
 

 

1 

 

Z M L U V A 

o poskytnutí dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby 

a regionálneho rozvoja  Slovenskej republiky 
 

uzatvorená podľa § 29 zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon č. 91/2010 Z. z.“) 

 

 (ďalej len „zmluva“)  

 

medzi zmluvnými stranami  

 

Poskytovateľ: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja 

Slovenskej republiky 

Sídlo:    Námestie slobody č. 6, 810 05 Bratislava  

Zastúpený:    Ing. Marek Čepko, vedúci služobného úradu  

Poverený ministrom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja 

Slovenskej republiky v Organizačnom poriadku Ministerstva dopravy, 

výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 

IČO: 30416094  

DIČ:                                   

Bankové spojenie:   

Výdavkový účet:    

Príjmový účet:    

Depozitný účet:  

SWIFT:     

 

(ďalej len „poskytovateľ“) 

 

a 

 

Prijímateľ: Zemplínska oblastná organizácia cestovného ruchu  

Sídlo:     Námestie osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce 

Zastúpený: Viliam Záhorčák, predseda predstavenstva  

IČO:                                     42247748 

DIČ:                                     

Bankové spojenie:               

Číslo účtu:     

SWIFT:    

Zapísaný:                             v Registri oblastných organizácií cestovného ruchu Ministerstva 

   dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR č. 10337/2012/SCR 

                       

(ďalej len „prijímateľ“, spolu ďalej len „zmluvné strany“, jednotlivo „zmluvná strana“) 

 

 

Článok 1 

Predmet zmluvy 

 

1. Predmetom zmluvy je účelové poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na podporu 

realizácie projektu podľa prílohy č. 1 (ďalej len „projekt“) zameraného na realizáciu aktivít, 
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ktoré sú spojené s hlavným predmetom činnosti prijímateľa (ďalej len „aktivity“)  v celkovej 

výške 13 100,00 Eur (slovom: trinásťtisícjednosto Eur). 

 

2. Dotácia je podľa § 8 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej 

správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„zákon č. 523/2004 Z. z.“) určená na úhradu bežných výdavkov na podporu aktivít 

v nasledovnom členení:  

                                                                                                                   Výška dotácie (Eur) 

                        Aktivity v rámci bežných výdavkov   

 2.1 Marketing a propagácia        5 000,00 

 2.2 Tvorba a podpora produktov cestovného ruchu            8 100,00 

           

3. Prijímateľ je oprávnený, na základe predchádzajúceho písomného stanoviska poskytovateľa, 

vykonať presun finančných prostriedkov medzi jednotlivými aktivitami uvedenými v ods. 2, 

a to najviac do výšky 20 %  z poskytnutej dotácie. Poskytovateľ zaujme k žiadosti prijímateľa 

týkajúcej sa presunu finančných prostriedkov písomné stanovisko formou akceptačného listu. 

Presuny finančných prostriedkov medzi jednotlivými aktivitami uvedenými v ods. 2 nad      

20 %  z poskytnutej dotácie je možné vykonať len formou dodatkov k tejto zmluve. 

 

4. Zmenu charakteru  finančných prostriedkov z bežných výdavkov do kapitálových výdavkov 

je možné vykonať len medzi aktivitami uvedenými v ods. 2  formou dodatku k tejto zmluve 

na základe rozpočtového opatrenia Ministerstva financií SR. Tieto presuny musia byť 

odsúhlasené valným zhromaždením prijímateľa.  

 

5. Presuny finančných prostriedkov podľa ods. 3  je možné realizovať iba na základe riadne 

zdôvodnenej písomnej žiadosti. Účinnosť požadovaného presunu finančných prostriedkov do 

20 % z poskytnutej dotácie nastáva dňom vydania súhlasného stanoviska poskytovateľa 

s jeho vykonaním. Uvedené sa netýka požadovaného presunu finančných prostriedkov nad  

20 % z poskytnutej dotácie, ktorého účinnosť nastáva až dňom po dni zverejnenia dodatku 

podľa čl. 7 ods. 6. Písomné žiadosti je možné predkladať najneskôr do 30. novembra 2016, 

po tomto termíne žiadosti nebudú akceptované. 

 

6. Zmenu charakteru finančných prostriedkov podľa ods. 4  je možné realizovať iba na základe 

riadne zdôvodnenej písomnej žiadosti s doložením zápisnice z rokovania valného 

zhromaždenia. Účinnosť požadovanej zmeny nastáva dňom účinnosti dodatku k zmluve.  

Písomné žiadosti je možné predkladať najneskôr do 31. októbra 2016, po tomto termíne 

žiadosti nebudú akceptované. Prijímateľ je povinný spolu so žiadosťou o zmenu charakteru 

finančných prostriedkov vrátiť požadovanú sumu týchto prostriedkov na výdavkový účet 

poskytovateľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy.  
 

7. Poskytovateľ poskytuje dotáciu podľa zákona č. 91/2010 Z. z. a zákona č. 523/2004 Z. z., a to 

bezhotovostne a v súlade so zákonom č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vo forme bežného transferu na 

účet prijímateľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy,  a to najneskôr do 14 dní odo dňa účinnosti 

tejto zmluvy. 
 

8. Prijímateľ prijíma dotáciu podľa ods. 1 bez výhrad v plnom rozsahu a za podmienok 

uvedených v tejto zmluve. 
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Článok 2 

Podmienky použitia dotácie a povinnosti prijímateľa dotácie 
 

1. Dotácia je účelovo viazaná. Prijímateľ sa zaväzuje použiť poskytnutú dotáciu na realizáciu 

projektu podľa  čl. 1 ods. 1 a 2.  

 

2. Prijímateľ je oprávnený použiť dotáciu na stanovený účel  

a) do 31. decembra 2016, ak boli  bežné výdavky poskytnuté do 30. septembra 2016, 

      b)  do 31. marca 2017, ak boli  bežné výdavky poskytnuté po 1. októbri 2016. 

 

3. Výnosy z poskytnutých prostriedkov po odrátaní poplatkov za vedenie účtu (okrem 

poplatkov  za založenie a zrušenie účtu) sú podľa § 7 ods. 1 písm. m) zákona č. 523/2004   

Z. z. príjmom štátneho rozpočtu. Prijímateľ je povinný odviesť na príjmový účet 

poskytovateľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy kladný rozdiel medzi výnosmi a poplatkami 

za vedenie účtu najneskôr do 10. apríla 2017. 

 

4. Prijímateľ je povinný doručiť poskytovateľovi písomne v lehote uvedenej v odseku 3 nielen  

informáciu o platbe výnosov, ale aj informáciu o tom, že výnosy nevznikli. 

 

5. Prijímateľ je povinný pri použití dotácie dodržať maximálnu hospodárnosť, 

efektívnosť, účinnosť a účelnosť ich použitia v súlade s ustanovením § 19 ods. 3 zákona       

č. 523/2004 Z. z. Prijímateľ je povinný pri použití dotácie postupovať v súlade 

s ustanoveniami zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 25/2006 Z. z.“); od 

18. apríla 2016 zákon č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov (ďalej len „zákon č. 343/2015  Z. z.“);  zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej 

kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon      

č. 357/2015 Z. z.“) a zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „zákon č. 595/2003 Z. z.“). 

