Správa o činnosti Oblastnej organizácie cestovného ruchu Turiec-Kremnicko
za rok 2015
Obdobie: od 1.1.2015 do 31.12.2015
OOCR Turiec-Kremnicko bola založená v zmysle Zákona č.91/ 2010 Z.z.o podpore cestovného
ruchu v znení neskorších predpisov dňa 22.3.2012. Zaregistrovaná v registri OOCR na
MDVaRR SR bola dňa 26.3.2012. Zakladateľmi organizácie sú : Mesto Martin, Mesto
Turčianske Teplice, Mesto Kremnica, Klaster Turiec, Technické služby Turčianske Teplice,
s.r.o.

a Kremnica región – združenie turizmu.

Predsedom predstavenstva a zároveň

štatutárnym orgánom je Mgr. Imrich Žigo, podpredsedom je Ing. Mgr. Alexander Ferenčík
(primátor mesta Kremnica).
V roku 2015 došlo k výraznému nárastu členskej základne (zoznam členov k 31.12.2015 –
príloha č. 1)
Výška členského poplatku na rok 2015 bola schválená pre mestá v jednotnej výške 3 000 €
a pre ostatných členov podľa kategorizácie od 150 € až po 1 000 €. ( štruktúra členských
príspevkov- príloha č. 2)
Výška dotácie z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR na rok 2015 na
realizáciu projektu je vo výške 12 000 €. Jej výška je stanovená na základe výšky členských
príspevkov za predchádzajúci rok a limitujúca počtom prenocovaní návštevníkov v regióne.
OOCR Turiec-Kremnicko je členom Krajskej organizácie cestovného ruchu Žilinský turistický
kraj, ktorý zriadil Žilinský samosprávny kraj spolu oblastnými organizáciami v jednotlivých
regiónoch. Členský poplatok je zo zákona vo výške 10% z vybraného členského vkladu OO CR
Turiec-Kremnicko.
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Hlavnou výhodou tejto organizácie je možnosť každoročne získavať priame dotácie na
podporu cestovného ruchu z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.
V roku 2015 organizácia čerpala dotáciu 12 000 €.
Technická a administratívna časť OO CR je zabezpečovaná externým prostredím – na základe
mandátnych zmlúv s účtovníčkou Ľubicovu Sumkovou vo výške 50 €/mesačne a výkonným
riaditeľom Rastislavom Tarhajom vo výške 150€/mesačne.
Všetky služby OO CR boli v roku 2015 zabezpečované externým prostredím v súlade so
zákonom o verejnom obstarávaní v rámci prieskumu trhu. OO CR nemá žiadnych
zamestnancov na pracovnoprávny vzťah, ani dohody.

Oblasť činnosti č.1 – Spolupráca s KOCR v Žiline
Krajská organizácia pre rok 2015 zabezpečovala zo svojich zdrojov vydanie tematických
propagačných materiálov. OO CR zabezpečovala obsah na základe požadovanej štruktúry.
Po odbornej stránke túto úlohu bezplatne zabezpečoval Ing. Miroslav Dolinský – člen
predstavenstva. KO CR ŽTK poskytla možnosť účasti na výstavách a zahraničných cestách.
Zároveň v súčasnosti realizuje značenie jedného vybraného historicko-kultúrneho objektu
hnedými informačnými tabuľami. Tabuľa bola nainštalovaná pred kultúrnou pamiatkou –
Cintorín padlých SNP – partizánsky cintorín – Martin – Priekopa.
Oblasť činnosti č.2 – Realizácia projektu s dotáciou MDVaRR SR 2015
Dotácia MDVaRR SR a členské príspevky sú určené na dva hlavné marketingové nástroje na
podporu zvýšenia návštevnosti nášho regiónu. Ide o odskúšaný a funkčný produkt podľa
systému zavedeného na Liptove, Orave a vo Vysokých Tatrách
a/ zavedenie regionálnej zľavovej karty REGION CARD Turiec-Kremnicko, ako aj vydanie
informačných a propagačných materiálov a zabezpečenie publicity
b/ zavedenie mobilnej aplikácie po technickej stránke – software, naplnenie obsahu a
propagácia
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a/ Aktivita bola zrealizovaná a je systém zľavovej karty je plne funkčný. Zabezpečené boli
súvisiace technické a administratívne činnosti – verejné obstarávanie - prieskum trhu,
zmluvy, spustenie softwarového systému, vytlačenie plastových kariet s čiarovým kódom
a pod. V systéme zliav REGION CARD je evidovaných 70 zliav súvisiacich s cestovným ruchom,
prevažne ubytovacích zariadení. Zľavy poskytujú lyžiarske strediská v Turci, Kremnici a ďalšie
subjekty sú oslovované. Karta je predávaná v cene 3 € v Turistických informačných
kanceláriách v Martine, Turčianskych Tepliciach a Kremnici a následne akceptované
v zapojených subjektoch cestovného ruchu. Podpornými mechanizmami pri spustení boli aj
školenia, informačné a mediálne kampane. Dodávateľom systému je firma Cardberg s.r.o.
z Ružomberka.

