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Článok 1. 
Zadefinovanie pojmov 

 
Projekt - je časovo a vecne (teda zdrojmi) ohraničená (spravidla jedinečná) úloha, ktorá sa 
realizuje interdisciplinárne. Definícia podľa ISO 9000:2005 znie: Projekt je jednorazový 
proces, ktorý pozostáva zo sady zosúladených a riadených činností so stanovenými 
začiatočnými a konečnými termínmi, a ktorý sa realizuje, aby sa - so zohľadnením obmedzení 
v oblasti času, nákladov a zdrojov - dosiahol cieľ, ktorý spĺňa špecifické požiadavky. 
 
Produkt cestovného ruchu – ide o súbor služieb, ktoré poskytuje, produkuje alebo ponúka 
cieľová destinácia, subjekty cestovného ruchu, ktoré majú schopnosť uspokojiť potreby 
potenciálnych návštevníkov destinácie a vytvárajú komplexný súbor zážitkov.  
 
Žiadateľ -  subjekt, fyzická alebo právnická osoba, obec, mesto alebo mestská časť, ktorý je 
člen oblastnej organizácie cestovného ruchu (ďalej aj „OOCR“), ktorá je členom krajskej 
organizácie cestovného ruchu Bratislava Region Tourism (ďalej aj „KOCR BRT“), ktorá na 
základe výzvy podá žiadosť o dotáciu. 
 
Prijímateľ -  úspešný žiadateľ, teda ten žiadateľ, ktorého projekt bol Valným zhromaždením 
KOCR BRT vyhodnotený ako podporený a teda mu budú na základe zmluvy vyplatené 
finančné prostriedky za účelom zrealizovania daného projektu 
 
Odborná hodnotiaca komisia - pracovná skupina schválená Valným zhromaždením KOCR 
BRT, ktorá má za úlohu vyhodnotiť oblastnými organizáciami cestovného ruchu predložené 
žiadosti o dotáciu  a predložiť Valnému zhromaždeniu KOCR BRT zoznam aj so súčtom bodov 
a navrhnutou výškou dotácie pre jednotlivé projekty.  
 
Garant projektu - zástupca OOCR, ktorý je Valným zhromaždením KOCR BRT schválený ako 
člen Odbornej hodnotiacej komisie a zároveň je predkladateľom a obhajcom projektov 
žiadateľov, ktorí sú členmi danej OOCR, ktoré sú podané prostredníctvom príslušnej OOCR a 
za tieto projekty v rámci Odbornej hodnotiacej komisie nehlasuje resp. jeho hodnotenie sa 
do celkového hodnotenia nepočíta. 
 
Začiatok realizácie projektu – deň od kedy je účinná Zmluva o poskytnutí dotácie medzi 
krajskou organizáciou cestovného ruchu Bratislava Region Tourism a prijímateľom. 
 
Ukončenie realizácie projektu – nastáva v momente, kedy sú zrealizované a uhradené 
všetky výdavky projektu všetkým dodávateľom prijímateľa a tieto sú premietnuté do 
účtovníctva prijímateľa v súlade s príslušnou legislatívou SR, najneskôr však do 30.11. 
daného roka. 
 

Článok 2. 
Oprávnený žiadateľ 

 
1. Žiadateľom o dotáciu z rozpočtu KOCR BRT môže byť: 
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a) obec, mesto alebo mestská časť, ktoré sú členmi OOCR (podľa zákona č. 91/2010 Z. z. 
o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov), ktorá je členom KOCR 
BRT a má voči KOCR BRT vysporiadané všetky záväzky,  

b) iná právnická osoba ako uvedená v písm. a), ktorá je členom OOCR (podľa zákona č. 
91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov), ktorá je 
členom KOCR BRT a  má voči KOCR BRT vysporiadané všetky záväzky (napr. občianske 
združenie, nezisková organizácia, nadácia, registrovaná cirkev, obchodná spoločnosť). 

c) fyzická osoba – podnikateľ, ktorý je členom OOCR (podľa zákona č. 91/2010 Z. z. 
o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov), ktorá je členom KOCR 
BRT a má voči KOCR BRT vysporiadané všetky záväzky. 

 
2. Jednotlivé výzvy dotačnej schémy KOCR BRT na podporu rozvoja cestovného ruchu 

v regióne  (ďalej aj „dotačná schéma“) upravujú oprávnených žiadateľov samostatne, je 
preto nutné naštudovať si konkrétne podmienky výzvy dotačnej schémy, z ktorej sa 
chcete uchádzať o podporu a overiť si tak, či nie je Váš subjekt pre danú výzvu dotačnej 
schémy na príslušný kalendárny rok vylúčený z oprávnených žiadateľov.  
 

3. Jeden subjekt môže žiadať o dotáciu z dotačnej schémy KOCR BRT v súhrnnej výške 
maximálne do 20 000 eur raz ročne.  

 
Článok 3. 

Oprávnené projekty 

 
1. V rámci dotačnej schémy budú podporené také projekty, ktoré sú zamerané na 

vytvorenie komplexnej ponuky produktov v oblasti rozvoja cestovného ruchu a zároveň 
sú atraktívne pre rôzne cieľové skupiny. 
 

