmluvy, avšak výlučne vtedy,
ak boli vynaložené v roku 2016 na úhradu výdavkov na aktivity podľa čl. 1 ods. 2.
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10. Ak prijímateľ nebude realizovať projekt alebo v rámci neho niektorú z podporených aktivít,
na ktoré bola dotácia podľa čl. 1 tejto zmluvy poskytnutá, je povinný bezodkladne písomne
o tejto skutočnosti informovať poskytovateľa a vrátiť dotáciu buď v plnom rozsahu, ak
nerealizuje celý projekt, alebo v rozsahu výdavkov nerealizovanej aktivity, najneskôr však
do 31. decembra 2016 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 do 10. apríla 2017, a to
nasledujúcim spôsobom:
a) na výdavkový účet poskytovateľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy, ak ich vracia do 31.
decembra 2016, alebo
b) na depozitný účet poskytovateľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy, ak ich vracia v čase od
1. januára 2017 do 10. apríla 2017.
12. Prijímateľ je povinný umožniť poskytovateľovi vykonať vecnú kontrolu, priebežnú finančnú
kontrolu alebo následnú finančnú kontrolu hospodárenia s poskytnutou dotáciou podľa
zákona č. 357/2015 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.
14. Použitie dotácie podlieha podľa § 8a ods. 7 zákona č. 523/2004 Z. z. povinnému ročnému
zúčtovaniu so štátnym rozpočtom, ktorého spôsob určuje Ministerstvo financií Slovenskej
republiky (ďalej len „MF SR“). Poskytovateľ je povinný o spôsobe vykonania zúčtovania so
štátnym rozpočtom písomne informovať prijímateľa, a to obratom po doručení pokynu na
zúčtovanie vzťahov so štátnym rozpočtom za rok 2016 z MF SR.
15. Prijímateľ je povinný pri propagácii projektu alebo jeho jednotlivých aktivít uvádzať logo
poskytovateľa a zároveň uviesť, že projekt alebo jeho aktivita je realizovaná s finančnou
podporou poskytovateľa.
Článok 3
Vyúčtovanie dotácie
1. Prijímateľ je povinný vykonať vyúčtovanie použitia dotácie a toto vyúčtovanie doručiť
poskytovateľovi najneskôr do 10. apríla 2017, pričom vyúčtovanie dotácie je základnou
podmienkou pre poskytnutie dotácie v nasledujúcom rozpočtovom roku.
2.

Vyúčtovanie poskytnutej dotácie na realizáciu projektu musí obsahovať tieto samostatné
časti:
a) vecné vyhodnotenie projektu podľa jednotlivých aktivít,
b) finančné vyúčtovanie poskytnutej dotácie podľa jednotlivých aktivít podľa čl. 1 ods. 2.

3.

Vecné vyhodnotenie projektu tvorí vyhodnotenie popisu projektu podľa jednotlivých aktivít,
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 s uvedením sumy použitej dotácie na jednotlivé činnosti.
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4.

Finančné vyúčtovanie podľa ods. 2 písm. b) 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 a doklad o vrátení nevyčerpanej dotácie
poskytovateľovi v súlade s čl. 2 ods. 11.

5.

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.

6.

Ak prijímateľ nepredloží vyúčtovanie dotácie podľa ods. 1, 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 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.

7.

Ak prijímateľ neodvedie finančné prostriedky vyplývajúce z vyúčtovania podľa čl. 2 ods. 14
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.

8.

V prípade zistenia nedostatkov pri hospodárení s dotáciou poskytnutou podľa čl. 1
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 (§ 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. 7
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 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 (§ 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.,
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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 ods. 3 a 4,
bude prebiehať prostredníctvom osôb oprávnených pre vecné rokovania. Za poskytovateľa
koná generálny riaditeľ sekcie cestovného ruchu a za prijímateľa koná predseda
predstavenstva oblastnej 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.