Vizuál region karty:

b/ Zavádzanie systému mobilnej aplikácie bol dokončený a spustený pred koncom roka
2015. Tie ž je funkčný po technickej a obsahovej stránke. Napriek oneskorenému podpisu
zmluvy o dotáciu na kapitálový výdavok zo strany ministerstva dopravy ( 1.10.2015) termíny
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realizácie boli dodržané. Realizáciu mobilnej aplikácie zabezpečuje po softwarovej stránke
firma Bonbon apps. s.r.o., Bratislava.
Oblasť č.3 – Ďalšia činnosť
- Prezentácia OO CR na seminári o bezbariérovom turizme v Martine
- Aktualizácia web stránky OO CR
- Realizácia informačných stretnutí so samosprávou a organizáciami CR s ponukou členstva
a predstavenie zámerov OO CR Turiec-Kremnicko
- Pracovné rokovania predstavenstva s generálnou riaditeľkou sekcie cestovného ruchu
MDVaRR SR v Kremnici
- Prezentácia OO CR v rámci Bielej stopy v Kremnici a cyklopodujatí v Kremnici, Turčianskych
Tepliciach.
Vypracoval: Rastislav Tarhaj – výkonný riaditeľ OO CR Turiec-Kremnicko
V Martine, dňa 31.1.2016
Aktuálny zoznam členov – Príloha č. 1

Zakladajúci členovia OO CR Turiec-Kremnicko

P.č
.
1.

Názov

e-mail

Mesto
Martin

imrich.zigo@martin.sk
Mgr. Imrich Žigo – predseda
predstavenstva
0915 834 557

2.

Mesto
Turčianske
Teplice

beata.gaborova@turciansketeplice.
sk
Ing. Beáta Gáborová – člen
predstavenstva
0918 387 235

Člensk
é 2015
3 000
€

3 000
€

Adresa

Kategória

MsÚ Martin,
Námestie
S.H.Vajanského
1, 036 49
Martin
MsÚ
Turčianske
Teplice,
Partizánska 1,
039 01
Turčianske
Teplice

Samospráva
– mesto

Samospráva
– mesto
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3.

Mesto
Kremnica

3 000
€

MsÚ Kremnica,
Štefánikovo
námestie 1/1,
967 01
Kremnica

Samospráva
– mesto

Ing. Miroslav Dolinský
miroslav.dolinsky@gmail.com

1 000
€

MsÚ Martin,
Námestie
S.H.Vajanského
1, 036 49
Martin

Združenie
cestovného
ruchu

Ing. Zdenko Galis
kremnicaregion@gmail.com
0908 038 415

1 000
€

Štefánikovo
nám. 33/40
967 01
Kremnica

Združenie
cestovného
ruchu

Ing. Michal Mališ
technickesluzby@turciansketeplice.
sk
0905 657 092

1 000
€

SNP 569 039 01
Turčianske
Teplice

Prevádzkova
teľ športovorekreačnych
zariadení

alexander.ferencik@kremnica.sk
iveta.ceferová@kremnica.sk
Ing. Mgr. Alexander Ferenčík –
podpredseda predstavenstva
0903 808 560

4.

Klaster
TURIECzdruženie
cestovnéh
o ruchu
OZ
Kremnica
Regiónzdruženie
turizmu
Technické
služby
Turčianske
Teplice,
s.r.o.

5.

6.

Poznámka: Technické služby Turčianske Teplice, s.r.o. majú z dôvodu nezaplatenia členského
príspevku na rok 2015 pozastavené členstvo. Napriek osobným rokovaniam nebolo dané kladné ani
záporné stanovisko.

Prihlášky nových členov do OO CR Turiec-Kremnicko v roku 2015

P.č.

Názov

e-mail

1.

Obec Mošovce

starosta@mosovce.sk
0911 953 551
Ing. Peter Košík

2.

MartINN s.r.o.

3.

HASIČSKÝ ZBOR
PRIEKOPA

4.

TRADIČÉ JE
DOBRÉ s.r.o.