2. Podporené budú iba tie projekty ktoré: 
a) vo svojej podstate prispievajú k zvýšeniu atraktívnosti regiónu v oblasti cestovného 

ruchu a taktiež skvalitňujú prezentáciu kraja, 
b) dopad na rozvoj destinácie je dlhodobý a pozitívny, 
c) sú inovatívne a vhodne dopĺňajú ponuku cestovného ruchu v Bratislavskom regióne 

a v regiónoch, v ktorom sú členmi OOCR, ktoré sú členmi KOCR BRT, 
d) sú dlhodobo udržateľné a atraktívne pre návštevníkov regiónu, 
e) vytvárajú alebo nepriamo podporujú vznik nových pracovných miest, 
f) podporujú spoluprácu medzi jednotlivými aktérmi cestovného ruchu 

prostredníctvom, ktorých sa budú realizovať najmä nasledovné aktivity: 
i. drobné investičné aktivity nevyhnutné pre vytvorenie produktu cestovného 

ruchu, 
ii. realizácia aktivít a služieb vytvárajúcich produkt cestovného ruchu, 

iii. propagácia projektom vytvorenej turistickej ponuky a produktu cestovného 
ruchu. 
 

3. Z hodnotenia budú vylúčené tie projekty, ktoré majú z iných dotačných a grantových 
systémov podporené rovnaké aktivity v predkladanom projekte. 
 

Článok 4.  
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Oprávnené miesto realizácie 

 
V rámci dotačnej schémy KOCR BRT je možné poskytnúť finančné prostriedky na projekty 
realizované na území Bratislavského regiónu a na území členských miest a obcí, ktoré sú 
členmi OOCR, ktorá je členom KOCR BRT.  

 
Článok 5 

Časová oprávnenosť realizácie projektu 

 
Projekt je možné začať realizovať od momentu nadobudnutia účinnosti zmluvy o poskytnutí 
dotácie a musí byť ukončený najneskôr do 31. novembra príslušného roka. Projekt je 
považovaný za ukončený, ak sú zrealizované a uhradené všetky (oprávnené aj neoprávnené) 
výdavky projektu všetkým dodávateľom prijímateľa a tieto sú premietnuté do účtovníctva 
prijímateľa v súlade s príslušnou legislatívou SR. Dátum ukončenia realizácie uvedie 
prijímateľ v Záverečnej hodnotiacej správe.  
 

Článok 6 
Oprávnené výdavky 

 
1. Sú také výdavky, ktoré vynaloží žiadateľ o dotáciu v rámci dotačnej schémy KOCR BRT 

v súvislosti s realizáciou oprávneného projektu: 
a) výdavky na nákup samostatných hnuteľných vecí, ktoré nemajú charakter 

investičných výdavkov, 
b) výdavky na prenájom samostatných hnuteľných vecí a zariadení, potrebných na 

realizáciu oprávneného projektu, 
c) investičné výdavky a to: 

i.  drobné stavebné práce, 
ii.  nákup dlhodobého majetku, 

d) výdavky na služby – odborné práce okrem výdavkov na spracovanie žiadosti 
o poskytnutie dotácie a výdavkov na spracovanie stavebno-technickej dokumentácie, 

e) výdavky na ostatné osobné náklady, 
f) výdavky na materiál potrebný na drobné investičné aktivity a na aktivity a služby, 

ktoré sú súčasťou produktu cestovného ruchu. 
 

2. Oprávnenými výdavkami z hľadiska času, výšky a opodstatnenosti sú: 
a) iba tie výdavky, ktoré boli vynaložené počas realizácie projektu, pričom tento je 

možné začať realizovať až odo dňa účinnosti zmluvy o poskytnutí dotácie, 
b) výdavky, ktoré bezprostredne súvisia s realizáciou predloženého a schváleného 

projektu, 
c) výdavky, ktoré sú preukázateľné originálmi dokladov u prijímateľa (účtovné doklady, 

výpisy z účtov a pod.) a sprievodnou dokumentáciou (zmluvy, objednávky, dodacie 
listy a pod.) a sú zachytené v účtovníctve prijímateľa dotácie. 
 

3. Majetok obstaraný alebo zhodnotený z projektu musí byť ku dňu ukončenia realizácie 
projektu zaradený do majetku prijímateľa a nesmie byť počas troch rokov odo dňa 
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ukončenia realizácie bez písomného súhlasu KOCR BRT prevedený na tretiu osobu, 
prenajatý tretej osobe alebo zaťažený akýmkoľvek právom tretej osoby.  
 

Článok 7. 
Podmienky poskytnutia dotácie 

 
1. Dotáciu možno poskytnúť na základe písomnej žiadosti o poskytnutie dotácie (ďalej len 

„žiadosť“) doručenej na adresu KOCR BRT.  
 

2. Rozhodujúcim je dátum podania žiadosti na pošte alebo osobného doručenia žiadosti na 
adresu KOCR BRT. 
 

3. Žiadosti v rámci výzvy dotačnej schémy sa podávajú najneskôr do termínu stanoveného 
v príslušnej výzve. 
 

4. Všetky žiadosti, ktoré budú doručené v stanovenom termíne budú zverejnené na 
oficiálnej internetovej stránke KOCR BRT www.gob.sk. 

