
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

VÝZVA NA PREDKLADANIE PROJEKTOV V RÁMCI DOTAČNEJ SCHÉMY 
KRAJSKEJ ORGANIZÁCIE CESTOVNÉHO RUCHU BRATISLAVA REGION 
TOURISM NA PODPORU ROZVOJA CESTOVNÉHO RUCHU V REGIÓNE 

NA ROK 2017 
 



 
Krajská organizácia cestovného ruchu Bratislava Region Tourism (ďalej len „KOCR BRT“) na 
základe uznesenia Valného zhromaždenia č. 12 zo dňa 13.03.2017 zverejňuje nasledovnú 
výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií (ďalej len „výzva na predkladanie 
žiadosti“) z Dotačnej schémy KOCR BRT na podporu rozvoja cestovného ruchu v regióne pre 
rok 2017: 
 
 

ZÁMER 
 
Zámerom dotačnej schémy KOCR BRT na podporu rozvoja cestovného ruchu pre rok 2017 je 
podpora tvorby a rozvoja kľúčových produktov destinácie, ktoré budú smerovať 
k spoločným, dlhodobým strategickým cieľom, ktoré sú zadefinované v dokumente Stratégia 
rozvoja turizmu Bratislavského kraja do roku 2020. Dotačná schéma KOCR BRT na podporu 
cestovného ruchu má slúžiť ako nástroj efektívnej systémovej finančnej podpory pre všetky 
oprávnené subjekty špecifikované vo výzve. 
 
 

PODMIENKY 
 

1. Ciele 
 

a. Vytvárať podmienky pre rozvoj aktivít v oblasti cestovného ruchu v regióne. 
b. Prispieť k rozvoju nových produktov a atraktivít, ktoré pomôžu zvyšovať 

atraktívnosť regiónu. 
c. Podporovať marketingové aktivity, ktorými sa zviditeľnia nové produkty 

cestovného ruchu, ktoré svojou podstatou zvýšia atraktivitu regiónu. 
d. Podporovať marketingové aktivity, ktorými sa zviditeľnia už existujúce 

produkty cestovného ruchu, ktoré svojou  podstatou zvyšujú atraktivitu 
regiónu. 

e. Podporovať aktivity, ktoré prispejú k zachovaniu a ďalšiemu rozvíjaniu 
jedinečných hodnôt historického a kultúrneho dedičstva v regióne. 

 
 

2. Oblasti podpory 
 

Dotačná schéma KOCR BRT na podporu rozvoja cestovného ruchu zohľadňuje existujúce 
potreby v oblasti cestovného ruchu miest a obcí v kraji prostredníctvom podpory: 

 
- Kultúrno – historických produktov CR so zameraním na seniorov resp. mapovaním 

atraktívnych lokalít/pamiatok pre prezentáciu regiónu so zameraním na históriu, 
vytváraním balíkov služieb so zameraním na zážitkové produkty s cieľom podporiť 
históriu danej oblasti/lokality, či vytváraním zaujímavých príbehov alebo podujatí ako 
aj podpora existujúcich podujatí a ich rozšírenie, 

- Voľný čas a relax so zameraním na mladých ľudí resp. vytváraním moderných 
produktov či podujatí pre aktívnych návštevníkov regiónu, ktoré vychádzajú 



z prírodných atraktivít regiónu, vytváraním zaujímavých príbehov s cieľom podporiť 
návštevnosť prírodných krás regiónu, 

- Kreatívne a inovatívne produkty so zameraním na rodiny s deťmi, resp. vytváraním 
technológií, ako sú napríklad smart riešenia pre jednotlivé oblasti CR, vytváranie 
zaujímavých príbehov s cieľom podporiť, rozšíriť atraktivity pre rodiny s deťmi, 

- Gastro produktov resp. vytváranie a marketing nových alebo existujúcich produktov 
či podujatí pre všetky segmenty predstavujúce tradičné receptúry regiónu, vytváranie 
a sieťovanie producentov pre tvorbu nových jedinečných produktov vychádzajúcich 
z histórie regiónu, vytváranie zaujímavých príbehov s cieľom podporiť špecifickú 
gastronómiu pre všetky subregióny (Malé Karpaty, Záhorie, Podunajsko, Bratislava). 