 

6. Prijímateľ je povinný o poskytnutej dotácii viesť účtovnú evidenciu v súlade so zákonom 

č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 431/2002 

Z. z.“), pričom je povinný viesť oddelene  výnosy a náklady spojené s jeho hlavnou 

činnosťou súvisiacou s rozvojom cestovného ruchu a  výnosy a náklady  na  jeho 

prevádzkovú činnosť.  

 

7. Prijímateľ nesmie použiť dotáciu na úhradu výdavkov spojených s aktivitami uvedenými  

v § 30 ods. 3 zákona č. 91/2010 Z. z.  a na úhradu výdavkov, ktoré nemajú priamy vzťah 

k projektu uvedenému v čl. 1 ods. 1.  

 

8. Prijímateľ nesmie previesť dotáciu na iný účet ako účet, na ktorý mu bola poskytovateľom 

poskytnutá. Prijímateľ bude čerpať dotáciu z účtu, na ktorý mu bola poskytovateľom 

poskytnutá formou priamej platby, uvedené sa netýka refundácie výdavkov spojených 

s realizáciou projektu podľa ods. 9. 

 

9. Poskytovateľ bude akceptovať aj výdavky prijímateľa spojené s realizáciou projektu podľa 

čl. 1 ods. 1 a 2, ktoré prijímateľ vynaložil pred účinnosťou tejto zmluvy, avšak výlučne vtedy, 

ak boli vynaložené v roku 2016 na úhradu výdavkov na aktivity podľa čl. 1 ods. 2. 
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10. Ak prijímateľ nebude realizovať projekt alebo v rámci neho niektorú z podporených aktivít, 

na ktoré bola dotácia podľa čl. 1 tejto zmluvy poskytnutá, je povinný bezodkladne písomne 

o tejto skutočnosti informovať poskytovateľa a vrátiť dotáciu buď v plnom rozsahu, ak 

nerealizuje celý projekt, alebo v rozsahu výdavkov nerealizovanej aktivity, najneskôr však 

do 31. decembra 2016 na výdavkový účet poskytovateľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy. 

 

11. Ak prijímateľ nevyčerpá celú poskytnutú dotáciu, je povinný jej nevyčerpanú časť bez   

zbytočného odkladu vrátiť poskytovateľovi, najneskôr však do 10. apríla 2017, a to 

nasledujúcim spôsobom:        

a) na výdavkový účet poskytovateľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy, ak ich vracia do 31.      

decembra 2016, alebo 

b) na depozitný účet poskytovateľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy, ak ich vracia v čase  od 

1. januára 2017 do 10. apríla 2017.    

                                      

12. Prijímateľ je povinný umožniť poskytovateľovi vykonať vecnú kontrolu, priebežnú finančnú 

kontrolu alebo následnú finančnú kontrolu hospodárenia s poskytnutou dotáciou podľa 

zákona č. 357/2015 Z. z. 

 

13. V prípade zistenia neúčelného použitia dotácie možno túto dotáciu krátiť až do výšky 100 %. 

Prijímateľ je povinný bezodkladne krátenú časť dotácie vrátiť v termíne a na účet určený 

poskytovateľom. Rovnakým spôsobom je poskytovateľ oprávnený postupovať aj v prípade, 

ak prijímateľ neumožní vykonanie tejto kontroly.  
 

14. Použitie dotácie podlieha podľa § 8a ods. 7 zákona č. 523/2004 Z. z. povinnému ročnému 

zúčtovaniu so štátnym rozpočtom, ktorého spôsob určuje Ministerstvo financií Slovenskej 

republiky (ďalej len „MF SR“). Poskytovateľ je povinný o spôsobe vykonania zúčtovania so 

štátnym rozpočtom písomne informovať prijímateľa, a to obratom po doručení pokynu na 

zúčtovanie vzťahov so štátnym rozpočtom za rok 2016 z MF SR. 
 

15. Prijímateľ je povinný pri propagácii projektu alebo jeho jednotlivých aktivít uvádzať logo 

poskytovateľa a zároveň uviesť, že projekt alebo jeho aktivita je realizovaná s finančnou 

podporou poskytovateľa. 

 

 

Článok 3 

Vyúčtovanie dotácie 

 

1. Prijímateľ je povinný vykonať vyúčtovanie použitia dotácie a toto vyúčtovanie doručiť 

poskytovateľovi  najneskôr do 10. apríla 2017, pričom vyúčtovanie dotácie je základnou 

podmienkou pre poskytnutie dotácie v nasledujúcom rozpočtovom roku. 

 

2. Vyúčtovanie poskytnutej dotácie na realizáciu projektu musí obsahovať tieto samostatné 

časti:                

a) vecné vyhodnotenie projektu podľa jednotlivých aktivít, 

b) finančné vyúčtovanie poskytnutej dotácie podľa jednotlivých aktivít podľa čl. 1 ods. 2. 

 

3. Vecné vyhodnotenie projektu tvorí vyhodnotenie popisu projektu podľa jednotlivých aktivít, 

dosiahnutie jeho cieľov s uvedením výsledkov podľa indikátorov stanovených v projekte, 

vyhodnotenie časovej realizácie projektu a účelového použitia dotácie na aktivity podľa čl. 1 

ods. 2 s uvedením sumy použitej dotácie na jednotlivé činnosti.  
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4. Finančné vyúčtovanie podľa ods. 2  písm. b) tvorí vyúčtovanie dotácie podľa prílohy č. 2 

k tejto zmluve; ďalej doklad o odvedení výnosov z poskytnutých prostriedkov 

poskytovateľovi v súlade s čl. 2 ods. 3 a doklad o vrátení nevyčerpanej dotácie 

poskytovateľovi v súlade s čl. 2 ods.  11. 

 

5. Vecné vyhodnotenie projektu a finančné vyúčtovanie poskytnutej dotácie budú akceptované, 

iba ak budú čitateľné a úplné a potvrdené podpisom štatutárneho orgánu prijímateľa alebo 

ním písomne povereného zástupcu, pričom toto písomné poverenie musí byť prílohou 

vyúčtovania. 

 

6. Ak prijímateľ nepredloží vyúčtovanie dotácie podľa ods. 1, a to ani  na písomnú výzvu 

poskytovateľa o predloženie vyúčtovania dotácie, alebo ak poskytovateľ zistí nedostatky 

v predloženom vyúčtovaní dotácie, je prijímateľ povinný podľa pokynov poskytovateľa 

vyúčtovanie predložiť, alebo zabezpečiť odstránenie zistených nedostatkov v lehote určenej 

poskytovateľom. V prípade, ak prijímateľ v určenej lehote vyúčtovanie dotácie nepredloží, 

alebo nezabezpečí odstránenie nedostatkov, je povinný dotáciu poskytnutú na základe tejto 

zmluvy v plnom rozsahu vrátiť poskytovateľovi do 30 kalendárnych dní od uplynutia lehoty 

podľa predošlej vety. 