 
5. Žiadosť musí byť úplne a riadne vyplnená, podpísaná štatutárnym zástupcom žiadateľa 

a musia k nej byť pripojené nasledovné povinné prílohy a doklady (originál alebo 
osvedčená kópia pokiaľ nie je uvedené inak) bližšie špecifikované v dotačnej schéme a 
príslušných výzvach dotačnej schémy: 

a. podrobná charakteristika činnosti žiadateľa, okrem  žiadateľa, ktorým je obec, 
mesto, mestská časť, , ak nie je súčasťou formulára žiadosti, 

b. podrobný popis projektu, najmä jeho účel, zámer, ciele, vecná náplň, termín, 
miesto, ak nie je súčasťou formulára žiadosti v súlade s výzvou dotačnej schémy, 

c. podrobný rozpočet projektu spolu s vyznačením položiek, na ktoré žiadateľ 
požaduje dotáciu, a kompletné údaje o ďalších zdrojoch financovania projektu, ak 
nie je súčasťou formulára žiadosti, 

d. kópia dokladu o zriadení alebo založení žiadateľa (napr. stanovy občianskeho 
združenia, štatút neziskovej organizácie, nadačná listina), okrem žiadateľa, 
ktorým je obec, mesto, mestská časť, , obchodná spoločnosť, 

e. výpis z obchodného registra, registra občianskych združení alebo obdobného 
registra, ku dňu doručenia na KOCR BRT nie starší ako 3 mesiace, ak ide o 
právnickú osobu, osvedčujúci oprávnenie na vykonávanie činnosti, okrem 
žiadateľa, ktorým je obec, mesto alebo mestská časť, , 

f. výpis zo živnostenského registra alebo obdobného registra, ku dňu doručenia na 
KOCR BRT nie starší ako 3 mesiace, ak ide o žiadateľa, ktorým je samostatne 
zárobkovo činná osoba zapísaná v živnostenskom registri alebo v obdobnom 
registri, osvedčujúci oprávnenie na vykonávanie činnosti, 

g. kópia dokladu preukazujúceho oprávnenie konať v mene žiadateľa, ak nie je 
oprávnenie preukázané vo výpise z príslušného registra (napr. kópia menovacieho 
dekrétu, iného relevantného dokladu o vymenovaní štatutárneho zástupcu), 

h. výpis z príslušného registra alebo doklad o pridelení daňového identifikačného 
čísla, ak ide o fyzickú osobu vykonávajúcu slobodné 
povolanie, 

http://www.gob.sk/
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i. doklad o zriadení alebo vedení účtu žiadateľa v banke alebo pobočke zahraničnej 
banky (kópia zmluvy o bežnom účte alebo výpis z bežného účtu), na ktorý má byť 
dotácia poukázaná, 

j. doklad preukazujúci vlastnícke právo k nehnuteľnosti alebo súhlas vlastníka 
nehnuteľnosti, ak je predmetom žiadosti dotácia na rekonštrukciu, opravu alebo 
technické zhodnotenie nehnuteľnosti, 

k. súhlasné stanovisko príslušného pamiatkového úradu, ak je predmetom dotácie 
pamiatkovo chránený objekt, 

l. čestné vyhlásenie o tom, že nie je: 
i. dlžníkom na sociálne a zdravotné poistenie, 

ii. daňovým dlžníkom, 
iii. voči nemu vedený výkon rozhodnutia (nie je relevantné pre subjekty 

verejnej správy),  
iv. ku dňu podania žiadosti voči nemu vedené konkurzné konanie, nie je 

v konkurze a nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu 
pre nedostatok majetku (nie je relevantné pre subjekty verejnej správy), 

v. ku dňu podania žiadosti v likvidácii, 
vi. žiadateľ neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania, 

m. rozpočet 
n. vyhlásenie o partnerstve, 
o. vyhlásenie o spolufinancovaní projektu z vlastných zdrojov, 
p. čestné vyhlásenie o nefinancovaní projektu z inej dotácie, 
q. iné špecifické doklady potrebné k posúdeniu žiadosti, ktoré budú špecifikované v 

príslušných výzvach dotačnej schémy. 
 

6. Žiadateľ, ktorého žiadosť nespĺňa predpísané náležitosti, bude bezodkladne vyzvaný na 
doplnenie žiadosti, pričom na doplnenie bude mať 5 pracovných dní odo dňa vyzvania k 
doplneniu. Žiadosť, ktorá nespĺňa predpísané náležitosti a nie je doplnená do lehoty 
stanovenej vo vyzvaní na doplnenie, nebude posudzovaná. 
 

7. Po schválení dotácie Valným zhromaždením KOCR BRT je úspešný žiadateľ povinný do 30 
dní po oznámení o schválení dotácie doplniť nasledovné doklady v origináli: 

a. výpis z registra trestov žiadateľa alebo štatutárneho zástupcu žiadateľa ku dňu 
doručenia na KOCR BRT nie starší ako 3 mesiace, okrem žiadateľa, ktorým je obec, 
mesto alebo mestská časť,  

b. potvrdenie miestne príslušného správcu dane, že žiadateľ nemá daňové 
nedoplatky, ktoré ku dňu doručenia na KOCR BRT nie je staršie ako 3 mesiace, 

c. potvrdenia o vyrovnaní všetkých záväzkov voči štátu (inšpektorátu práce, 
sociálnej a všetkých zdravotných poisťovní), ku dňu doručenia na KOCR BRT nie 
však staršie ako 3 mesiace, 

d. potvrdenie príslušného súdu o tom, že žiadateľ nie je v konkurze, nie je voči nemu 
vedené konkurzné konanie, nie je v reštrukturalizácii a nebol proti nemu 
zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, ku dňu 
doručenia na KOCR BRT nie staršie ako 3 mesiace, 

e. potvrdenie príslušného súdu o tom, že proti žiadateľovi nie je vedené exekučné 
konanie, ku dňu doručenia na KOCR BRT nie staršie ako 3 mesiace. 
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8. V prípade, že úspešný žiadateľ ani v lehote 45 dní od oznámenia o schválení dotácie 
Valným zhromaždením KOCR BRT nepredloží všetky doklady podľa odseku 7 tohto 
článku, uznesenie Valného zhromaždenia KOCR BRT v časti schválenia dotácie tomuto 
žiadateľovi stráca platnosť. 
 

9. Úspešný žiadateľ vykoná propagáciu KOCR BRT najmä informovaním verejnosti o tom, že 
projekt sa realizuje s finančnou podporou KOCR BRT. 
 