 
Výzva je v roku 2017 otvorená pre nasledovné oblasti 

1. Podpora kultúrno-historických produktov CR so zameraním na seniorov 
2. Podpora voľnočasových a relax produktov so zameraním na mladých ľudí 
3. Podpora Kreatívnych a inovatívnych produktov so zameraním na rodiny s deťmi 
4. Podpora Gastro-produktov 

 
 
Tab.1 Oblasti podpory 
 

 
 
Odborná hodnotiaca komisia si vyhradzuje právo preradiť žiadosť do inej oblasti podpory, ak 
nezodpovedá oblasti podpory, v ktorej bola podaná. 

 
OBLASŤ PODPORY 

 
OPRÁVNENÉ AKTIVITY 

Kultúrno – historické 
produkty CR so zameraním 
na seniorov 

Mapovanie atraktívnych lokalít/pamiatok pre prezentáciu 
regiónu so zameraním na históriu, vytváraním balíkov služieb 
so zameraním na zážitkové produkty s cieľom podporiť 
históriu danej oblasti/lokality, či vytváraním zaujímavých 
príbehov alebo podujatí ako aj podpora existujúcich podujatí a 
ich rozšírenie 

Voľný čas a relax so 
zameraním na mladých ľudí 

Vytváranie moderných produktov či podujatí pre aktívnych 
návštevníkov regiónu, ktoré vychádzajú z prírodných atraktivít 
regiónu, vytváraním zaujímavých príbehov s cieľom podporiť 
návštevnosť prírodných krás regiónu 

Kreatívne a inovatívne 
produkty so zameraním na 
rodiny s deťmi 

Vytváranie technológií, ako sú napríklad smart riešenia pre 
jednotlivé oblasti CR, vytváranie zaujímavých príbehov s 
cieľom podporiť, rozšíriť atraktivity pre rodiny s deťmi 

Gastro – produkty vytváranie a marketing nových alebo existujúcich produktov či 
podujatí pre všetky segmenty predstavujúce tradičné 
receptúry regiónu, vytváranie a sieťovanie producentov pre 
tvorbu nových jedinečných produktov vychádzajúcich 
z histórie regiónu, vytváranie zaujímavých príbehov s cieľom 
podporiť špecifickú gastronómiu pre všetky subregióny (Malé 
Karpaty, Záhorie, Podunajsko, Bratislava) 



 
 

3. Kedy žiadať o dotáciu 
 
Termín predkladania žiadostí je od 15.3.2017 do 14.4.2017 formou podania žiadosti 
Oblastnej organizácii cestovného ruchu, ktorej je žiadateľ členom a zároveň podania 
žiadosti KOCR BRT, ktorej je oblastná organizácia cestovného ruchu členom. Žiadosť 
podáva oblastnej organizácii cestovného ruchu a rovnako aj KOCR BRT samotný žiadateľ. 
 
 
4. Kto môže žiadať o dotáciu  

 

a. obec, mesto alebo mestská časť, ktoré sú členmi oblastnej organizácie 

cestovného ruchu (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 oblastnej 

organizácie cestovného ruchu (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 oblastnej organizácie cestovného 

ruchu (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 

POZOR: V rámci jednej výzvy na predkladanie žiadosti môže podať jeden subjekt (žiadateľ) 
maximálne 1 žiadosť. 
 
 

5. Aká suma je k dispozícii 
 
Na podporu rozvoja cestovného ruchu v regióne vyčlenila KOCR BRT pre rok 2017 spolu 
150 000 EUR. 
 
Maximálna výška dotácie poskytnutá na základe uznesenia Valného zhromaždenia KOCR 
BRT č. 13 zo dňa 13.03.2017 jednému žiadateľovi v jednom rozpočtovom roku nesmie 
prekročiť sumu vyššiu ako 20 000 EUR. 
 
Minimálna výška požadovanej dotácie v rámci jednej žiadosti je 2 000 EUR. 
 
Žiadateľ o dotáciu je povinný spolufinancovať projekt, ktorý je predmetom žiadosti 
z tejto výzvy a to do výšky 20% z požadovanej sumy. 
 