 

7. Ak prijímateľ neodvedie finančné prostriedky vyplývajúce z vyúčtovania podľa čl. 2 ods. 14 

na príslušný účet poskytovateľa (v prípade vzniku povinnosti - vratky), je povinný finančné 

prostriedky vo výške dotácie poskytnutej na príslušný projekt poskytovateľovi v plnom 

rozsahu vrátiť, a to v lehote do 30 dní odo dňa kedy ho poskytovateľ na vrátenie dotácie 

písomne vyzval. 

 

8. V prípade zistenia nedostatkov pri hospodárení s dotáciou poskytnutou podľa čl. 1  

poskytovateľ zastaví poskytovanie ďalších finančných prostriedkov prijímateľovi, až do ich 

odstránenia. 

 

 

Článok 4 

Sankcie 

 

Ak prijímateľ poruší finančnú disciplínu tým, že 

a) poskytne, alebo použije dotáciu v rozpore s určeným účelom podľa čl. 1 (§ 31 ods. 1 

písm. a) zákona č. 523/2004 Z. z.), je povinný odviesť finančné prostriedky vo výške 

porušenia finančnej disciplíny a penále podľa § 31  ods. 3 zákona č. 523/2004 Z. z., 

b) neodvedie v lehote a rozsahu určenom v čl. 2 ods.  10 a  11  alebo podľa čl. 3 ods. 7 

finančné prostriedky poskytovateľovi (§ 31 ods. 1 písm. c) zákona č. 523/2004 Z. z.), je 

povinný odviesť finančné prostriedky vo výške porušenia finančnej disciplíny a penále 

podľa § 31 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z., 

c) neodvedie v lehote a rozsahu určenom v čl. 2 ods. 3 výnos z poskytnutých prostriedkov na 

účet poskytovateľa (§ 31 ods. 1 písm. d) zákona č. 523/2004 Z. z.), je povinný odviesť 

finančné prostriedky vo výške porušenia finančnej disciplíny a penále podľa § 31 ods. 4 

zákona č. 523/2004 Z. z., 

d) použije dotáciu v rozpore s čl. 2 ods. 2 (§ 31 ods. 1 písm. e) zákona  č. 523/2004 Z. z.),  je 

povinný zaplatiť penále podľa § 31 ods. 5 zákona č. 523/2004 Z. z., 
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e) umožní bezdôvodné obohatenie získaním finančného prospechu z poskytnutých verejných 

prostriedkov (§ 31 ods. 1 písm. g) zákona č. 523/2004 Z. z.), je povinný zaplatiť pokutu 

podľa § 31 ods. 6 zákona č. 523/2004 Z. z. 

 

 

Článok 5 

Doručovanie a komunikácia 

 

1. Každá komunikácia medzi zmluvnými stranami, vrátane postupu podľa čl. 1 ods. 3 a 4,  

bude prebiehať prostredníctvom osôb oprávnených pre vecné rokovania. Za poskytovateľa 

koná generálny riaditeľ sekcie cestovného ruchu a za prijímateľa koná predseda 

predstavenstva oblastnej organizácie cestovného ruchu.  

 

2. Všetky oznámenia medzi zmluvnými stranami týkajúce sa plnenia zmluvy musia byť 

vykonané v písomnej podobe a doručené faxom, osobne, elektronicky alebo poštou druhej 

zmluvnej strane podľa tohto článku. 

 

3. Akákoľvek písomná komunikácia medzi zmluvnými stranami sa na účely plnenia zmluvy 

bude považovať za doručenú v prípade:  

a) doručenia faxom po tom, ako bolo odosielateľovi doručené potvrdenie, že prenos údajov       

prebehol v poriadku,  

b) osobného doručenia prostredníctvom kuriérskej služby alebo inak, po jej prijatí,  

c) doručenia e-mailom, po doručení potvrdenia od príjemcu o prijatí, pričom príjemca nie 

je oprávnený vo vlastnom e-maile  klientovi odmietnuť odoslanie potvrdenia o prijatí e-

mailu, alebo  

d) doporučenej zásielky, k dátumu uvedenému na potvrdení o doručení alebo na potvrdení    

o tom, že zásielku nemožno doručiť. 

 

4. Za deň doručenia zásielky zmluvnej strane, ktorej bola adresovaná, sa považuje takisto deň: 

a) v ktorom ju táto zmluvná strana odoprela prijať, 

b) ktorým márne uplynula odberná lehota pre jej vyzdvihnutie na pošte alebo  

c) ktorým bola na nej zamestnancom pošty vyznačená poznámka, že “adresát sa  

              odsťahoval”, “adresát je neznámy” alebo iná poznámka, ktorá podľa poštového     

poriadku znamená  nedoručiteľnosť zásielky. 

 

 

Článok 6 

Odstúpenie od zmluvy 

  

1.  Pred riadnym splnením záväzkov podľa tejto zmluvy, t. j. pred skončením jej platnosti, môže 

poskytovateľ odstúpiť od zmluvy v prípade podstatného porušenia zmluvy alebo v prípade 

zmeny okolností, za ktorých došlo k uzavretiu zmluvy, a to najmä: 

a) ak sa preukáže, že údaje v žiadosti a dokladoch, na základe ktorých poskytovateľ 

rozhodol o poskytnutí dotácie, boli nepravdivé, neúplné, zavádzajúce alebo sfalšované, 

b) prijímateľ bezdôvodne pozastavil realizáciu projektu, alebo tento nerealizoval v rozsahu 

podľa čl. 1 ods. 1, 

c) ak sa právoplatne preukáže spáchanie trestného činu v súvislosti s realizáciou projektu, 

d) v prípade, ak použije dotáciu alebo jej časť v rozpore s touto zmluvou. 
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2. Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia poskytovateľa 

o odstúpení  od zmluvy prijímateľovi. Za doručené sa pritom považuje aj oznámenie, ktoré 

bolo poskytovateľovi vrátené z dôvodu, že si ho príjemca v odbernej lehote nevyzdvihol, a to 

aj v prípade, ak sa o tom prijímateľ nedozvedel. 

 

3.  Odstúpením od zmluvy nezanikajú nároky poskytovateľa vyplývajúce z porušenia finančnej 

disciplíny ukladané v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. 

 

 

Článok 7 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

  

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do času riadneho splnenia záväzkov podľa tejto 

zmluvy, najmä vysporiadania všetkých finančných záväzkov prijímateľa voči 

poskytovateľovi. 

 

2. Záväzky obsiahnuté v tejto zmluve nie je možné previesť na tretie osoby. V prípade zániku 

prijímateľa bez právneho nástupcu je prijímateľ povinný vopred oznámiť túto skutočnosť 

poskytovateľovi, táto zmluva zaniká, avšak prijímateľ je povinný splniť si všetky svoje 

zmluvné povinnosti voči poskytovateľovi do doby zániku zmluvy. V prípade zániku 

prijímateľa s právnym nástupcom je prijímateľ povinný vopred oznámiť aj názov a sídlo 

svojho právneho nástupcu, na ktorého prechádzajú záväzky z tejto zmluvy.  

 

3. Prijímateľ vyhlasuje, že všetky údaje, ktoré sú uvedené v tejto zmluve, sú úplné, pravdivé 

a získané v súlade s osobitnými právnymi predpismi. Prijímateľ vyhlasuje, že súhlasí so 

spracovaním a zverejnením údajov poskytnutých poskytovateľovi v rámci činností  

súvisiacich s realizáciou dotačného systému poskytovateľa. 