Členské
2015
150 €

Adresa

Kategória
Samospráva
obec
do
2000 obyvateľov

r.krcula@gmail.com
120 €
0905 420 359
Radovan Krčula
Vanko.lubomir@gmail.com 150 €
0903 263 167
Ľubomír Vaňko

Kollárovo
námestie
314/10
Mošovce 038
21
V.P.Tótha
10318/A,
Martin 036 01
II.koólia 38,
038 61 MartinPriekopa

eurogastro@slovanet.sk
0915 737 075
Mgr. Ján Farský

Prieložtek
4339/6
036 01 Martin

150 €

Penzión
( počet lôžok 20
)
Občianske
združenie
(prevádzka
hasičského
múzea)
Podnikateľský
subjekt bez
ubytovacích
zariadení
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5.

NORD
SIGHTHOUND
CLUB

info@nordclub.sk
0903 924 384
Ing. Dalibor Steindl

150 €

A.Kmeťa
125/5,
036 01 Martin

6.

*Pro Ski a.s.

balucha@proski.sk
marketing@proski.sk
0908 735 295
Ing. Juraj Balucha

1 000 €

Malý Trh 2/A
811 08
Bratislava

7.

Rádio Rebeca
s.r.o.

8.

KULTŔNA SCÉNA
MARTIN

nemcek@rebeca.sk
150 €
0948 941 991
RNDR. Milan Nemček
kovac@martin.sk
150 €
meststkascena@gmail.com
0911 637 920
Mgr. art. Jakub Kováč

9.

Regionálna
rozvojová
agentúra Turiec

10.

MARTINA s.r.o. HOTEL REZIDENT

Gabo.hulman@gmail.com
0910 631 598
Ing. Gabriel Hulman, PhD.
e-mail:
hotelrezident@azet.sk
Martin Klimas
0915 959 222

150 €

259 €

M.R.Štefánika
46, 036 01
Martin
Námestie
SH.Vajanského
1,
036 49 Martin
Kolónia
Hviezda 185,
036 01 Martin
HOTEL
REZIDENT
Somolického
6/768, 039 01
Turčianske

Občianske
združenie (
športové
outdoorové
aktivity)
Podnikateľský
subjekt
(prevádzkovateľ
lyžiarskeho
strediska Winter
Park Martinky)
Podnikateľský
subjekt
Príspevková
organizácia
mesta Martin

Nezisková
organizácia
Hotel (59 lôžok)

*Pozn: Spoločnosť Pro Ski a.s. má sídlo v Bratislave ale pôsobnosť na území mesta Martin. Zákon
tento postup umožňuje. Zákon nevyžaduje mať sídlo na území člena samosprávy (mesta Martin),
postačuje, keď podnikateľ pôsobí na jeho území, čo je preukázateľné. Postup je v súlade so Zákonom
o podpore CR § 14 ods 2 .: „Každý subjekt pôsobiaci na území obce má právo byť členom oblastnej
organizácie“. Zároveň je to v súlade so stanovami OO CR Turiec-Kremnicko čl.IV, bod 4.1.

Štruktúra členských príspevkov - Príloha č. 2
V zmysle uznesenie č. 13/2015
Valné zhromaždenie
nasledovného kľúča:

stanovilo

výšku

ročného

členského

poplatku

podľa

Kategória samospráva ( obce a mestá )
Samospráva a limit

Suma
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Obce do 2000 obyvateľov

150 €

Obce nad 2000 obyvateľov

300 €

Mestá

3 000 €
Kategória ostatné subjekty ( podnikateľské a nepodnikateľské subjekty)

Typ subjektu

Suma

Penzión, chata

100 € + 1 € za každé lôžko

Hotel

200 € + 1 € za každé lôžko

Združenia cestovného ruchu
( Klaster Turiec, Združenie kremnicko)

1 000 €

Prevádzkovatelia športovo-rekreačnych 1 000 €
zariadení
(Technické služby, lyžiarske strediská
a pod. )
Ostatné drobné subjekty ( cestovné 150 €
kancelárie,
malé
podnikateľské
subjekty, fyzické osoby, občianske
združenia a pod.)