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 emailu, 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:
a) ak 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,
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.
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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. V prípade zániku
prijímateľa s právnym nástupcom je prijímateľ povinný vopred oznámiť aj názov a sídlo
svojho právneho nástupcu, na ktorého prechádzajú záväzky z tejto zmluvy.
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. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnúť poskytovateľovi:
a) vstupenku alebo pozvánku na každé podujatie, ktoré
spolufinancované z dotácie podľa čl. 1 ods. 2 minimálne 7
uskutočnením podujatia,
b) vzorku
z každého
druhu
propagačných
materiálov
spolufinancovaných z dotácie podľa čl. 1 ods. 2,
c) vzorku z každého druhu prezentačných predmetov
spolufinancovaných z dotácie podľa čl. 1 ods. 2.

je financované alebo
kalendárnych dní pred
financovaných

alebo

financovaných

alebo

5. Za účelom propagácie a prezentácie atraktivít a aktivít cestovného ruchu sa prijímateľ
zaväzuje poskytnúť na vyžiadanie poskytovateľa a po vzájomnej dohode propagačné
materiály a prezentačné predmety podľa ods. 4 písm. b) a c).
6. 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.
7. Poskytovateľ si vyhradzuje právo upraviť výšku dotácie z dôvodu nedostatku finančných
prostriedkov v rozpočte v súvislosti s viazaním výdavkov štátneho rozpočtu Ministerstvom
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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. 7 zmluvy pripísaná na účet prijímateľa.
8. 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. 357/2015 Z. z. a zákona č. 431/2002 Z. z.
9. 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.
10. Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, 1 rovnopis zmluvy dostane prijímateľ a 3 rovnopisy
poskytovateľ.
11. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú príloha č. 1 a príloha č. 2.
12. 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, ___.___.2016

V Martine, ___.___.2016

Za poskytovateľa:

Za prijímateľa:

.............................................
Ing. Marek Čepko
vedúci služobného úradu

.............................................
Mgr. Imrich Žigo
predseda predstavenstva
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Príloha č. 1 k zmluve

PROJEKT
Analýza súčasného stavu (indikátory
rozvoja a identifikácia trhu cestovného
ruchu v regióne pôsobenia žiadateľa –
stručné zhodnotenie)

OOCR Turiec – Kremnicko sa snaží postupnými opatreniami
napĺňať víziu víziou : „TURIEC-KREMNICKO sa stane
významnou turistickou destináciou v strede Európy,
pohostinnou a otvorenou všetkým turistom“.
Región Turiec-Kremnicko získal veľmi zaujímavú
konkurenčnú výhodu práve jedinečnosťou svojho produktu.
Ten je určený nielen pre cykloturistov, turistov ale
i vyznávačov bielej stopy.
Vytvorením tohto produktu a postupným získavaním spätnej
väzby od jeho užívateľov sa však čoraz viac objavuje potreba
poskytnutia komplexnej informácie nielen o trati ale
i o zaujímavých atraktivitách v blízkom okolí.
Okrem
klasického mapového značenia a orientačných smerovníkov
v dnešnom svete internetovej komunikácie sa mobilné
zariadenia stali neodmysliteľnou súčasťou každodenného
života.
Pri využívaní produktov cestovného ruchu nosných pre
región Turiec – Kremnicko má produkt mobilného
informačného systému nezastupiteľné miesto. Práve
mobilné aplikácie majú typický scenár využitia: „Teraz okolo
mňa“ alebo „Tu a teraz“ t.j. povedz mi, kde som a čo je
najbližšie okolo mňa – t.j. možnosti ubytovania, stravovania,
pamiatky, múzeá, kultúrne či športové podujatie či atrakcie.
Jedinečné produkty, ktorými Turiec - Kremnicko disponuje,
treba ponúkať v súlade s požiadavkami dnešnej modernej
doby-trendovo a komplexne. Trendovo- to znamená mobilne,
vďaka mobilnému informačnému systému a komplexne a
ekonomicky zaujímavo pre návštevníkov. K tomu
jednoznačne prispieva turistická regionálna karta so
zavedením zľavového systému v zapojených subjektoch
cestovného ruchu. Tento už praxou overený nástroj v iných
destináciách nám len potvrdil nevyhnutnosť tohto kroku.
Jednoducho Turistická zľavová karta je žiadaná. Takisto bola
spustená mobilná aplikácia Turiec – Kremnicko, ktorá
vhodne dopĺňa zľavovú kartu informačnou hodnotou.
Projekt s názvom „Zviditeľňujeme produkty regiónu
Turiec- Kremnicko II“ by mal napomôcť k zvýšeniu počtu
návštevníkov regiónu a jeho celkovému zatraktívneniu.