 
6. Čo nemôže byť podporené: 
 
Dotáciu podľa tejto výzvy na predkladanie žiadosti nemožno poskytnúť najmä 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. 
 
 
Dotáciu nemožno poskytnúť žiadateľovi, ktorý: 

a. nie je členom oblastnej organizácie cestovného ruchu, ktorá je členom KOCR 
BRT, 

b. je členom oblastnej organizácie cestovného ruchu, ktorá nie je členom KOCR 
BRT, 

c. nie je členom oblastnej organizácie cestovného ruchu, ktorá nie je členom 
KOCR BRT, 

d. nemá vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom, rozpočtami obcí, 
miest, mestských častí a vyššieho územného celku, 

e. má záznam v registri trestov alebo ktorého štatutárny zástupca má záznam 
v registri trestov, okrem žiadateľa, ktorým je obec, mesto, mestská časť alebo 
VÚC, 

f. poruší zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania 
g. nedoplnil žiadosť podľa odsekov 5 a 7 článku 7 dotačnej schémy, 
h. je politickou stranou, politickým hnutím alebo ich koalíciou. 

 
 
7. Postup pri podávaní žiadosti o dotáciu 

 
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 
oblastnej organizácie cestovného ruchu, ktorej je členom, v obálke s výrazným 
označením „Dotácia na podporu rozvoja cestovného ruchu KOCR BRT na rok 2017“. 
 

2. Kópiu žiadosti a povinné prílohy, ktoré žiadateľ doručil do sídla oblastnej organizácie 
cestovného ruchu, ktorej je členom, následne doručiť do sídla KOCR BRT. Takto podané 
žiadosti musia mať výrazné označenie „Dotácia na podporu rozvoja cestovného ruchu 
KOCR BRT na rok 2017 – NEOTVÁRAŤ“. Vytlačenú a podpísanú žiadosť spolu s prílohami 



a potvrdením o zaslaní alebo doručení žiadosti do sídla oblastnej organizácie cestovného 
ruchu, 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. 

 
3. Oblastná organizácia cestovného ruchu, 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 oblastnej organizácie cestovného 
ruchu. Súčasťou predloženého zoznamu musí byť aj krátke odôvodnenie a podporné 
stanovisko ku každému odporúčanému projektu oblastnou organizáciou cestovného 
ruchu, 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, t. 
j. do 24. apríla 2017.  

 
4. Odborná hodnotiaca komisia zasadne najneskôr do 8. kalendárnych dní odo dňa 

uplynutia lehoty na predloženie odporúčaných projektov zo strany jednotlivých 
oblastných organizácií cestovného ruchu, ktoré sú členmi KOCR BRT, t. j. 2. mája 2017. 
Odborná hodnotiaca komisia bude vyhodnocovať len tie projekty, ktorých  garant 
zdokladuje, že oblastná organizácia cestovného ruchu, 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.   

 
Povinné prílohy:  
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): 
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 právnicku 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 a, 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, 

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. 

 
Okrem spomínaných dokladov žiadateľ odovzdá spolu so  Žiadosťou nasledovné dokumenty 
a čestné vyhlásenia alebo vyhlásenia, ktorých vzory tvoria prílohu žiadosti: 

a. Rozpočet 
b. Vyhlásenie o partnerstve 
c. Čestné vyhlásenie o nefinancovaní projektu z inej dotácie 
d. Vyhlásenie o spolufinancovaní projektu z vlastných zdrojov 

 
Dôvody vyradenia žiadosti:  
 žiadosť bola podaná po termíne uzávierky, 
 žiadosť nebola podaná/zaslaná v tlačenej podobe podľa pravidiel uvedených v tejto 

výzve, 
 oblastná organizácia cestovného ruchu, ktorá je garantom projektu žiadateľa 

nepriložila stručné hodnotenie projektu, 
 v žiadosti chýbali informácie, nevyhnuté pre jej posúdenie, 
 žiadosť nebola doplnená o povinné prílohy ani po termíne stanovenom vo vyzvaní na 

doplnenie, 
 žiadosť zásadne nezodpovedá cieľu dotačnej schémy. 

