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Názov:   Návrh na zvýšenie členského príspevku neziskovej organizácii Oblastná organizácia  

                cestovného ruchu Región Horná Nitra-Bojnice na rok 2019 

 

D ô v o d o v á     s p r á v a 

Každý člen OOCR prispieva na činnosť organizácie formou riadneho členského príspevku, ktorý je 
schválený valným zhromaždením na príslušný kalendárny rok. Mesto Prievidza, ktoré je zakladajúcim 
členom OOCR, platí riadny členský príspevok v nezmenenej výške 3 000,00 eur od založenia 
organizácie v roku 2012. Okrem mesta Prievidza platí členský príspevok vo výške 3 000,00 Eur aj 
mesto Bojnice a ďalší členovia v komore samospráv platia členské príspevky v závislosti od poštu 
obyvateľov – obce Sebedražie, Kľačno, Opatovce nad Nitrou a Nitrianske Rudno platia vo výške 
300,00 eur, obec Lehota pod Vtáčnikom platí členský príspevok vo výške 500,00 eur.  

Keďže členské príspevky sa od vzniku organizácie nemenili a nároky na profesionálne zabezpečenie 
činnosti organizácie a zvýšenie efektivity realizácie strategických zámerov regiónu v oblasti 
cestovného ruchu rastú, Predstavenstvo organizácie sa zhodlo v zámere navrhnúť zvýšenie členských 
príspevkov obidvoch komôr organizácie (samospráva + podnikatelia). Z tohto dôvodu požiadal 
predseda Predstavenstva OOCR-RHNB listom zo dňa 16. júla 2018 primátorku mesta Prievidza 
o navýšenie členského príspevku mesta Prievidza na rok 2019 z pôvodných 3 000,00 na 4 500,00 eur, 
teda zvýšenie o 1 500,00 eur.    

Návrh rozpočtu OOCR-RHNB na kalendárny rok 2019 bude predmetom rokovania Valného 
zhromaždenia v októbri 2018. 

 

Návrh na uznesenie MsR č. ....../2018  
Mestská rada  

I. berie na vedomie 
a) žiadosť OOCR RHNB na zvýšenie riadneho členského príspevku mesta Prievidza ako 

člena Oblastnej organizácie CR Región Horná Nitra-Bojnice z pôvodných 3 000,00 eur 
na 4 500,00 eur pre kalendárny rok 2019,  

b) návrh mesta Prievidza na zaradenie finančných prostriedkov vo výške 4 500,00 eur 
do návrhu Programového rozpočtu mesta Prievidza na rok 2019. 

II. odporúča/neodporúča MsZ   
a) schváliť zvýšenie riadneho členského príspevku mesta Prievidza ako člena Oblastnej 

organizácie CR Región Horná Nitra-Bojnice z pôvodných 3 000,00 eur na 4 500,00 eur 
pre kalendárny rok 2019,  

b) zaradenie finančných prostriedkov vo výške 4 500,00 eur do návrhu Programového 
rozpočtu mesta Prievidza na rok 2019. 



 
 
Návrh na uznesenie MsZ č. ....../2018  
Mestské zastupiteľstvo   
I. berie na vedomie 

a) žiadosť OOCR RHNB na zvýšenie riadneho členského príspevku mesta Prievidza ako člena 
Oblastnej organizácie CR Región Horná Nitra-Bojnice z pôvodných 3 000,00 eur na 4 500,00 
eur pre kalendárny rok 2019,  
b) návrh mesta Prievidza na zaradenie finančných prostriedkov vo výške 4 500,00 eur do 
návrhu Programového rozpočtu mesta Prievidza na rok 2019. 

II. schvaľuje – neschvaľuje 
a) zvýšenie riadneho členského príspevku mesta Prievidza ako člena Oblastnej organizácie CR 
Región Horná Nitra-Bojnice z pôvodných 3 000,00 eur na 4 500,00 eur pre kalendárny rok 
2019,  
b) zaradenie finančných prostriedkov vo výške 4 500,00 eur do návrhu Programového 
rozpočtu mesta Prievidza na rok 2019. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Predkladá:   JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta Prievidza 
 
 
Spracovala: PhDr. Ivona Vojtášová, vedúca referátu obchodu a CR MsÚ Prievidza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


