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TE: 275/2015
Dôvodová

správa

Cestovný ruch je jedným z vedúcich odvetví svetového hospodárstva a jeho podiel na
hrubom domácom produkte vo vyspelých, ale aj v rozvojových krajinách neustále rastie. Je
významným faktorom zamestnanosti, napomáha rozvoju hospodárstva ekonomicky
zaostávajúcich regiónov tým, že je schopný vytvárať nové pracovné miesta pri relatívne
nízkych nákladoch, pričom rozvoj podnikania v tomto odvetví stimuluje aj zachovanie
kultúrneho dedičstva a ochranu prírody.
Mesto Komárno a jeho okolie má pre rozvoj cestovného ruchu reálne predpoklady,
ale za uplynulé roky sa mestu nepodarilo výraznejšie rozšíriť a výrazne rozvíjať cestovný
ruch. Predpoklady mesta pre rozvoj cestovného ruchu nie sú dostatočné využité. Propagácia
mesta na veľtrhoch cestovného ruchu je potrebná, avšak bez ponuky konkrétnych produktov
cestovného ruchu priamo v meste, je neefektívna. Pritom susedné cezhraničné regióny
v Maďarsku vďaka systematickému a funkčnému riadeniu a správnemu uplatňovaniu
destinačného manažmentu cestovného ruchu, sú schopné realizovať podstatne efektívnejšiu
pravidelnú a systematickú komunikáciu smerom k zvoleným cieľovým trhom.
Vychádzajúc z vyššie uvedených skutočností je nevyhnutné zintenzívniť cieľavedomé
pôsobenie samosprávy v oblasti cestovného ruchu. V prípade mesta Komárno je nutné
hovoriť nie o trende vytvárania profesionálnej štruktúry/inštitúcie pre destinačný manažment,
ale skôr o urýchlenom kroku, ktorý zastaví ďalšie zaostávanie mesta v tejto oblasti.

Motiváciou k založeniu OOCR je zákon č. 91/2010 a jeho novela, ktoré vstúpili do
platnosti 1. decembra 2011, v zmysle ktorého sa okrem iného štát zaviazal finančne
podporovať systémové a plánované aktivity samospráv v oblasti cestovného ruchu. Podľa
uvedeného zákona štát poskytne dotáciu až do výšky 90% z vybraných členských
príspevkov, najviac však do výšky vybranej dane za ubytovanie.
Podmienkou získania finančnej podpory zo štátu je založenie oblastnej organizácie
cestovného ruchu. Oblastná organizácia cestovného ruchu (ďalej OOCR) môže byť
založená najmenej piatimi územne susediacimi obcami a rôznymi podnikateľskými subjektmi,
pričom súhrn počtu prenocovaných návštevníkov v ubytovacích zariadeniach na území
zakladajúcich obcí v predchádzajúcom roku musí dosiahnuť najmenej 50 000 prenocovaní.
Vzhľadom na skutočnosť, že počet prenocovaní v ubytovacích zariadeniach meste Komárno
nie je dostatočný, je pre mesto Komárno nutné nadviazať strategické partnerstvá s ďalšími
samosprávami z okolia.
Ďalšími kľúčovými partnermi pri založení oblastnej organizácie v zmysle zákona č.
91/2010 sú podnikateľské subjekty pôsobiace v oblasti turizmu (ubytovacie a stravovacie
zariadenia, cestovné kancelárie, tour-operátori, dopravcovia, a pod.) ako aj profesné
organizácie a zväzy (sprievodcovia, cestovné kancelárie, klub turistov, atď.).
OOCR sú financované štátom prostredníctvom dotácie, ktorú poskytne štát podľa §29
bod 4) ods. a) spomínaného zákona:
„oblastnej organizácii v rovnakej výške ako je súhrnná hodnota vybratých členských
príspevkov oblastnej organizácie v roku, ktorý predchádza predchádzajúcemu rozpočtovému
roku, pričom maximálna výška dotácie oblastnej organizácii je ohraničená 90% súhrnnej
hodnoty vybratej dane za ubytovanie u všetkých členských obcí oblastnej organizácie v roku,
ktorý predchádza predchádzajúcemu rozpočtovému roku“
Dotácia sa poskytuje na príslušný rok okrem 1. roku činnosti OOCR (teda najskôr
počnúc rokom 2017).
Založením, resp. vstupom mesta Komárno do OOCR sa vytvoria základné
predpoklady pre systémové kroky mesta v oblasti cestovného ruchu. Z pohľadu samosprávy
pôjde o kvalitatívne novú fázu výkonu kompetencie v oblasti cestovného ruchu tým, že
vznikne priestor pre spoluzodpovednosť a zainteresovanosť členských subjektov na vývoji a
riadení cestovného ruchu. Taktiež sa prejaví synergický efekt územia a jeho služieb, ktoré v

konečnom dôsledku prispejú k zvýšeniu návštevnosti a predĺženiu doby pobytu turistov v
meste Komárno a v okolí. Výsledkom bude zvýšenie konkurencieschopnosti mesta a regiónu
Komárno, podpora malého a stredného podnikania. Zároveň sa vytvoria predpoklady pre
fungovanie tzv. viaczdrojového financovania, kde na výkon súvisiacich úloh prispeje
podnikateľská sféra, samospráva aj štát. Výsledkom by mala byť lepšia plánovateľnosť a
viacadresné využitie finančných prostriedkov. Do systému vstupuje aj možnosť získať ďalšie
zdroje mimo členských príspevkov, napr. z programov cezhraničnej spolupráce,
podnikateľskou činnosťou, a pod.
Na vytvorení podkladov pre založenie OOCR (zakladateľská zmluva, stanovy, neskôr
koncepcia rozvoja cestovného ruchu, ročný plán aktivít organizácie...) bude Oddelemie
zahraničných vzťahov, informačnej kancelárie a správy pamiatok MsÚ Komárno
spolupracovať s Komisiou pre medzinárodné vzťahy a cestovný ruch pri MsZ Komárno s
ďalšími určenými kontaktnými osobami obcí okresu Komárno a miest a obcí okresu Nové
Zámky.

Návrh na uznesenie
k zámeru vstupu mesta Komárno do oblastného združenia cestovného ruchu
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A) schvaľuje
zámer založenia oblastného združenia cestovného ruchu v zmysle §14 zákona č. 91/2010 Z.
z. o podpore cestovného ruchu.
B) žiada
Ing. László Stubendeka, primátora mesta Komárno
1. zabezpečiť priebeh rokovania s ďalšími partnermi o príprave na založenie oblastnej
organizácie cestovného ruchu v zmysle §14 zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného
ruchu
2. predložiť návrh na vstup mesta Komárno do oblastnej organizácie cestovného ruchu
3. predložiť návrh stanov a zakladateľskej zmluvy oblastnej organizácie cestovného ruchu
na rokovanie Mestského zastupiteľstva Komárno

termín: na septembrové zasadnutie MsZ v Komárne