  

4.  Prijímateľ sa zaväzuje poskytnúť poskytovateľovi: 

a) vstupenku alebo pozvánku na každé podujatie, ktoré je financované alebo  

spolufinancované z dotácie podľa čl. 1 ods. 2 minimálne 7 kalendárnych dní pred 

uskutočnením podujatia, 

b) vzorku z každého druhu propagačných materiálov financovaných alebo  

spolufinancovaných z dotácie podľa čl. 1 ods. 2,  

c) vzorku z každého druhu prezentačných predmetov financovaných alebo   

spolufinancovaných z dotácie podľa čl. 1 ods. 2. 

 

5. Za účelom propagácie a prezentácie atraktivít a aktivít cestovného ruchu sa prijímateľ 

zaväzuje poskytnúť na vyžiadanie poskytovateľa a po vzájomnej dohode propagačné 

materiály a prezentačné predmety podľa ods. 4 písm. b) a c).  

 

6. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami 

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom 

Úradom vlády Slovenskej republiky podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky 

zákonník v nadväznosti na § 5a ods. 1 a 6 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 

k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) 

v znení neskorších predpisov. 

 

7. Poskytovateľ si vyhradzuje právo upraviť výšku dotácie z dôvodu nedostatku finančných 

prostriedkov v rozpočte v súvislosti s viazaním výdavkov štátneho rozpočtu Ministerstvom 
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financií Slovenskej republiky podľa § 18 zákona č. 523/2004 Z. z., o čom písomne 

upovedomí prijímateľa. V takomto prípade poskytovateľ nezodpovedá prijímateľovi za 

vzniknuté výdavky, ani za prípadnú škodu ani inú ujmu. Poskytovateľ nemá uvedené právo  

v prípade, ak už bola dotácia podľa čl. 1 ods. 7 zmluvy pripísaná na účet prijímateľa. 
 

8. Práva a povinnosti zmluvných strán výslovne neupravené touto zmluvou sa spravujú 

príslušnými ustanoveniami zákona č. 91/2010 Z. z., Obchodného zákonníka, zákona 

č. 523/2004 Z. z., zákona č. 357/2015 Z. z. a zákona č. 431/2002 Z. z.  

 

9.  Ustanovenia tejto zmluvy možno zmeniť len po vzájomnej dohode zmluvných strán, a to 

výlučne vo forme písomného číslovaného dodatku odsúhlaseného oboma zmluvnými 

stranami ak táto zmluva neustanovuje inak. 

10. Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch,  1 rovnopis zmluvy dostane prijímateľ a 3 rovnopisy 

poskytovateľ. 

11. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú príloha č. 1 a príloha č. 2.   

12. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu si riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a táto plne 

zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú prejavili slobodne, vážne, určito a zrozumiteľne, bez 

omylu, bez časového tlaku alebo jednostranne nápadne nevýhodných podmienok, bez 

akéhokoľvek psychického alebo fyzického nátlaku. 

 

 

 

V Bratislave, ___.___.2016     V Michalovciach,  ___.___.2016 

 

 

          

Za poskytovateľa:                       Za prijímateľa: 

 

 

 

 

 

 

  

 .............................................                                               ............................................. 

Ing. Marek Čepko                                                              Viliam Záhorčák 

vedúci služobného úradu                                                 predseda predstavenstva    
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Príloha č. 1 k zmluve 

P R O J E K T 

 

Analýza súčasného stavu  

(indikátory rozvoja a identifikácia 

trhu  cestovného ruchu  v regióne 

pôsobenia žiadateľa -  

stručné zhodnotenie) 

Cestovný ruch v regióne dolný Zemplín sa považuje za jedno 

z najperspektívnejších odvetví ekonomiky Košického 

samosprávneho kraja. Dolný Zemplín je známy ako územie s 

veľkým prírodným potenciálom, bohatou históriou, ľudovou 

architektúrou, dovolenkovou destináciou v spojení s pobytom 

pri vode na druhej najväčšej vodnej ploche na Slovensku - 

Zemplínskej šírave, množstvom kultúrnych, historických 

pamiatok, vinárskych aktivít, pešou turistikou. Cestovný ruch 

v regióne ovplyvňuje sféru hospodárstva, obchodu a služieb, 

financií, dopravy, regionálneho rozvoja, kultúry, športu, 

vytváranie nových pracovných miest. Zemplínska oblastná 

organizácia cestovného ruchu vychádza z koncepčných 

materiálov - Stratégie rozvoja cestovného ruchu na dolnom 

Zemplíne a Marketingovej stratégie rozvoja cestovného ruchu 

v meste Michalovce. Letná turistika a pobyt pri vode, 

vodných plochách sa stalo najmasovejšou formou rekreácie na 

dolnom Zemplíne. Thermal park Kaluža prispel k predĺženiu 

sezónnosti a možnosti ponúkaných služieb pre turistov, 

rozšíreniu a ponuky doplnkových foriem o nové kvalitné 

wellness služby v regióne dolný Zemplín.                           

Zemplínska oblastná organizácia cestovného ruchu sa v roku 

2015 zúčastnila na medzinárodnej výstave cestovného ruchu 

ITF Slovakiatour v Bratislave v spoločnom stánku KOCR 

Košický kraj. Cieľom prezentácie bolo predstaviť región 

vzhľadom na špecifické daností, zviditeľnenie sa v rámci 

Slovenska a zahraničia, o čom svedčí nárast turistov a tržieb 

za služby súvisiace s cestovným ruchom v destinácii. V roku 

2014 bola vybratá daň za ubytovanie (členovia ZOOCR) v 

celkovej čiastke 47 608,56 €, v roku 2015 bol nárast o 8,86 %, 

čo znamenal  vybratú daň vo výške 51 826,40 €. Na základe 

štatistického zisťovania v roku 2014 bolo 83 499 prenocovaní, 

čo znamená oproti roku 2015 , kedy bolo zaznamenaných 113 

732 prenocovaní, nárast o 36,21 %. Následne  vybraný 

ukazovateľ – tržby za ubytovanie  v roku 2014 predstavoval 1 

793 539 €, čo predstavuje nárast o 56,92 %, teda celkovú 

čiastku v roku 2015 – 2 814 369 €. 

Projekt Zemplínske slávnosti v roku 2015 podporil umelecký 

rast folklórnych súborov regiónu, sprostredkoval jedinečnosť 

a originalitu ľudovej kultúry širokej verejnosti, podporil 

propagáciu regiónu v celoštátnom a medzinárodnom meradle. 

V rámci kultúrnych podujatí v porovnaní s predchádzajúcim 

rokom 2014 (vystúpilo 15 súborov, 582 účinkujúcich a 

navštívilo kultúrnu aktivitu viac ako 2 800 návštevníkov), v 

roku 2015 sa predstavilo   17  súborov zo zahraničia, 

regionálnych a miestnych  skupín, ktoré prispeli k zvýšeniu 

atraktívnosti a návštevnosti dramaturgicky zaujímavých 

autentických vystúpení. 
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 Počet návštevníkov slávností sa zvýšil na 3 000, čo znamená nárast 

o 7,14 %, počet účastníkov, ktorí vystúpili počas slávností vzrástol 

na 600, čo znamená, že má rastúcu tendenciu s koeficientom rastu 

3,09 %.   Súčasťou aktivity bol „nultý“ ročník tancovania karičky, 

tradičného zemplínskeho ľudového tanca, ktorého sa zúčastnilo 

ďalších 362 osôb. 