10. Dotáciu nemožno poskytnúť na: 
a. úhradu záväzkov z predchádzajúcich rozpočtových rokov, 
b. refundáciu výdavkov uhradených v predchádzajúcich rozpočtových rokoch, 
c. splácanie úverov a úrokov z poskytnutých úverov, 
d. úhradu miezd, platov, služobných príjmov a ich náhrad a ostatných osobných 

vyrovnaní zamestnancov, 
e. úhradu stravného a cestovných náhrad zamestnancov, nákup alkoholu 

a tabakových výrobkov, 
f. predprojektovú prípravu pri investičných projektoch, 
g. fixné prevádzkové náklady organizácie, 
h. nákup osobných automobilov, 
i. bankové, správne, poštové a manipulačné poplatky, 
j. nákup pozemkov a prenájom pozemkov na obdobie presahujúce lehotu realizácie 

projektu. 
 

11. Dotáciu nemožno poskytnúť žiadateľovi, ktorý: 
a. nie je členom OOCR, ktorá je členom KOCR BRT, 
b. je členom OOCR, ktorá nie je členom KOCR BRT, 
c. nie je členom OOCR, ktorá nie je členom KOCR BRT, 
d. nemá vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom, rozpočtami obcí, 

miest, mestských častí a vyšších územných celkov, 
e. má záznam v registri trestov alebo ktorého štatutárny zástupca má záznam 

v registri trestov, okrem žiadateľa, ktorým je obec, mesto alebo mestská časť, 
f. poruší zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania, 
g. nedoplnil žiadosť podľa odsekov 5 a 7 tohto článku, 
h. je politickou stranou, politickým hnutím alebo ich koalíciou. 

 
12. Na poskytnutie dotácie nemá žiadateľ právny nárok. 
 

Článok 8. 
Financovanie projektu  

  
1. Výška dotácie sa rovná maximálne sume 20 000 EUR, minimálne však 2 000 EUR. 

Spolufinancovanie projektu žiadateľa je stanovené minimálne na 20 % z oprávnených 
finančných prostriedkov uvedených v schválenom rozpočte projektu. 

  
2. Všetky finančné operácie súvisiace s realizáciou projektu budú prebiehať a následne 

budú spracované v EUR. 
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3. Poukázanie schválených finančných prostriedkov je podmienené uzatvorením Zmluvy o 
poskytnutí dotácie. Schválený projekt s rozpočtom tvorí prílohu  Zmluvy o poskytnutí 
dotácie, ktorá obsahuje najmä: 
a) označenie zmluvných strán, 
b) účel, na ktorý sa dotácia poskytuje, 
c) výšku dotácie, 
d) číslo bankového účtu  prijímateľa, na ktorý má byť dotácia poukázaná, kód a názov 

banky alebo pobočky zahraničnej banky, 
e) podmienky poskytnutia a použitia dotácie, 
f) lehotu, v ktorej možno použiť dotáciu, 
g) lehotu a spôsob zúčtovania dotácie, 
h) spôsob kontroly hospodárneho a efektívneho použitia dotácie, 
i) dôvody a spôsob odstúpenia od zmluvy, 
j) vymedzenie času, na ktorý sa zmluva uzatvára 
k) povinnosť oznámenia zmeny identifikačných údajov  prijímateľa v určenej lehote, 
l) povinnosť  prijímateľa, že poskytnutú dotáciu vráti, ak mu bola na ten istý účel už 

poskytnutá dotácia v celej výške zo štátneho rozpočtu alebo z iného rozpočtu, či 
grantu, 

m) lehotu vrátenia nepoužitých finančných prostriedkov a číslo účtu, na ktorý sa tieto 
finančné prostriedky poukazujú, 

n) ustanovenie o zmluvnej pokute za nedodržanie predmetu a podmienok zmluvy. 
 
4. Schválená dotácia bude prijímateľovi vyplatená priamo KOCR BRT ako nenávratný 

finančný príspevok  v jednej časti a to do 30 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy 
o poskytnutí dotácie.  

 
Článok 9. 

Finančná spoluúčasť prijímateľa 

 
1. Finančný vklad tvoria vlastné finančné zdroje prijímateľa. Za vlastné zdroje prijímateľa 

budú považované aj finančné prostriedky získané z iných zdrojov, okrem finančných 
prostriedkov získaných zo štátneho rozpočtu, či z iných grantov alebo dotácií na ten istý 
projekt použité na účely spolufinancovania.  
 

2. Spolufinancovanie predstavuje minimálne 20 % z oprávnených výdavkov uvedených 
v schválenom rozpočte. Sumu spolufinancovania deklaruje žiadateľ v Žiadosti o dotáciu 
vyhlásením podpísaným štatutárnym zástupcom žiadateľa o spolufinancovaní projektu 
z vlastných zdrojov. Následne po schválení žiadosti o dotáciu, prílohou ku Zmluve o 
poskytnutí dotácie - výpisom z  účtu používaného na účely projektu podporovaného v 
rámci dotačnej schémy a konkrétnej výzvy.  
 

3. Preukázanie žiadateľa, že disponuje  finančnými prostriedkami vo výške sumy 
spolufinancovania uvedenej v Žiadosti o dotáciu je záväznou podmienkou pre 
poskytnutie dotácie.  

 
Článok 10. 