 
 



8. Proces posudzovania žiadostí 
 

Žiadosti budú posudzované v zmysle  tejto výzvy na predkladanie žiadosti, dotačnej schémy a 
uznesení Valného zhromaždenia KOCR nasledovne: 

Posúdenie formálnych náležitostí žiadostí vykoná v prvom kroku oblastná organizácia 
cestovného ruchu, ktorej člen požiadal o dotáciu. Po formálnom posúdení zo strany 
oblastnej organizácie cestovného ruchu preskúma a posúdi formálne náležitosti KOCR BRT. 
Na rozdiel od oblastnej organizácii cestovného ruchu, ktorá posúdi všetky podané žiadosti, 
KOCR BRT preskúma iba tie, ktoré po posúdení odporučí oblastná organizácia cestovného 
ruchu na schválenie  odbornej hodnotiacej komisii. Žiadateľ, ktorého žiadosť nebude spĺňať 
náležitosti predpísané vo výzve na predkladanie žiadosti, bude bezodkladne vyzvaný na 
doplnenie žiadosti. Ak nebude takáto žiadosť v lehote stanovenej vo vyzvaní doplnená, 
prípadne nebude spĺňať podmienky oprávnenosti, nebude posudzovaná. Žiadosti, ktoré 
splnia formálne náležitosti podľa výzvy na predkladanie žiadosti, odstúpi KOCR BRT na 
posúdenie členom odbornej hodnotiacej komisie.  

Posúdenie obsahových náležitostí: 

Odborná hodnotiaca komisia hodnotí žiadosti na základe vopred stanovených kritérií 
hodnotenia, formulovaných vo výzve, pričom každú žiadosť hodnotia nezávisle od seba dvaja 
členovia odbornej hodnotiacej komisie. Žiadostiam je prideľovaný počet bodov aj so 
zdôvodnením. 

Odborná hodnotiaca komisia na základe bodového zisku zostavuje odporúčanie na 
pridelenie dotácií z celkovej alokácie pre príslušnú výzvu, so stanovením odporúčanej výšky 
dotácie pre tie žiadosti, ktoré pri priemere bodových hodnotení oboch 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. 

Valné zhromaždenie KOCR BRT posúdi návrh odbornej hodnotiacej komisie, predložený 7 
kalendárnych dní pred zasadnutím Valného zhromaždenia KOCR BRT, pričom môže na 
základe zdôvodnenia zmeniť výšku dotácie navrhnutú odbornou hodnotiacou komisiou pre 
jednotlivé žiadosti. 

Valné zhromaždenie KOCR BRT prerokuje návrh na poskytnutie dotácií najneskôr do konca 
mája príslušného rozpočtového roka. 

Hodnotenia odbornej hodnotiacej komisie, k žiadostiam spĺňajúcim formálne náležitosti 
postupujúcim na hodnotenie, budú po schválení návrhu na poskytnutie dotácií zverejnené 
na oficiálnej internetovej stránke www.gob.sk. 

Zoznam žiadateľov, ktorým Valné zhromaždenie KOCR BRT schválilo žiadosti, bude 
zverejnený na oficiálne internetovej stránke www.gob.sk. 

Na poskytnutie dotácie nemá žiadateľ právny nárok. Materiály zaslané do sídla KOCR BRT 
v rámci výzvy na predkladanie žiadosti sa žiadateľom nevracajú. 
Informácia o výsledku rozhodovania bude poskytnutá žiadateľom do ôsmich týždňov po 
uzávierke. 
 
 
 

http://www.gob.sk/


9. Kritériá hodnotenia žiadostí  
 

1. Základným kritériom je splnenie formálnych náležitostí v zmysle znenia výzvy na 
predkladanie žiadosti. 
  

2. Pre hodnotenie žiadosti, ktoré spĺňajú formálne náležitosti, je určujúci priradený 
celkový počet bodov pridelený od odbornej hodnotiacej komisie vymenovanej Valným 
zhromaždením na základe nominácií z 3 zástupcov zo strany BSK, 1 zástupcu zo strany 
KOCR BRT, ktorým je výkonný riaditeľ a 1 zástupcu zo strany každej oblastnej 
organizácie cestovného ruchu, ktorá je členom KOCR BRT (čím viac bodov, tým lepšie 
hodnotenie) podľa nasledujúcich kritérií: 
 

a) Prínos pre rozvoj cestovného ruchu v regióne (škála 0 až 13 bodov), 

b) Miera zapojenia aktérov pôsobiacich v cestovnom ruchu, sieťovanie partnerov 

(škála 0 až 8 bodov), 

c) Udržateľnosť projektu/potenciál projektu (škála 0 až 8 bodov), 

d) Miera zviditeľnenia regiónu/potenciál pre propagáciu projektu (škála 0 až 8 

bodov). 

e) Efektivita vynaložených prostriedkov (škála 0 až 8 bodov). 