 

Zemplín Fest - potravinársky a gastronomický festival bol určený 

širokej verejnosti, všetkých vekových kategórií, súčasťou boli 

prehliadky hudobných skupín, folklórnych súborov, atrakcií, 

súťaží pre deti, prehliadka ľudových remesiel, ochutnávky 

regionálnych špecialít, produktov, čím prispel k obohateniu 

kultúrneho dedičstva a ponuky produktu cestovného ruchu v 

regióne dolný Zemplín. Celkový počet návštevníkov festivalu v 

roku 2014 bol  980  osôb, rok 2015 zaznamenal niekoľkonásobný 

nárast o 85,71 %, čo predstavuje celkom 1 820 účastníkov aktivity 

aj z dôvodu  veľmi priaznivého počasia a profesionálnej úrovne 

prípravy podujatia.    

Športová atraktivita Michalovce Cup sa v roku 2015 neuskutočnila 

z dôvodu postupu prvej sezóny michalovského klubu do Fortuny 

ligy. Finančné prostriedky, ktoré boli určené na podujatie, sa 

presunuli v rámci marketingu a propagácie aktivity Zemplínskych 

slávností. 

Lečo festival - podporil rozvoj jedinečnosti a originality letnej 

gastronomickej špeciality, tradícii dolného Zemplína, obohatil 

kultúrny život, sprostredkoval a spropagoval kulinárske dedičstvo 

v oblasti Veľkých Kapušian, čím prispel k rozvoju cestovného 

ruchu v destinácii. V roku 2014 sa súťaže zúčastnilo 12 družstiev 

zo Slovenska a zahraničia, počet návštevníkov o tento druh aktivity 

bol viac ako 2000 osôb. Záujem o zachovanie tohto druhu 

nehmotného kultúrneho dedičstva v roku 2015 mal rastúcu 

tendenciu, keďže bolo prihlásených o 5 družstiev viac (spolu 17), 

čo znamená nárast o 41,67 %  a festival navštívilo viac ako 2 500 

účastníkov, čo predstavuje viac ako 25 % nárast. 

Otvorenie letnej turistickej sezóny na Zemplínskej šírave  v roku 

2015 prostredníctvom propagácie druhej najväčšej vodnej plochy 

na Slovensku bolo pozitívnym krokom k ďalšiemu  rozvoju 

cestovného ruchu a príležitosť predstaviť potenciál, turistickú 

ponuku, tradičné hodnoty v regióne dolný Zemplín, čo sa odrazilo 

aj v celkovom počte návštevníkov - 3 500 osôb. Priaznivé  teplé 

počasie, bohatý kultúrny program a znovuotvorenie  letného kina 

na stredisku Hôrka prispeli k viac ako 16,67 % nárastu účastníkov 

podujatia v porovnaní s rokom 2014,  zúčastnilo sa 3 000 osôb, 

kedy bol zároveň otvorený nový Thermal park Kaluža.   
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 Projekt Klokočovská "5" prispel k rozvoju dolného Zemplína, 

podpore mládeže, dospelých v oblasti športu, podporil telesnú 

aktivitu, rozvoj športu v medzinárodnom meradle, využil potenciál 

cestovného ruchu v destinácii, nastal  nárast záujmu  o túto aktivitu, 

nakoľko v porovnaní s rokom 2014, kedy sa zapojilo do súťaže 112 

dospelých bežcov, 32 detí v žiackych kategóriách, počet návštevníkov 

aktivity bol viac než 680 osôb,  v roku 2015  bolo  o 19 dospelých 

účastníkov viac (131 spolu), čo znamená nárast účasti  o 16,96 %  a 

38 detí  žiackych kategórií.  Celkový počet návštevníkov v roku  2015 

vzrástol o 8,82 %, čo predstavuje 740 osôb. 

Medzinárodný volejbalový a hádzanársky turnaj na Zemplínskej 

šírave podporil cestovný ruch v destinácii v oblasti kultúry a športu. 

Zastúpenie družstiev zo zahraničia svedčí o vysokej úrovni  aktivity. 

V roku 2015 sa zúčastnilo 24 družstiev – 10 mužských, 5 ženských, 9 

amatérskych  kategórií, celkový počet návštevníkov podujatia bol viac 

ako 800 osôb, čo predstavuje nárast o  33,33 % v porovnaní s rokom 

2014, kedy aktivitu navštívilo 600 osôb.  

 

Návštevnosť regiónu, následne počet jednodňových návštevníkov, 

ktorý vzrástol oproti roku 2014  o 5,45 %, ovplyvnilo veľmi priaznivé 

počasie, až tropické, zároveň pestrejšia a kvalitnejšia ponuka regiónu, 

viac atrakcií a atraktivít, tvorba podpory nových produktov. LTS 2015 

bola vyhodnotená ako najteplejšia v histórii s priemernou teplotou, 

ktorá nemala také teplé počasie minimálne za posledných 145 rokov. 

Ďalším prínosom bolo znovu otvorenie letného amfiteátra na 

Zemplínskej šírave, stredisko Lúč s prezentáciou nových aktivít na 

Zemplínskej šírave, kde bolo zaznamenaných viac ako 20 tis. denných 

návštevníkov. 

V roku  2015 boli zrekonštruované pôvodné, zriadené nové 

ubytovacie a reštauračné zariadenia v regióne dolný Zemplín, čo sa 

odzrkadlilo aj v náraste počtu zamestnaných osôb v cestovnom ruchu  

o 5,45 % ( rok 2014 – 1 100 osôb, 2015 – 1 160 osôb). Na základe 

uvedenej skutočnosti následne stúpol počet osôb, ktorí sa zúčastnili 

školení v cestovnom ruchu o 13,33 % v porovnaní s predchádzajúcim 

obdobím (rok 2014 – 450 osôb, v roku 2015 – 510 osôb) . 
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Popis projektu: 
(stručný popis zámeru, cieľa 
projektu) 
 

 
 
 

Projekt  "Poznávaj dolný Zemplín v roku 50-ročného 

jubilea turizmu na Zemplínskej šírave" nadväzuje na 

aktivity z predchádzajúcich období, ktoré tvoria 

základ koncepčných materiálov. Cieľom projektu je 

posilnenie postavenia odvetvia cestovného ruchu 

dolného Zemplína v národnom hospodárstve, 

zvýšenie atraktívnosti regiónu dolného Zemplína ako 

dovolenkového cieľa, zvýšenie objemu pobytového 

cestovného ruchu, skvalitnenie poskytovaných  

služieb, podpora pracovných príležitostí.  

Zámerom projektu je sústredenie sa na tradičné 

kultúrne, spoločenské, historické atraktivity, ktoré 

svojou originalitou, vysokou úrovňou prilákajú 

návštevníkov do regiónu. V rámci rozvoja cestovného 

ruchu má svoje dôležité umiestnenie aj náboženský 

turizmus a medzinárodné športové podujatia. 