Vypracovanie žiadosti o dotáciu 
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1. Žiadateľ po vyhlásení výzvy dotačnej schémy vyplní formulár žiadosti, ktorá je prílohou 

dotačnej schémy KOCR BRT. Je potrebné rešpektovať formulár žiadosti a poradie jeho 
jednotlivých častí. Údaje uvedené vo formulári žiadosti musia byť v súlade s údajmi, ktoré 
sú uvedené v ostatných prílohách žiadosti. Žiadateľ predkladá formulár žiadosti v jednom 
origináli a jednej kópii tak OOCR, ktorej je členom ako aj KOCR BRT, ktorej členom je 
OOCR žiadateľa. 

 
2. V rámci povinnej prílohy Žiadosti žiadateľ predkladá tlačenú podobu podrobného 

rozpočtu na predpísanom formulári, ktorý tvorí prílohu dotačnej schémy KOCR BRT na 
podporu rozvoja cestovného ruchu v programe MS Excel. Jednotlivé výšky výdavkov sa 
v rozpočte uvádzajú s presnosťou na dve desatinné miesta. Sumy výdavkov uvedené vo 
formulári Žiadosti musia byť v súlade so sumami uvedenými v podrobnom rozpočte. 
Žiadateľ musí naplánovať reálne a skutočné výdavky, ktoré sú potrebné pre realizáciu 
projektu. Ak nie je žiadateľ platiteľom DPH, plánuje v rámci  projektu výdavky v sumách 
vrátane DPH. Ak žiadateľom  je platiteľ DPH, plánuje v rámci projektu výdavky bez DPH 
a do neoprávnených výdavkov DPH neuvádza. Žiadateľ predkladá formulár v jednom 
origináli a jednej kópii.  

 
Článok 11. 

Predkladanie žiadosti 

 
1. Žiadateľ je povinný vyplniť, doplniť a doložiť Žiadosť a povinné prílohy potrebné pre 

uchádzanie sa o dotáciu z dotačnej schémy KOCR BRT a doručiť ich na adresu sídla OOCR, 
ktorej je členom, v obálke s výrazným označením uvedený v konkrétnej výzve 

2. . 
 

3. Kópiu žiadosti a povinné prílohy , ktoré žiadateľ doručil do sídla OOCR, ktorej je členom, 
následne doručiť do sídla KOCR BRT. Takto podané žiadosti musia mať výrazné označenie 
uvedené v konkrétnej výzve spolu s označením - NEOTVÁRAŤ. Vytlačenú a podpísanú 
žiadosť spolu s prílohami a potvrdením o zaslaní alebo doručení žiadosti do sídla OOCR, 
ktorej je členom, žiadateľ zašle na adresu KOCR BRT, resp. podá v sídle KOCR BRT do 
stanoveného termínu (rozhoduje dátum na pečiatke pošty alebo poštovej služby, resp. 
dátum doručenia do sídla organizácie). Žiadosť sa považuje za doručenú, ak je 
v stanovenej lehote doručená v úradných hodinách do sídla organizácie KOCR BRT na 
Sabinovskej č. 16 v Bratislave, alebo ak je v stanovenej lehote podaná na pošte. 

 
4. OOCR, ktorá je členom KOCR BRT a obdrží do lehoty na predkladanie žiadosti v písomnej 

podobe žiadosť od svojho člena, túto žiadosť preskúma po formálnej a odbornej stránke. 
V prípade formálnych nedostatkov vyzve žiadateľa o doloženie chýbajúcich dokumentov 
alebo dokladov tak, aby boli formálne podmienky žiadosti splnené a na základe 
hodnotenia jednotlivých žiadostí predloží odbornej hodnotiacej komisii zoznam tých 
žiadostí, ktoré spĺňajú náležitosti výzvy a zároveň sú splnené odborné kritériá podľa 
štatutárneho orgánu OOCR. Súčasťou predloženého zoznamu musí byť aj krátke 
odôvodnenie a podporné stanovisko ku každému odporúčanému projektu OOCR, ktorej 
je žiadateľ členom, ktoré musí byť doručené do KOCR BRT maximálne do 10. 
kalendárnych dní od ubehnutia lehoty na predkladanie žiadostí uvedenú vo výzve.  
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5. Odborná hodnotiaca komisia zasadne najneskôr do 8. kalendárnych dní odo dňa 

uplynutia lehoty na predloženie odporúčaných projektov zo strany jednotlivých OOCR, 
ktoré sú členmi KOCR BRT. Odborná hodnotiaca komisia bude vyhodnocovať len tie 
projekty, ktorých  garant zdokladuje, že OOCR, ktorú zastupuje nemá voči KOCR BRT 
nevyrovnané záväzky po lehote splatnosti (písomným vyhlásením vystaveným KOCR BRT) 
a to najneskôr v deň zasadnutia odbornej hodnotiacej komisie. V opačnom prípade sa 
tieto žiadosti neberú do úvahy a sú z hodnotenia vylúčené.  

 
ADRESA na doručovanie žiadosti  
 
Bratislava Region Tourism 
krajská organizácia cestovného ruchu 
Sabinovská 16 
820 05 Bratislava 25 
  

Článok 12. 
Mechanizmus schvaľovania dotácií z Dotačnej schémy KOCR BRT na podporu rozvoja 

cestovného ruchu  

 
1. Valné zhromaždenie KOCR BRT schváli na svojom zasadnutí najneskôr do 15.3. daného 

kalendárneho roka znenie konkrétnej výzvy na predkladanie žiadostí pre dotačnú schému 
KOCR BRT, vypracované príslušnými odbornými zamestnancami KOCR BRT v zmysle 
priorít, vychádzajúcich najmä zo strategických dokumentov a potrieb regiónu.  
 