Popis projektu:
(stručný popis zámeru, cieľa projektu)

Hlavným zámerom projektu je vytvoriť a marketingovo
podporiť a ponúkať produkty v regióne Turiec – Kremnicko
prostredníctvom propagácie atraktívnych miest regiónov
OOCR. Produkty chceme ponúkať v súlade s požiadavkami
doby, komplexne a pri tom zaujímavo z ekonomického
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pohľadu pre návštevníka. K tomu budú smerovať nosné
marketingové aktivity roku 2016 – vytvorenie novej trasy
Ferrata – Gaderská dolina, podporiť existujúcu Ferratu
Martinské hole, podporiť miestne športové a turistické
podujatia a marketingová podpora členov.
Aktivity napomôžu zvýšeniu počtu návštevníkov regiónu
a jeho celkovému zatraktívneniu.
Cieľom nášho projektu je vytvorenie nových produktov
regionálneho cestovného ruchu a udržiavanie existujúcich.
Ďalej ich propagácia , zlepšenie informovanosti a PR aktivity
v oblasti používania zľavovej karty a mobilnej aplikácie. To
bude viesť ku komplexnému zatraktívnenie produktov
cestovného ruchu a zvýšenie počtu návštevníkov regiónu.
Nové produkty regionálneho cestovného ruchu :
Ferrata – Gaderská dolina
dve ferraty rozdielneho charakteru a náročnosti:
a) športová ferrata podľa rakúsekho modelu (ľahký prístup,
väčšia náročnosť, dĺžka ferraty do 100 m)
b) klasická ferrata pre rodiny s deťmi a menej skúsených,
obnovenie kedysi existujúceho chodníka (ľahký prístup,
stredná a vyrovnaná náročnosť, istenie sa strieda s
chodníkom, hrebeňový charakter, prepojenie na Blatnický
hrad, dĺžka istenej časti cca 200 m, celková dĺžka chodníka
1,6 km)
TURČIANSKE MEDOBRANIE A VODOSLÁVA +
OTVORENIE LETNEJ TURISTICKEJ SEZÓNY
Cieľ podujatia:
Naším prvoradým cieľom je vytvoriť tradičné, atraktívne a
navštevované podujatie určené predovšetkým na propagáciu
možností cestovného ruchu, prírodných krás, zdravej
kvalitnej pitnej vody a jej významu pre zdravie ľudí,
ekoturistiky, športového vyžitia, regionálnych produktov,
historických pamiatok, ľudovej kultúry a umenia, ktoré
ponúka domácim i zahraničným návštevníkom okres Martin a
jeho blízke okolie. Zámerom je tiež prezentácia a propagácia
subjektov, ktoré v regióne TURIEC – KREMNICKO
poskytujú svoje ubytovacie, stravovacie a ďalšie služby v
oblasti CR. Cieľom je tiež zviditeľniť OO CR TURIEC –
KREMNICKO, propagovať jej činnosť, prispieť k budovaniu
jej imidžu, kredibility a získavaniu nových, atraktívnych
členov.

2

Udržiavanie stávajúcich produktov regionálneho
cestovného ruchu :
Údržba cyklotrás
- rekognoskáciu cyklotrás v teréne
- vytipovanie častí, ktoré je potrebné prioritne obnoviť,
spracovanie harmonogramu
- obnovu a preznačenie cyklotrás maľovaným tvarovým
značením
- výmenu a inštaláciu cyklosmeroviek
- monitoring a celkovú údržbu vytipovanej časti siete
cyklotrás
- obnovu cykloturistických informačných miest
- obnovu textačných miest a cykloturistických stĺpikov
Údržba Ferrata Martinské hole

Podpora regionálnych akcií a podujatí
Beh zdravia
Dotácia bude použitá na podporu masovej, športovo turistickej aktivity s celoslovenským významom.
Hasičské dni
Dotácia bude použitá na propagáciu podujatia Hasičské dni
2016– 6. ročníka celoslovenského stretnutia dobrovoľných
hasičov v Martine.