Propagácia destinácie a zviditeľnenie sa na výstavách 

cestovného ruchu patrí medzi priority organizácie, 

ktorej cieľom je prilákať turistov a návštevníkov 

nielen zo Slovenska, ale aj zo zahraničia cez 

atraktívnu prezentáciu. Predkladané aktivity prispejú 

a ovplyvnia rozvoj cestovného ruchu na dolnom 

Zemplíne, nárast počtu návštevníkov, využitie 

ubytovacích, reštauračných kapacít, čo sa odzrkadlí v 

príjmovej časti a ovplyvní rast rozvoja destinácie. 

 

Aktivity projektu: 
(uvedú sa aktivity podľa § 29 
ods. 10 zákona, ktoré bude 
žiadateľ realizovať v rámci 
projektu) 

 

 

 

 

1) Marketing a propagácia - účasť na výstavách, 
tvorba propagačných a informačných tlačovín 

- Klokočovská "5" 

- Furmanské preteky 

- Dni vína 

4) Tvorba a podpora produktu cestovného ruchu 

- Otvorenie letnej turistickej sezóny na 
Zemplínskej šírave 

- Zemplín veterán rallye 

- Furmanské preteky  

- Michalovce,  Michalom a Michaelám 
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Ťažiskové formy cestovného 
ruchu v regióne pôsobenia 
žiadateľa: 

 

Na základe súčasného vývoja a potenciálu regiónu 

dolný Zemplín patrí medzi ťažiskové formy 

cestovného ruchu letná turistika a pobyt pri vode, 

mestský a kultúrno - poznávací cestovný ruch, vidiecky 

cestovný ruch a agroturistika, náboženský cestovný 

ruch. Medzi primárnu ponuku cestovného ruchu patrí 

kultúrno - historické dedičstvo (využívanie kultúrnych, 

historických pamiatok na poznávaciu turistiku). Dolný 

Zemplín sa nachádza na kultúrnom rozhraní 

európskeho západu a východu, prírodné podmienky - 

geomorfologické pomery (Východoslovenská nížina zo 

severu lemovaná vulkanickým celkom Vihorlat (pešia 

turistika), klimatické pomery, hydrologické podmienky 

- povrchové,  podzemné, minerálne a termálne vody 

(využívanie vodných tokov - Zemplínska šírava - pobyt 

pri vode, minerálne a termálne vody - Thermal park 

Kaluža). Sekundárna ťažisková forma - ubytovacie 

zariadenia, gastronomické zariadenia , CK, TIK, 

infraštruktúra cestovného ruchu, dopravná dostupnosť, 

pobyt pri vode, splavovanie riek, vodné športy na 

zemplínskej šírave, cykloturistika, náboženská 

turistika, poľovníctvo a rybárstvo. 

Základné indikátory – výstupy 
projektu na území žiadateľa  
v tom: 
 
Počet prenocovaní(uvedú sa 
prenocovania podľa § 2 písm. d) 
zákona na základe štatistického 
zisťovania) 
 
Výška vybratej dane za 
ubytovanie 

skutočnosť 
v roku 2015 

plán  
v roku 2016 

 

113 732 

 

 

115 000 

 

51 826,40        52 000,00 

Odporúčané indikátory – výstupy 

projektu na území žiadateľa 

v závislosti od zamerania projektu,  

napríklad: 

skutočnosť  
v roku 2015 

plán 
v roku 2016 

 

           Počet jednodňových   

           návštevníkov 

 

1 015 000 1 050 000 

           Počet zamestnaných            

           v cestovnom ruchu          1 160          1 200 

           Počet osôb, ktoré sa zúčastnili                     

           školenia             510             550 
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Plán činnosti 

Aktivita - názov a popis (podľa § 29 ods. 10 zákona): 

Marketing a propagácia      
   - propagačné a informačné tlačoviny, plagáty, letáky, bannery 

     Klokočovská "5" 

     Furmanské preteky 

     Dni vína   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

Termín realizácie: 

 

 

 

 

07. 08. 2016                                       Klokočovská "5" 

21. 08. 2016                                       Furmanské preteky 

23. – 24. 07. 2016                              Dni vína 

 

 

 

 

 

 

Miesto  

/lokalita: 

Klokočov 

Sobrance 

Vinné 

Zámery, ciele a výsledky aktivity 

(stručná charakteristika, časový a 

vecný harmonogram, účel, prínos): 

Klokočovská "5" 

Hlavným cieľom projektu je rozvoj a propagácia cestovného ruchu na 

Zemplínskej šírave a regióne dolný Zemplín, prezentácia možností 

športovej aktivity pre širokú verejnosť, orientácia úsilia pre rozvoj 

športu v medzinárodnom meradle, rozvoj športovo - relaxačnej 

aktivity, vytvárať športové možností na rozvoj výkonnostného športu, 

podporiť využitie potenciálu cestovného ruchu na dolnom Zemplíne. 

Šport plní dôležitú spoločenskú úlohu, ktorá dopĺňa športový a 

ekonomický rozmer. V roku 2015 bolo 131 dospelých bežcov, 38 detí 

žiackych kategórií. Aktivitu navštívilo 740 osôb. V roku 2016 bude 

jubilejný 40. ročník behu,   predpokladá sa   vyšší počet bežcov  ako v 

predchádzajúcich  ročníkoch, následne  s nárastom počtu 

návštevníkov, čím sa ovplyvní výška tržieb za ubytovacie a 

reštauračné služby, v konečnom dôsledku vyšší počet prenocovaní a 

daň z ubytovania.  

 

 

 

 

Furmanské preteky 

Zemplín bol známy už v minulosti ako poľnohospodárska oblasť a 

práca predkov v lese. Furmanským  remeslom sa živila väčšia časť 

obyvateľstva v regióne. Furmanské preteky v Sobranciach nadobudli 

medzinárodný rozsah, nakoľko účastníci  aktivity pochádzajú nielen 

zo Slovenska, ale aj zahraničia, čím uvedená aktivita má 

nadregionálny rozmer. V roku 2015 sa do súťaže zapojilo 9 súťažných 

družstiev v niekoľkých náročných disciplínach. Aktivita mala 

obrovský záujem, navštívilo ju viac ako 1 500 návštevníkov. 

Zemplínska oblastná organizácia je spoluorganizátorom podujatia, na 

základe uznesenia vlády SR č. 476/2015 podporuje aktivity v okrese 

Sobrance, ktoré patria k menej rozvinutým okresom. Uvedená aktivita 

prispeje k rozvoju cestovného ruchu v destinácii, rozšíri ponuku 

poskytovaných aktivít v oblasti. 
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 Dni vína 

Obec Vinné je centrum cestovného ruchu, vínneho turizmu, 

prostredníctvom Vínnej cesty nadväzuje na dávne tradície obce. 