2. Výzvy v dotačnej schéme obsahujú najmä: 
a. zámer a ciele výzvy, 
b. oblasti podpory, 
c. kritériá hodnotenia žiadostí, 
d. lehotu predkladania žiadostí, ktorá nesmie presiahnuť 1 mesiac odo dňa 

vyhlásenia výzvy, 
e. pravidlá podávania žiadostí. 

 
3. Žiadosti o poskytnutie dotácie podané v jednotlivých dotačných schémach doručené 

v riadnom termíne a spĺňajúce všetky formálne náležitosti posúdi  odborná hodnotiaca 
komisia menovaná Valným zhromaždením KOCR BRT podľa odseku 8 tohto článku. 
 

4. Odborná hodnotiaca komisia hodnotí žiadosti na základe vopred stanovených kritérií 
hodnotenia, formulovaných vo výzve na predkladanie žiadostí, pričom každú žiadosť 
hodnotia nezávisle od seba všetci členovia odbornej hodnotiacej komisie okrem toho 
člena tejto komisie, ktorý je garantom projektu (t.j. zástupcom tej OOCR, ktorej člen 
žiadosť spolu s projektom podal). Žiadostiam je prideľovaný počet bodov aj so 
zdôvodnením.  

 
5. Odborná hodnotiaca komisia na základe bodového zisku zostavuje odporúčanie na 

pridelenie dotácií z celkovej alokácie finančných prostriedkov schválených Valným 
zhromaždením KOCR BRT so stanovením odporúčanej výšky dotácie pre tie žiadosti, 



Strana 11 z 15 

 

ktoré v priemere bodových hodnotení všetkých hodnotiteľov získali 65% a viac 
maximálneho bodového zisku, pričom návrh, ktorý má odporúčací charakter, predkladá 
Valnému zhromaždeniu KOCR BRT v podobe zoznamu obsahujúceho všetky posudzované 
žiadosti.  

 
6. Valné zhromaždenie KOCR BRT posúdi návrh odbornej hodnotiacej komisie predložený 7 

kalendárnych dní pred zasadnutím Valného zhromaždenia, pričom môže na základe 
zdôvodnenia zmeniť výšku dotácie navrhnutú odbornou hodnotiacou komisiou pre 
jednotlivé žiadosti. 

 
7. Členov odbornej hodnotiacej komisie nominujú jednotliví členovia KOCR BRT spravidla 

v nasledovnom kľúči. 
a. Bratislavský samosprávny kraj – 3 nezávislí odborní hodnotitelia, 
b. KOCR BRT – 1 zástupca  KOCR BRT, ktorým je výkonný riaditeľ,  
c. OOCR BTB – 1 zástupca nominovaný štatutárnym orgánom OOCR BTB, 
d. OOCR Záhorie – 1 zástupca nominovaný štatutárnym orgánom  OOCR Záhorie, 
e. OOCR Malé Karpaty – 1 zástupca nominovaný štatutárnym orgánom OOCR Malé 

Karpaty, 
f. OOCR Región Senec – 1 zástupca nominovaný štatutárnym orgánom OOCR 

Región Senec, 
Po prerokovaní nominácií Valným zhromaždením KOCR BRT, Valné zhromaždenie 
KOCR BRT svojim uznesením vymenuje maximálne 8 Členov odbornej hodnotiacej 
komisie na obdobie trvania výziev v dotačných schémach na daný rok.  
 

8. Členovia odbornej hodnotiacej komisie sa pri hodnotení riadia Rokovacím poriadkom 
odbornej hodnotiacej komisie, ktorý bude schválený Valným zhromaždením KOCR BRT. 
Rokovací poriadok odbornej hodnotiacej komisie obsahuje najmä vymedzenie jej 
pôsobnosti, vymedzenie konfliktu záujmov, zásady posudzovania žiadostí a kritériá 
hodnotenia uvedené v metodickej príručke hodnotiteľa 
 

9. Členovia odbornej hodnotiacej komisie musia byť odborníkmi s praxou v posudzovaní 
projektov v relevantných inštitúciách vo vzťahu k posudzovanej oblasti a nesmú byť 
poslancami zastupiteľstiev miest, mestských častí, obcí a vyšších územných celkov. 

 
10. Členovia odbornej hodnotiacej komisie nesmú byť v konflikte záujmov. V prípade, že sa 

člen odbornej hodnotiacej komisie ocitne v konflikte záujmov vo vzťahu k hodnotenej 
žiadosti, žiadosť nehodnotí. Žiadosť bude posúdená ostatnými členmi odbornej 
hodnotiacej komisie. Konflikt záujmov nastáva vtedy, ak: 

a. člen odbornej hodnotiacej komisie je žiadateľom, alebo členom subjektu, ktorá je 
žiadateľom, 

b. člen odbornej hodnotiacej komisie je rodinným príslušníkom žiadateľa. 
 

11. KOCR BRT žiadateľa o rozhodnutí Valného zhromaždenia KOCR BRT vo veci dotácie 
vyrozumie najneskôr do 30 dní odo dňa rozhodnutia o žiadosti. 
 

12. KOCR BRT na svojej oficiálnej internetovej stránke  (www.gob.sk) zverejní hodnotenie, 
odbornej hodnotiacej komisie, jednotlivých podaných žiadostí spolu so sumami žiadanej 

http://www.gob.sk)/
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výšky dotácie a poskytnutej výšky dotácie, dátumom schválenia žiadosti, účelom dotácie 
a označením prijímateľa do 30 dní odo dňa schválenia žiadosti Valným zhromaždením 
KOCR BRT. 
 