Propagačné materiály
Klaster Turiec
Propagačný materiál obsahujúci tématické
cykloturistika, turistika, kutúrno-historické atrakcie

okruhy:

Mesto Turčianske Teplice
Dotácia bude využitá na pokrytie finančných nákladov na tlač
informačných materiálov o meste a regióne, ktoré budú
použiteľné aj pre ostatných členov OO CR Turiec
Kremnicko, resp. KO CR Žilina a iné organizácie a subjekty
cestovného ruchu.
Technické zabezpečenie regionálnej zľavovej karty
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Aktivity projektu:
(uvedú sa aktivity podľa § 29 ods. 10
zákona, ktoré bude žiadateľ realizovať
v rámci projektu)

a) Marketing a propagácia

Ťažiskové formy cestovného ruchu
v regióne pôsobenia žiadateľa:

Letný cestovný ruch, Zimný cestovný ruch, Kultúrny
a mestský cestovný ruch, Kúpeľný a zdravotný cestovný
ruch, Vidiecky cestovný ruch.

Základné indikátory – výstupy projektu
na území žiadateľa
v tom:

skutočnosť
v roku 2015

Počet prenocovaní (uvedú sa
prenocovania podľa § 2 písm. d)
zákona na základe štatistického 254 437
zisťovania)
Výška vybratej dane za ubytovanie

Odporúčané indikátory – výstupy
projektu na území žiadateľa
v závislosti od zamerania projektu,
napríklad:
Počet jednodňových návštevníkov
Počet
ruchu

zamestnaných

Počet osôb,
školenia

ktoré

274 555,27 €

skutočnosť
v roku 2015

plán
v roku 2016

270 000

280 000

plán
v roku 2016

v cestovnom
sa

zúčastnili
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Plán činnosti
Aktivita – názov a popis (podľa § 29 ods. 10 zákona) a) marketing a propagácia
„ZVIDITEĽŇUJEME PRODUKTY REGIÓNU TURIEC- KREMNICKO II“ zatraktívnenie cestovného

nové produkty na

Termín realizácie:

IV.- XI.2016

Miesto realizácie/lokalita:

Kremnica/ Turčianske Teplice/Martin

Zámery, ciele a výsledky
aktivity (stručná charakteristika,
časový a vecný harmonogram,
účel, prínos):

Hlavným zámerom projektu je vytvoriť a marketingovo
podporiť a ponúkať produkty v regióne Turiec – Kremnicko
prostredníctvom propagácie atraktívnych miest regiónov
OOCR. Produkty chceme ponúkať v súlade s požiadavkami
doby, komplexne a pri tom zaujímavo z ekonomického
pohľadu pre návštevníka. K tomu budú smerovať nosné
marketingové aktivity roku 2016 – vytvorenie novej trasy
Ferrata – Gaderská dolina, podporiť existujúcu Ferratu
Martinské hole, podporiť distribúciu Turistickej zľavovej
karty regiónu Turiec – Kremnicko a dobudovanie
mobilného informačného systému.
Aktivity napomôžu zvýšeniu počtu návštevníkov regiónu
a jeho celkovému zatraktívneniu.
Cieľom nášho projektu je vytvorenie nových produktov
regionálneho cestovného ruchu a udržiavanie existujúcich.
Ďalej ich propagácia , zlepšenie informovanosti a PR aktivity
v oblasti používania zľavovej karty a mobilnej aplikácie. To
bude viesť ku komplexnému zatraktívnenie produktov
cestovného ruchu a zvýšenie počtu návštevníkov regiónu.