Cieľom projektu je produkt cestovného ruchu, približujúci pôvodné 

prvky vinohradníckej cesty, tradície, takže dotvára ponuku vínneho 

turizmu. Je zameraný na rozšírenie doterajšej gastronomickej a 

vínnej ponuky. Vhodne doplní a rozšíri obzor záujemcov 

cestovného ruchu o tento región, dozvedieť sa viac o víne, histórii 

vinohradníctva. Súčasťou aktivity sú podporné podujatia, súťaže, 

kultúrne vystúpenia folklórnych skupín.  Od roku 1999 obec Vinné 

organizuje bienále Dni vína - celoslovenskú súťaž a výstavu s 

medzinárodnou účasťou. Zámerom projektu je zachovanie a rozvoj 

vínnej turistiky, prostredníctvom realizácie aktivity v regióne dolný 

Zemplín. Aktivita sa koná každý druhý rok, v roku 2014 bolo 

zaradené do súťaže 148 druhov vín, zapojilo sa 52 vystavovateľov, 

15 firiem, zúčastnilo sa viac ako 1 300 účastníkov. Porota udelila 

28 zlatých, 74 strieborných a 46 bronzových medailí. Realizácia 

aktivity podporí využitie  ubytovacích a reštauračných služieb, 

keďže trvá niekoľko dní, vystavovatelia sú z celého Slovenska a 

zahraničia, čím sa zvýši  počet prenocovaní, tržby, následne daň z 

ubytovania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cieľové skupiny (komu je 

aktivita určená): 

- návštevníci domáci, zahraniční 

- deti, mládež, študenti 

- rodiny s deťmi 

- agroturisti 

- športovci 

- seniori 

 Odborný garant aktivity 

(meno, priezvisko, titul): 

Ing. Ján Ďurovčík, CSc. 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktná osoba (meno, 
priezvisko, telefónne číslo, 
faxové číslo, e-mailová adresa): 

Aktivita: Klokočovská "5" 

kontaktná osoba: Ing. Monika Hudáčková 

tel.: 056 6492 112 

e-mail:obec@klokocovmi.sk 

  

Aktivita: Furmanské preteky 

kontaktná osoba: Mária Kasičová 

tel.: 0905 875 327 

e-mail:mkasicova@gmail.com 

 

Aktivita: Dni vína 

kontaktná osoba: Ing. Marián Makeľ 

tel.: 0903 482 411 

e-mail: makel@vinne.sk 

Celkový rozpočet aktivity : v eurách: 3000,00      Klokočovská "5" 

v eurách: 4 000,00    Furmanské preteky 

v eurách: 3 000,00     Dni vína 

Spolu:     10 000,00 

Požadovaná dotácia na aktivitu: v eurách: 5 000,00 

 

 



 

 

8 

 

 

Vyhlasujem, že údaje uvedené v projekte sú pravdivé, presné a úplné. 
 

 

V Michalovciach  dňa  14. 01. 2016  

 

 

 
  

 

 

 
Odtlačok pečiatky žiadateľa Podpis štatutárneho orgánu žiadateľa 

 

 

 

Rozpočet 

Celkový rozpočet aktivity(uviesť názov aktivity) 

                                                                            Marketing a propagácia 

 

 
 

Názov projektu: Poznávaj dolný Zemplín v roku 50-ročného jubilea turizmu na Zemplínskej šírave 

                                                   

I. Náklady (výdavky): 

v tom: 

Celkový rozpočet Požadovaná dotácia 

 

 

 

 

v eurách: v eurách: 

 

 

- propagačné materiály,  

informačné tlačoviny, plagáty, 

letáky, bannery 

Klokočovská "5" 

3 000,00 1 500,00 

 

 

- propagačné materiály,  

informačné tlačoviny, plagáty, 

letáky, bannery 

Furmanské preteky 

4 000,00 2 500,00 

 

 

- propagačné materiály,  

informačné tlačoviny, plagáty, 

letáky, bannery 

Dni vína 

3 000,00 1 000,00 

 

 

   

 

 

   

 

 
I. spolu: 10 000,00 5 000,00 

II. vlastné zdroje  5 000,00 x 

 

 
 

 

 

 

 x 

 

 

  x 

 

 

  x 

iné zdroje 

 

        0,00 x 

  x 

 

 

  x 

 

 

  x 

 

 
II. spolu 5 000,00 x 

Rozdiel I. - II. 5 000,00 x 
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Plán činnosti 

Aktivita - názov a popis (podľa § 29 ods. 10 zákona): 

Tvorba a podpora produktu cestovného ruchu    
   

       Otvorenie letnej turistickej sezóny na Zemplínskej šírave 

       Zemplín veterán  rallye 

       Furmanské preteky 

       Michalovce,  Michalom a Michaelám 

Termín realizácie: 19. 06. 2016                      Otvorenie letnej turistickej sezóny na Z. 

šírave 

24. 06. - 26. 06. 2016        Zemplín veterán  rallye 

21. 08. 2016                      Furmanské preteky 

28. 09. 2016                      Michalovce, Michalom a Michaelám 

Miesto realizácie/lokalita: Zemplínska šírava 

Michalovce, Zemplínska šírava, Sobrance 

Sobrance 

Michalovce 

Zámery, ciele a výsledky 

aktivity (stručná 

charakteristika, časový a 

vecný harmonogram, účel, 

prínos): 

Otvorenie letnej turistickej sezóny na Zemplínskej šírave 

Cieľom projektu je zachovať tradíciu otvárania vôd  Zemplínskej šíravy, 

ktorá v roku 2016 oslávi 50 rokov zahájenia turizmu na druhej najväčšej 

vodnej ploche na Slovensku. Celá letná turistická sezóna, kultúrne, 

športové, spoločenské  podujatia sa  budú  niesť v retro štýle, ktoré majú 

za úlohu prilákať čo najväčší počet turistov. V roku 2015 sa otvorenia 

zúčastnilo  3 500 osôb, čo znamená nárast o 16,67 % v porovnaní s 

rokom 2014, kedy aktivitu navštívilo 3 000 osôb. Zámerom projektu je 

rozvoj cestovného ruchu, obohatiť miestny život regionálnej a 

medzinárodnej kultúry, chrániť, zhodnocovať dedičstvo, prezentácia, 

podpora umenia a úsilie o nárast turistov prichádzajúcich do regiónu 

dolný Zemplín.  

 

Zemplín veterán rallye 

Akcia je zameraná na spoznávanie regiónu dolný Zemplín v pohodlí 

historických automobilov a motocyklov do modelového roku 1975, má 

nadregionálny význam - medzinárodný, nakoľko účastníci  rallye 

pochádzajú  z rôznych  krajín. Súčasťou aktivity bude prezentácia 

ľudového folklóru, súborov, hudobných skupín, s cieľom zachovávať 

miestne tradície. Trasa povedie v smere Michalovce - Zemplínska šírava 

- Morské oko, Sobrance, späť cez Zemplínsku šíravu - Vinné. Celková 

dĺžka trasy je 95 km, ktorá je zameraná na spoznávanie  regiónu dolný 

Zemplín, historické a prírodné pamiatky destinácie. V roku 2014 sa 

zúčastnilo 100 historických áut, z toho 26 motocyklov, o rok neskôr 

počet áut stúpol na 120, čo predstavuje 20 % nárast a záujem o túto 

prestížnu aktivitu aj za hranicami Slovenska. Celkový počet účastníkov v 

roku 2014 predstavoval 7 500 osôb, v roku 2015 nastal  nárast na 9 000, 

čo znamená nárast o 20 %, aj z dôvodu zvýšeného záujmu účastníkov a 

vysokej úrovne prípravy podujatia.   Prínos aktivity - využitie 

ubytovacích, stravovacích zariadení (aktivita trvá niekoľko dní), čo 
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znamená nárast tržieb, prenocovaní a následne sa zvýši daň z ubytovania, 

ktorá prispeje k rozvoju cestovného ruchu v destinácii. 