13. KOCR BRT uzatvorí so žiadateľom, ktorému sa poskytuje dotácia písomnú Zmluvu 
o poskytnutí dotácie.  

 
14. Ak žiadateľ do 60 dní odo dňa vyzvania k podpisu Zmluvy o poskytnutí dotácie, zmluvu 

nepodpíše, uznesenie Valného zhromaždenia KOCR BRT v časti schválenia dotácie 
predmetnému žiadateľovi, na základe ktorého bola vypracovaná písomná Zmluva 
o poskytnutí dotácie stráca platnosť. 

 
15. V prípade zmeny termínu realizácie projektu z objektívnych dôvodov (napr. nepriaznivé 

počasie, dôvody na strane dodávateľa, zhotoviteľa a pod.) je možné dodatkom k Zmluve 
o poskytnutí dotácie zmeniť lehotu v príslušnom kalendárnom roku, v ktorej možno 
použiť dotáciu a súvisiace ustanovenia zmluvy. O uzatvorenie dodatku je prijímateľ 
povinný požiadať písomne bezodkladne, najneskôr však do 5 pracovných dní, po tom, čo 
sa dozvedel, že termín projektu nebude dodržaný. Objektívnosť dôvodov vedúcich 
k uzavretiu dodatku k Zmluve o poskytnutí dotácie posúdi predseda KOCR BRT. Týmto 
nie je dotknuté ustanovenie o zúčtovaní poskytnutej dotácie. Prijímateľ nemá na 
uzavretie dodatku k zmluve právny nárok. 

 
Článok 13. 

Záverečná hodnotiaca a finančná správa  

 
1. Po ukončení projektu je prijímateľ povinný predložiť Záverečnú hodnotiacu a finančnú 

správu (ďalej len „Záverečná správa“). Záverečná správa sa skladá z vecného 
a finančného vyhodnotenia.  Záverečnú správu je potrebné predložiť KOCR BRT v  2 
papierových kópiách (so všetkými prílohami) a v elektronickej verzii  s prílohami do 15 
kalendárnych dní od ukončenia projektu.  
 

2. Finančná časť záverečnej správy musí obsahovať : 

 sumarizáciu nákladov projektu z poskytnutej dotácie a fotokópie všetkých účtovných a 
daňových dokladov, 

 sumarizáciu nákladov prijímateľa, preukazujúcu povinné spolufinancovanie a fotokópie 
všetkých účtovných a daňových dokladov, 

 prehľad neoprávnených nákladov na projekt a náklady aj ostatných partnerov. 
 

3. Fotodokumentácia realizácie projektu je povinnou prílohou Záverečnej správy. Prijímateľ 
je povinný vytvárať fotografickú alebo video dokumentáciu počas celého trvania 
podporeného projektu.  Fotografie a video zábery musia byť vytvorené v dostatočnej 
kvalite a musia mať zároveň aj vypovedaciu hodnotu. Fotodokumentácia musí obsahovať 
fotografie v elektronickej forme v kvalite umožňujúcej ich bezchybnú a kvalitnú tlač (min. 
300 dpi) a musí byť predložená na elektronickom neprepisovateľnom médiu. Súčasťou 
fotodokumentácie musí byť aj stručný opis fotografií alebo videa. 
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4. Oprávnenosť výdavkov musí byť preukázateľná v účtovníctve prijímateľa a všetky 
účtovné položky musia byť doložené účtovnými dokladmi. 

 
5. Oprávnené výdavky preukážu prijímatelia daňovými dokladmi (bankové výpisy, 

výdavkové pokladničné doklady) a účtovnými dokladmi, ktoré sú podkladom na finančnú 
operáciu (faktúry, pokladničné doklady, cestovné lístky, dohody, zmluvy). 

 
6. V Záverečnej správe prijímateľ predloží čitateľnú fotokópiu každého dokladu 

preukazujúceho oprávnenosť výdavku, ktorú očísluje ako prílohu a uvedie ju v tabuľke 
finančného vyhodnotenia. 

 
7. Prijímateľ je povinný uchovávať všetky finančné záznamy a účtovné doklady týkajúce sa 

finančnej podpory a poskytovať ich kedykoľvek k nahliadnutiu KOCR BRT. Prijímateľ je 
povinný archivovať všetky finančné záznamy, účtovné doklady a správy, ktorých kópie 
poskytol KOCR BRT, najmenej 4 roky po ukončení čerpania dotácie.  

 
8. Pri zúčtovaní dotácie prijímateľ preukáže rovnakým spôsobom spolufinancovanie 

projektu vo výške minimálne 20 % z celkového rozpočtu projektu v súlade s rozpočtom 
uvedeným v žiadosti. 

 
9.  
V prípade, že prijímateľ nepreukáže žiadne spolufinancovanie realizácie projektových aktivít, 
je povinný vrátiť finančnú podporu, ktorej výšku upravuje Zmluva o poskytnutí dotácie, KOCR 
BRT na jej účet a zároveň poslať avízo o platbe. V prípade, že prijímateľ preukáže 
spolufinancovanie v nižšej miere, ako uvádza v rozpočte, ktorý je prílohou Zmluvy 
o poskytnutí dotácie, KOCR BRT pristúpi ku zníženiu výšky dotácie v závislosti od miery 
preukázaného spolufinancovania. Prijímateľ je povinný rozdiel vrátiť na účet KOCR BRT 
a zároveň poslať avízo o platbe. Rozhodnutie KOCR BRT je v tomto prípade konečné 
a záväzné. 
10. KOCR BRT do 15 kalendárnych dní od predloženia Záverečnej  správy overí správnosť 

použitia dotácie a spracuje správu z vyúčtovania, ktorú odporučí alebo neodporučí na 
schválenie Valnému zhromaždeniu KOCR BRT. V prípade schválenia Záverečnej správy, 
KOCR BRT oboznámi žiadateľa o schválení záverečnej správy 