 
10. Zmluvné podmienky 

 
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. 

 
V prípade, že úspešný žiadateľ ani v lehote 45 dní od oznámenia o schválení dotácie Valným 
zhromaždením KOCR BRT nepredloží všetky vyššie požadované originál doklady, uznesenie 
Valného zhromaždenia KOCR BRT v časti schválenia dotácie tomuto žiadateľovi stráca 
platnosť. 
 



Poukázanie schválených finančných prostriedkov je podmienené uzatvorením Zmluvy o 
poskytnutí medzi KOCR BRT  a prijímateľom. 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. 

 
 Schválená finančná podpora 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.  
 

11. Súvisiace dokumenty 
 

a. Príloha č. 1:  ŽIADOSŤ o dotáciu 
b. Príloha č. 2:  Rozpočet 
c. Príloha č. 3:  Čestné vyhlásenia žiadateľa  
d. Príloha č. 4:  Čestné vyhlásenie o nefinancovaní projektu z inej dotácie 
e. Príloha č. 5: Vyhlásenie o partnerstve 
f. Príloha č. 6: Čestné vyhlásenie o spolufinancovaní projektu 
g. Príloha č. 7: Záverečná hodnotiaca a finančná správa 
h. Príloha č. 8: Uznesenie VZ KOCR BRT aj s celým znením Dotačnej schémy 

KOCR BRT na podporu rozvoja cestovného ruchu  
i. Príloha č. 9: Stratégia rozvoja turizmu Bratislavského kraja do roku 2020 

 
 
Informácie o Dotačnej schéme KOCR BRT na podporu rozvoja cestovného ruchu sú 
k dispozícii na oficiálnej internetovej stránke www.gob.sk .  
 

12. Konzultácie 
 
Bližšie informácie o dotačnej schéme KOCR BRT na podporu rozvoja cestovného ruchu  a jej 
výzvy na predkladanie projektov na rok 2017 ako aj konzultácie počas trvania výzvy poskytne 
odborný zamestnanec KOCR BRT Mgr. Andrea Ambrózy v pondelok a stredu od 9:00 do 

http://www.gob.sk/


12:00 na tel. č. +421 948 709 049, priebežne na emailovej adrese andrea.ambrozy@gob.sk, 
alebo osobne v sídle organizácie KOCR BRT (termín osobnej konzultácie je potrebné 
dohodnúť vopred) 

 
Konzultácie pre žiadateľov nie sú povinné. 
 
13. Informačné semináre 
 
Po zverejnení výzvy bude KOCR BRT organizovať na Úrade BSK informačný seminár pre 
záujemcov o podporu z Dotačnej schémy KOCR BRT a jej výzvy na predkladanie projektov 
na podporu rozvoja cestovného ruchu v regióne na rok 2017. Na seminári sa účastníci 
dozvedia bližšie informácie o výzve v oblastiach podpory, postupe pri podávaní žiadostí, 
ako aj ďalšie užitočné informácie vedúce k príprave kvalitnej žiadosti a k úspešnej 
realizácii projektu.  
 
Pozn.: Termín konania semináru bude zverejnený súbežne so zverejnením výzvy na 
oficiálnej internetovej stránke www.gob.sk. 
 
KONTAKT 
 
Bratislava Region Tourism 
krajská organizácia cestovného ruchu 
Sabinovská 16, 820 05 Bratislava 25 
www.gob.sk 
 
Táto výzva bola zverejnená dňa 15. marca na oficiálnej internetovej stránke KOCR BRT, 
www.gob.sk. Obsah výzvy je pre žiadateľov záväzný, pričom nie je možné sa proti jeho 
zneniu odvolať. 

mailto:andrea.ambrozy@gob.sk
http://www.gob.sk/
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