Finančné zúčtovanie dotácie za rok 2015:
Rozpočet dotácie vychádza z predloženého projektu na rok 2015, ktorý je
neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dotáciu z MDVaRR SR na rok 2015. Východiskom
pre podklad k zmluve s MDVaRR SR bola žiadosť o dotáciu so schváleným rozpočtom.
Žiadosť o dotáciu a rozpočet boli schválené uznesením Valného zhromaždenia zo dňa
10.3.2015 č. uznesenia: 6/2015, termín do 16.3.2015. Za hlasovali všetky členské
subjekty.
Predložený rozpočet na rok 2015, ktorý je súčasťou zmluvy s MDVaRR SR:
Rozpočet:
Celkový rozpočet aktivity (uviesť názov aktivity)

A. MOBILNY INFORMAČNÝ SYSTÉM- jedinečné produkty ponúkame trendovo
B. TURISTICKÁ
ZĽAVOVÁ KARTA jedinečné produkty ponúkame komplexne
a ekonomicky zaujímavo
Názov projektu: „ZVIDITEĽŇUJEME PRODUKTY REGIÓNU TURIEC- KREMNICKO“
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I.

A. Mobilná aplikácia
celkom
v tom:
Analýza
využiteľnosti
a dostupnosti
dátových
zdrojov
Vytvorenie
mobilnej
aplikáciesoftvér,
2
infopanely bežecké lyžovanie
Propagačná
kampaň
na
podporu mobilnej aplikácie
B. Turistická karta celkom

II.

Celkový rozpočet
v eurách

Náklady (výdavky):

Požadovaná dotácia
v eurách

9000

6000

3000

0

5000

5000

1000

1000

9800

6000

Nastavenie
špecifikácií
0
požiadaviek
Ďalšie náklady celkom :
3200
- náklady na web,
zazmluvnenie, marketing
(info – leták: graf. práce
a preklady AJ, leták, nálepky
predajcovia a prevádzky )
tlač a distribúcia karty
-podporná
kampaň
na
zavedenie T.karty-podujatie
600
18800
I. spolu ( A+B ):
6800
vlastné zdroje

0

iné zdroje

II. spolu
Rozdiel I. – II.

6000

12000

0

6800
12000

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Rozpočet vypracovala Ing. Ivana Bobrovská za mesto Martin.

Položky rozpočtu a obsah sú v súlade s prieskumom trhu, objednávkami a zmluvami
v rámci realizácie schváleného zámeru na rok 2015. Účtovné podklady boli
kontrolované, zaevidované a uložené u účtovníčky OO CR Turiec-Kremnicko. Postup
krokov bol konzultovaný s členmi predstavenstva, externým poradcom pre verejné
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obstarávanie, expertom pre technické riešenie informačných technológii.
Odbornými garantmi v zmysle schváleného projektu boli pre mobilné aplikácie:
Mgr. Milan Matuška a pre zavedenie zľavovej karty : Rastislav Tarhaj.
Hlavnými dodávateľskými firmami boli :
Pre MOBILNÚ APLIKÁCIU: Bonbon Apps, s.r.o. Bratislava – realizácia technickej časti
a PLUSKI o.z., Martin – realizácia obsahovej časti
Technické parametre, obsahová štruktúra opäť vychádzali zo schváleného zámeru
žiadosti o dotáciu na rok 2015.
Pre ZĽAVOVÚ KARTU : Cardberg s.r.o. Ružomberok – realizácia technickej časti
a Pobratim s.r.o., Bratislava – marketing a propagácia.
Pozn.: Vzhľadom na pravidlá poskytovania dotácie sme realizovali zriadenie
technickej časti a nákup zľavových kariet z vlastných prostriedkov, pretože inak by
sme prípadné výnosy z predaja kariet museli odvádzať do štátneho rozpočtu. Preto
pôvodný zámer bol rozložený na marketing a technickú časť, pričom bolo potrebné
zabezpečiť súčinnosť výstupov aj kvalitu. Pri zabezpečení dodávateľov bol opäť aj
pri vlastných prostriedkoch aj pri verejných zdrojoch konzultovaný postup
s odborným konzultantom pre verejné obstarávanie. Zmluvy boli tiež konzultované
s právnym oddelením MsÚ Martin a až následne podpísané predsedom
predstavenstva.
Dodávateľské firmy nad rámec zmluvných povinností zrealizovali niektoré
marketingové aktivity ( vydanie 300 ks promo kariet, zabezpečenie klienta Kúpele
Lúčky, spracovanie grafických návrhov pre rôzne formáty )
Zoznam marketingových aktivít:
Prehľad mediálnych výstupov k zľavovej karte a k mobilnej aplikácii
Prehľad publicity


Tlačové správy a propagačné články k zľavovej karte a mobilnej aplikácii
(uverejnenie TASR, SITA, Martinsko, MY Turčianske noviny, Infoturiec, regina
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Banská Bystrica, rádio Rebeca, noviny Kremnica, Náš Žiar, Regionportal,
TravelchanelTV)