Výsledky aktivity:
A. dve ferraty rozdielneho charakteru a náročnosti:
a) športová ferrata podľa rakúsekho modelu (ľahký prístup,
väčšia náročnosť, dĺžka ferraty do 100 m)
b) klasická ferrata pre rodiny s deťmi a menej skúsených,
obnovenie kedysi existujúceho chodníka (ľahký prístup,
stredná a vyrovnaná náročnosť, istenie sa strieda s
chodníkom, hrebeňový charakter, prepojenie na Blatnický
hrad, dĺžka istenej časti cca 200 m, celková dĺžka chodníka
1,6 km)
B. Tradičné podujatie otvorenia turistickej sezóny
Turčianske medobranie a vodosláva
Cieľ podujatia:
Naším prvoradým cieľom je vytvoriť tradičné, atraktívne a
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navštevované podujatie určené predovšetkým na propagáciu
možností cestovného ruchu, prírodných krás, zdravej
kvalitnej pitnej vody a jej významu pre zdravie ľudí,
ekoturistiky, športového vyžitia, regionálnych produktov,
historických pamiatok, ľudovej kultúry a umenia, ktoré
ponúka domácim i zahraničným návštevníkom okres Martin
a jeho blízke okolie. Zámerom je tiež prezentácia a
propagácia subjektov, ktoré v regióne TURIEC –
KREMNICKO poskytujú svoje ubytovacie, stravovacie a
ďalšie služby v oblasti CR. Cieľom je tiež zviditeľniť OO CR
TURIEC – KREMNICKO, propagovať jej činnosť, prispieť k
budovaniu jej imidžu, kredibility a získavaniu nových,
atraktívnych členov.

Harmonogram :
A. Ferrata – Gaderská dolina
4/2016 prípravná fáza (prieskum, návrh, komunikácia
s dotknutými orgánmi a osobami, nákup materiálu), 56/2016 realizácia (terénna príprava, vŕtanie a lepenie istenia,
osadenie a napínanie lán, zameranie a zakreslenie do mapy,
osadenie info panela)
B. Turčianske medobranie a vodosláva
apríl 2016 – Čistenie Necpalského potoka
júl 2016 – Sviatky vody v Turčianskej záhradke
júl 2016 – MEDOBRANIE V TURČIANSKEJ ZÁHRADKE

Udržiavanie stávajúcich produktov regionálneho
cestovného ruchu :
Údržba cyklotrás
- rekognoskáciu cyklotrás v teréne
- vytipovanie častí, ktoré je potrebné prioritne obnoviť,
spracovanie harmonogramu
- obnovu a preznačenie cyklotrás maľovaným tvarovým
značením
- výmenu a inštaláciu cyklosmeroviek
- monitoring a celkovú údržbu vytipovanej časti siete
cyklotrás

6

- obnovu cykloturistických informačných miest
- obnovu textačných miest a cykloturistických stĺpikov
Termín realizácie: jarné – letné mesiace 2016 a ďalej
každoročne
Údržba Ferrata Martinské hole
výmena opotrebovaného istenia za nové (kvalitnejšie) a
vybudovanie atraktívneho prvku - lanový most
-časový harmonogram: 4/2016 prípravná fáza a realizačná
fáza (prieskum a príprava, vŕtanie a lepenie istenia, osadenie
a napínanie lán, zameranie a zakreslenie do mapy, úprava
info panelov)
-výstupy: zatraktívnenie ponuky, zvýšenie návštevnosti v
danej lokalite, zvýši sa podiel opakovaných návštev,
prvenstvo na Slovensku

Podpora regionálnych akcií a podujatí
Beh zdravia
Tradičné športové podujatie – v roku 2016 sa uskutoční už
37 ročník s celoslovenskou, resp. medzinárodnou účasťou.
Akciou podporujeme masový rozvoj telesnej kultúry,
nakoľko na danom podujatí sú zastúpené všetky kategórie od
detí predškolského veku cez školákov, aktívnych športovcov
až po seniorov. Podujatie už neodmysliteľne patrí k
aktivitám v meste, ktoré prispievajú k rozvoju atraktivity
mesta a územia z hľadiska cestovného ruchu.
Termín realizácie:

30.4.2016

Prínosy pre rozvoj cestovného ruchu:
Zvýšenie informovanosti o regióne, podpora kúpeľníctva
(počas podujatia už tradične majú účastníci možnosť sa
okúpať v bazénoch, ktoré poskytnú SLK a.s.). lepšie
poznanie nášho mesta a regiónu nakoľko s pretekármi prídu
často aj ich rodiny z celého Slovenska. Preteku sa sporadicky
zúčastňujú aj účastníci z Poľska, Ukrajiny a Čiech.
Hasičské dni
Dotácia bude použitá na propagáciu podujatia Hasičské dni
2016– 6. ročníka celoslovenského stretnutia dobrovoľných
hasičov v Martine.
Termín realizácie:
16.9.2016 -17.9.2016
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Prínosy pre rozvoj cestovného ruchu:
Celoslovenské
stretnutie dobrovoľných hasičov v Martine
- zvýšenie
prenocovania, zatraktívnenie Turca, zvýšenie informovanosti
o Hasičskom múzeu