 

Furmanské preteky 

Zemplínska oblastná organizácia cestovného ruchu sa snaží o podporu a 

rozvoj cestovného ruchu v destinácii. Jednou z priorít je aj podpora 

aktivít 

v Sobraneckom okrese, ktorý patrí v rámci Slovenska medzi menej 

rozvinuté.  V  roku  2015 navštívilo   preteky 1 500 návštevníkov, ktorí 

obdivovali chovateľov a majiteľov koní. Aktivita je určená pre všetky 

vekové skupiny, rodiny s deťmi, pre ktorých sú kone veľkou atrakciou. 

Súčasťou akcie bude varenie furmanského gulášu, súťaž o najkrajší pár 

koní, vystúpenie folklórnych skupín. Orientácia podpory cestovného 

ruchu  je aj cez uvedenú aktivitu, ktorá priláka do regiónu domácich a 

zahraničných návštevníkov, obohatí kultúrny a spoločenský život,  

zviditeľní tradície kultúrneho dedičstva, spropaguje a zvýši atraktívnosť 

územia. 

 

Michalovce, Michalom a Michaelám 

Mesto Michalovce je srdcom Zemplína, ktoré je vstupnou bránou na 

Zemplínsku šíravu. Dlhodobým cieľom ZOOCR je zvýšenie kvality 

života a návštevnosti regiónu prostredníctvom rozvoja kultúry, športu a 

voľno časových aktivít v cestovnom ruchu. Hudobno- zábavný program 

pre všetky vekové kategórie je orientovaný na meno Michal, ktoré sa 

nachádza  v názve mesta Michalovce. Vystúpia známi Michalovia, 

speváci, známe osobnosti s týmto nositeľom mena z oblasti kultúry, 

športu. Súčasťou bude zápis do Knihy rekordov v počte Michalov, 

Michael na jednom mieste a súťaž v príprave, jedení, ochutnávke 

typického zemplínskeho jedla "holubki" . V roku 2014 bolo prihlásených 

377 nositeľov tohto mena, v roku 2015 rekord nebol prekonaný z dôvodu 

veľmi nepriaznivého počasia (180 Michalov a Michael). Pre milovníkov 

histórie bude pripravené netradičné spoznávanie mesta "Špacirki po 

varošu". Zámerom projektu je prispieť k rozvoju cestovného ruchu, úsilie 

o nárast turistov, návštevníkov do regiónu dolný Zemplín. 

Cieľové skupiny (komu je 

aktivita určená): 

- návštevníci domáci, zo zahraničia 

- deti, mládež 

- ľudia v produktívnom veku 

- seniori 

- rodiny s deťmi - miestne, z okolitých miest, zahraničia 

- podnikatelia 

Odborný garant aktivity 

(meno, priezvisko, titul): 

Ing. Ján Ďurovčík, CSc. 

Kontaktná osoba (meno, 

priezvisko, telefónne číslo, 

faxové číslo, e-mailová 

adresa): 

Aktivita: Otvorenie letnej turistickej sezóny na Zemplínskej šírave 

kontaktná osoba: Ing. Monika Hudáčková 

tel.: 056 6492 112 

e-mail:obec@klokocovmi.sk 

 

 

Aktivita: Zemplín veterán rallye 

kontaktná osoba: PhDr. Mikuláš Koščo 

tel.: 0918 686 699 

e-mail:mikulas.kosco@centrum.sk 
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Kontaktná osoba (meno, priezvisko, 

telefónne číslo, faxové číslo, e-

mailová adresa): 

Aktivita: Furmanské preteky 

kontaktná osoba: Mária Kasičová 

tel.: 0905 875 327 

e-mail:mkasicova@gmail.com 

Aktivita: Michalovce, Michalom a Michaelám 

kontaktná osoba: Ján Ďurovčík, CSc. 

tel.: 0918 479 575 

e-mail:durovcik@interdum.sk 

 

 

 

Celkový rozpočet aktivity : v eurách:   5 000,00     Otvorenie letnej turistickej sezóny na Zempl. šírave 

v eurách:   3 500,00     Zemplín veterán rallye 

v eurách:   1 500,00     Furmanské preteky 

v eurách:   6 500,00     Michalovce, Michalom a Michaelám 

Spolu:      16 500,00 

Požadovaná dotácia na aktivitu: v eurách:  8 100,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

12 

 

 
 

Vyhlasujem, že údaje uvedené v projekte sú pravdivé, presné a úplné. 
 

 

V Michalovciach  dňa  14. 01. 2016 

 

 
  

Odtlačok pečiatky žiadateľa Podpis štatutárneho orgánu žiadateľa 

 

Rozpočet 

Celkový rozpočet aktivity(uviesť názov aktivity) 

                                                                    Tvorba a podpora produktu cestovného ruchu    

 

 
 

Názov projektu:  Poznávaj dolný Zemplín v roku 50-ročného jubilea turizmu na Zemplínskej šírave  

I. Náklady (výdavky): 

v tom: 

Celkový rozpočet Požadovaná dotácia 

 

 

 

 

v eurách: v eurách: 

 

 

- hudobné vystúpenie, 

  kultúrny program 

  

  Otvorenie LTS na Z. šírave     

5 000,00 2 500,00 

 

 

- hudobné vystúpenie, 

  kultúrny program 

  

  Zemplín veterán rallye 

3 500,00 1 100,00 

 

 

- hudobné vystúpenie, 

  kultúrny program 

  

  Furmanské preteky 

1 500,00 500,00 

 

 

- hudobné vystúpenie, 

  kultúrny program 

  

  Michalovce, Michalom a  

  Michaelám 

6 500,00 4 000,00 

 

 
I. spolu: 16 500,00 8 100,00 

II. vlastné zdroje   8 400,00 x 

 

 
 

 

 

 

 x 

 

 

  x 

 

 

  x 

iné zdroje 

 

        0,00 x 

  x 

 

 

  x 

 

 

  x 

 

 
II. spolu 8 400,00 x 

Rozdiel I. - II. 8 100,00 x 



 

1 

 

Finančné vyúčtovanie dotácie 

 
Názov prijímateľa:                                                                                                                                                                                                    Príloha č. 2 k zmluve   

Názov projektu:  

 

Aktivita 

Účtovný doklad Podklad 

finančnej 

operácie   

++ 

Predmet dodávky Dodávateľ  

Úhrada 

  

  Číslo Druh + Zo dňa                 Spôsob úhrady Dňa Suma  

(v eurách) 

              prevodom* v hotovosti**     

                      

                      

                      

                      

Spolu (v eurách) x x x x x x x x x   

                      

                      

           

                      

                      

Spolu (v eurách) x x x x x x x x x   

                      

           

                      

           

                      

Spolu (v eurách) x x x x x x x x x   

Dotácia spolu (v eurách) x x x x x x x x x   

 

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):                                                      

Schválil (meno a priezvisko štatutárneho orgánu, podpis štatutárneho orgánu):  

Miesto a dátum vyhotovenia:          
 

 