 
 

Článok 14. 
Zúčtovanie poskytnutej dotácie 

 
1. Dotácie podliehajú ročnému zúčtovaniu s rozpočtom KOCR BRT. 

 
2. Prijímateľ je povinný písomne a elektronicky (na CD/DVD nosiči, USB kľúči...): 

a. zúčtovať dotáciu podľa podmienok uvedených v zmluve do 15 dní po skončení 
projektu, pokiaľ výzva dotačnej schémy neurčí inak, 

b. predložiť Záverečnú správu tak ako je zadefinovaná v článku 13 „Záverečná 
hodnotiaca a finančná správa“, 

c. priložiť fotokópie účtovných dokladov o čerpaní finančných prostriedkov 
z poskytnutej dotácie s náležitosťami podľa osobitného predpisu (zákon č. 
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431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov), účtovných dokladov 
preukazujúcich spolufinancovanie vo výške minimálne 20% z poskytnutej dotácie, 
pokiaľ výzva dotačnej schémy neurčila inak, fotodokumentáciu o zrealizovaní 
projektu a dokumentáciu o propagácii KOCR BRT.  

 
Článok 15. 
Kontrola 

 
1. KOCR BRT vykonáva finančnú kontrolu hospodárenia s poskytnutou dotáciou a kontrolu 

dodržiavania podmienok Zmluvy o poskytnutí dotácie. 
 

2. Kontrolu úplnosti a vedenia agendy žiadostí podaných podľa tejto dotačnej schémy  ako 
aj ostatnej dotačnej dokumentácie vykonávajú príslušný zamestnanci KOCR BRT. KOCR 
BRT vedie evidenciu Zmlúv o poskytnutí dotácie. 

 
3. Prijímateľ je  povinný kontrolnému orgánu vytvoriť podmienky na výkon finančnej 

kontroly (zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov). 

 
Článok 16. 

Sankcie 

 
1. KOCR BRT môže uložiť žiadateľovi za porušenie podmienok poskytnutia dotácie pokutu 

do 16 596 EUR, pričom pri ukladaní pokút prihliada najmä na závažnosť, spôsob, dobu 
trvania a následky protiprávneho konania. Pokutu možno uložiť do jedného roka odo 
dňa, keď sa KOCR BRT dozvedela o tom, kto sa porušenia podmienok poskytnutia dotácie 
dopustil, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinností došlo. 
 

2. Ak prijímateľ použije dotáciu alebo jej časť v rozpore so stanoveným účelom, je povinný 
do 3 dní od doručenia upozornenia vrátiť KOCR BRT finančné prostriedky z dotácie vo 
výške ich použitia v rozpore so stanoveným účelom spolu s úrokom z omeškania vo výške 
0,05% za každý deň omeškania odo dňa neoprávneného použitia dotácie alebo jej časti 
až do vrátenia dotácie alebo jej časti. Úrok z omeškania sa vypočíta zo sumy, ktorá bola 
použitá v rozpore so Zmluvou o poskytnutí dotácie. 
 

3. Ak prijímateľ v termíne podľa dotačnej schémy nezúčtuje dotáciu alebo bude jej 
zúčtovanie neúplné, vrátane zúčtovania spolufinancovania, je povinný zaplatiť KOCR BRT 
úrok z omeškania vo výške 0,05% z nezúčtovanej sumy dotácie za každý deň  omeškania 
odo dňa, kedy bol povinný zúčtovať dotáciu až do zúčtovania dotácie. Neúplné 
zúčtovanie dotácie sa pre účely tohto odseku považuje za nezúčtovanie dotácie.  

 
4. Ak prijímateľ po zúčtovaní dotácie v termíne podľa dotačnej schémy nevráti nevyčerpanú 

časť dotácie, je povinný zaplatiť KOCR BRT úrok z omeškania vo výške 0,05% z nevrátenej 
sumy zúčtovanej dotácie za každý deň omeškania odo dňa kedy bol povinný vrátiť 
nepoužité finančné prostriedky z poskytnutej dotácie až do ich vrátenia. 
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5. Pri nedodržaní iných podmienok Zmluvy o poskytnutí dotácie ako uvedených v odsekoch 
2 až 4 tohto článku je prijímateľ povinný zaplatiť KOCR BRT pokutu vo výške 10% 
z poskytnutej dotácie, najmenej však 50 EUR. 

 
6. Finančné prostriedky podľa odsekov 2 až 5 tohto článku sa považujú za vrátené a úrok 

z omeškania zaplatený až dňom ich pripísania na účet KOCR BRT.  
 

Článok 17. 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Dotačná schéma vrátane príloh bola schválená Valným zhromaždením KOCR BRT dňa 13. 

marca 2017 uznesením č. 11 zo dňa 13.03.2017. 
 

2. Dotačná schéma nadobúda platnosť a účinnosť dňom schválenia Valným zhromaždením 
KOCR BRT. 

 
3. Dotačná schéma je k dispozícii na oficiálnej internetovej stránke KOCR BRT www.gob.sk. 

 
4. Neoddeliteľnou prílohou dotačnej schémy sú: 

a) Žiadosť o dotáciu 
b) Rozpočet 
c) Záverečná hodnotiaca a finančná správa 
d) Stratégia rozvoja turizmu v bratislavskom kraji do roku 2020 
e) Rokovací poriadok odbornej hodnotiacej komisie 

 
V Bratislave, dňa 13.03.2017 
 
 
 
 RNDr. Martin Zaťovič, v. r. 
 predseda krajskej organizácie 
 
 
 

http://www.gob.sk/