Propagačné materiály
Klaster Turiec
„Pečiatkový materiál“ – tématicky členený produktový
propagačný materiál
Propagačný materiál obsahujúci tématické okruhy:
cykloturistika, turistika, kutúrno-historické atrakcie
V rámci daných okruhov bude mať držiteľ – návštevník
regiónu za úlohu na vytýčených miestach zozbierať pečiatky
resp. záznamy o tom, že navštívil určitú lokalitu alebo
absolvoval atrakciu/službu. Po skompletizovaní aspoň
jedného z okruhov a vyplnení kontaktných údajov (čo môže
pomôcť tvoriť databázu/mailing list návštevníkov regiónu)
bude materiál zaradený do zlosovania, ktoré budeme
realizovať na niektorom z celoregionálnych podujatí, a bude
možnosť vyhrať ceny/zľavy na jednotlivé atrakcie/služby v
regióne.

Mesto Turčianske Teplice
Dotácia bude využitá na pokrytie finančných nákladov na
tlač informačných materiálov o meste a regióne, ktoré budú
použiteľné aj pre ostatných členov OO CR Turiec
Kremnicko, resp. KO CR Žilina a iné organizácie a subjekty
cestovného ruchu.
Termín realizácie:
1. 2. 2016 – 31. 5. 2016
Propagačné materiály slúžia pre turistické informačné
centrum ako jeden zo základných informačných prostriedkov
určených pre turistov navštevujúcich región. Snahou
konkrétnych materiálov bude sprostredkovať informáciu o
tom najzaujímavejšom z lokality Turčianskych Teplíc a
okolia.
Technické zabezpečenie regionálnej zľavovej karty

Cieľové skupiny (komu je
aktivita určená):

- Mladí ľudia
- Ľudia v produktívnom veku
- Rodiny s deťmi
- Aktívni seniori
- Obyvatelia regiónu
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Odborný garant aktivity
(meno, priezvisko, titul):

Mgr. Ján Farský (B,C,D)
Ing. Ivana Bobrovská (A,E,F)

Kontaktná osoba (meno, priezvisko,
telefónne číslo, faxové číslo, e-mailová
adresa):
Celkový rozpočet aktivity:

Ing. Dalibor Steindl, oocrtk@gmail.com, 0903 924 384

Požadovaná dotácia na aktivitu:

v eurách: 12 000 €

v eurách: 22 000 €
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Rozpočet:
Celkový rozpočet aktivity (uviesť názov aktivity)
„ZVIDITEĽŇUJEME PRODUKTY REGIÓNU TURIEC- KREMNICKO II“
Názov projektu: „ZVIDITEĽŇUJEME PRODUKTY REGIÓNU TURIEC- KREMNICKO II“
I.

II.

Celkový rozpočet
v eurách

Náklady (výdavky):

Požadovaná dotácia
v eurách

A. údržba cyklotrás

3000

B.Podujatie beh
zdravia
C. Propagačné
materiály
Turcianske Teplice

1500

D. Podujatie
Turčianske
medobranie a
vodosláva

2500

E. Hasičské dni

1500

1500

F. Ferratové
chodniky

7500

7500

G. Technické
zabezpečenie
regionálnej
zľavovej karty

5000

I. spolu ( A - G ):
vlastné zdroje
iné zdroje
II. spolu
Rozdiel I. – II.

3000

1000

22 000
10 000
0
10000

12 000
x
x
x
12000

x

Vyhlasujem, že údaje uvedené v projekte sú pravdivé, presné a úplné
V Martine dňa 13.3.2016
Odtlačok pečiatky žiadateľa

Podpis štatutárneho orgánu žiadateľa
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Finančné vyúčtovanie dotácie
Názov prijímateľa:
Názov projektu:

Príloha č. 2 k zmluve
Účtovný doklad

Podklad
finančnej
operácie
++

Aktivita

Číslo

Druh +

Predmet dodávky

Dodávateľ
Úhrada

Zo dňa

Spôsob úhrady

Dňa

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

Suma
(v eurách)

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:
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