Reklama na SACR – web stránka k zľavovej karte



Reklama na Slovakiatravel – web stránka k zľavovej karte



Inzercia: Teplické zvesti – november, december 2015 k zľavovej karte



Inzercia: Regionálny reklamný bulettín Horný Turiec

– október, november,

december 2015 k zľavovej karte


Inzercia: Kremnické noviny – november, december 2015 k zľavovej karte



Rozhovor Kremnické noviny – október 2015 k zľavovej karte a mobilnej aplikácii



Prepojenie propagácie systémov on-line zverejňovania regionálnych zliav cez ftp
systém na web stránke turieckremnicko.sk a web stránke regionportal.sk
november, december 2015



Vytvorenie facebookovej skupiny pre regionálnu kartu november, december 2015



Aktualizácia web stránky turieckremnicko.sk s propagáciou zľavovej karty
a mobilnej aplikácie október, november, december 2015



Inzercia na web stránke regionportal.sk na zľavovú kartu a podstránkach na
cestovný ruch november, december 2015



Inzercia na web stránke turieconline.sk na zľavovú kartu

a podstránkach na

ubytovateľov, november, december 2015


Vysielanie reklamného spotu na zľavovú kartu – Rádio Rebeca Žilina, Rádio Rebeca
Martin – december 2015 2 x 65 opakovaní



Vydanie brožúry v SJ a AJ o zľavovej karte



Vydanie samolepiek 2 varianty k zľavovej karte



Vydanie zmluvných podmienok k používaniu zľavových kariet
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Vydanie letáku formát A5 k mobilnej aplikácii



Grafické prípravy formátov plagátov A0, A3,A4, + špecifické rozmery ku zľavovej
karte



Vytvorenie QR kódu ku zľavovej karte
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Finančné vyúčtovanie dotácie za rok 2015
Názov prijímateľa:
TURIEC-KREMNICKO, oblastná organizácia cestovného ruchu
Príloha č. 2 k zmluve
Názov projektu: ZVIDITEĽŇUJEME PRODUKTY REGIÓNU TURIEC- KREMNICKO
Podklad
finančnej
operácie
++

Účtovný doklad
Aktivita

Číslo

Druh +

Predmet dodávky

Dodávateľ
Úhrada

Zo dňa

Spôsob úhrady

Dňa

Suma
(v eurách)

prevodom*

v hotovosti**

Bežné výdavky

2.1. Marketing
a propagácia
Marketing a propagácia
zľavovej karty a mobilnej
aplikácie

201510001

faktúra

23.10.2015

Zmluva
o dielo zo
dňa
18.2.2015

Bežné výdavky –
náklady na web,
zazmluvnenie,
marketing

Pobratim s.r.o.

prevodom

x

27.10.2015

2 000,00

Marketing a propagácia
zľavovej karty a mobilnej
aplikácie

20151101

faktúra

30.11.2015

Zmluva
o dielo zo
dňa
18.2.2015

Bežné výdavky –

Pobratim s.r.o.

prevodom

x

1.12.2015

5 000,00

Propagačná
kampaň na
podporu mobilnej
aplikácie, (info –
leták: graf. práce
a preklady AJ,
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leták, nálepky
predajcovia a
prevádzky )
tlač a distribúcia
karty
Spolu 2.1 (v eurách)

x

x

x

x

x

x

x

x

7. 000,00

Kapitálové
výdavky

2.1. Marketing a
propagácia
Vytvorenie mobilnej aplikáciesoftvér

x

2015717

faktúra

07.09.2015

Zmluva
o dielo zo
dňa
28.2.2015

Kapitálové
výdavky Vytvorenie
mobilnej
aplikácie- softvér

Bonbon Apps, s.r.o.

prevodom

x

06.10.2015

2 916,00

2015725

faktúra

22.12.2015

Zmluva
o dielo zo
dňa
28.2.2015

Kapitálové
výdavky Vytvorenie
mobilnej
aplikácie- softvér

Bonbon Apps, s.r.o.

prevodom

x

25.12.2015

2 084,00

Spolu 2.1 (v eurách)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

5 000,00

CELKOM

x

x

x

x

x

x

x

x

x

12 000,00

Spolu (v eurách)
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Dotácia spolu (v eurách)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

12 000,00

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): Rastislav Tarhaj, výkonný riaditeľ
Schválil (meno a priezvisko štatutárneho orgánu, podpis štatutárneho orgánu): Mgr. Imrich Žigo, predseda predstavenstva
Miesto a dátum vyhotovenia: Martin 31.1.2016,
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