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1.Úvod 
 

     Cestovný ruch patrí medzi dôležité odvetvia svetového hospodárstva a jeho podiel na 

hrubom domácom produkte vo väčšine krajín neustále rastie. Úprava podpory cestovného 

ruchu v Slovenskej republike, práv a povinností fyzických osôb a právnických osôb pôsobiacich 

v cestovnom ruchu, tvorby koncepčných dokumentov a financovanie rozvoja cestovného ruchu 

je predmetom zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších 

predpisov (ďalej aj "zákon o podpore cestovného ruchu"). Ustanovenia §8 a násl. zákona o 

podpore cestovného ruchu vytvorili právny rámec pre založenie, vznik a trvanie krajských 

organizácií cestovného ruchu. Krajská organizácia je právnická osoba založená podľa zákona o 

podpore cestovného ruchu, ktorá podporuje a vytvára podmienky na rozvoj cestovného ruchu 

na území kraja a chráni záujmy svojich členov. Členmi krajskej organizácie sú vyšší územný 

celok a najmenej jedna oblastná organizácia pôsobiaca na jeho území, založená podľa zákona o 

podpore cestovného ruchu. 

Vychádzajúc z vyššie uvedeného sa vyšší územný celok – Nitriansky samosprávny kraj, 

Nitrianska organizácia cestovného ruchu, Oblastná organizácia cestovného ruchu Podunajsko, 

Oblastná organizácia cestovného ruchu Tekov a  Oblastná organizácia Štúrovo – Parkan s cieľom 

vzájomným konsenzom podporiť cestovný ruch na území Nitrianskeho samosprávneho kraja, 

rozhodli založiť krajskú organizáciu cestovného ruchu s názvom Krajská organizácia 

cestovného ruchu Nitriansky kraj (ďalej aj „krajská organizácia“). 

 

2. Základné informácie 
Krajská organizácia bola založená v roku 2021 na základe Uznesenia Zastupiteľstva Nitrianskeho 

samosprávneho kraja č. 194/2020 zo dňa 14.12.2020 o súhlase so vznikom krajskej organizácie a 

o súhlase s členstvom Nitrianskeho samosprávneho kraja podľa §9 ods. 4 písm. a) zákona o podpore 

cestovného ruchu v krajskej organizácii. 

Následne bolo v súlade so Zákonom č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu zvolané 

Ustanovujúce Valné zhromaždenie dňa 25.10.2021, na ktorom bola podpísaná Zakladateľská zmluva 

a Stanovy KOCR Nitriansky kraj. 

Zakladajúcimi členmi krajskej organizácie cestovného ruchu sa stali: Nitriansky samosprávny kraj, 

Nitrianska organizácia cestovného ruchu, Oblastná organizácia cestovného ruchu Podunajsko, 

Oblastná organizácia cestovného ruchu Tekov a  Oblastná organizácia Štúrovo – Parkan . 



Dňa 16.11.2021 bola KOCR Nitriansky kraj zaregistrovaná na Ministerstve dopravy a výstavby SR 

(MDV SR). 

Hlavným účelom krajskej organizácie je podpora cestovného ruchu na území Nitrianskeho 

samosprávneho kraja. Krajská organizácia aktívne vytvára podmienky a realizuje aktivity zamerané 

na rozvoj cestovného ruchu na území Nitrianskeho kraja a chráni záujmy svojich členov. 

 

 

3. Proces vzniku 
 

14.12.2020 Schválenie založenia KOCR Nitriansky kraj Zastupiteľstvom NSK 

25.10.2021 Ustanovujúce Valné zhromaždenie KOCR 

08.11.2021 Doručenie podkladov k registrácií na MDV SR 

16.11.2021 Registrácia KOCR Nitriansky kraj na MDV SR 

29.11.2021 Pridelenie IČO štatistickým úradom 

07.12.2021 Pridelenie DIČ daňovým úradom 

16.12.2021 VZ KOCR Nitriansky kraj 

 

 

4. Základné identifikačné údaje 

 
Krajská organizácia cestovného ruchu Nitriansky kraj 

zastúpená   : Ing. Eva Antošová, predseda 
sídlo    : Rázusova 2/A, 949 01 Nitra 

zapísaná                                 : v registri organizácií cestovného ruchu Ministerstva dopravy 
                                                 a výstavby Slovenskej republiky, č. sp.: 48924/2021/SCR 

IČO    : 54 267 765 

DIČ    : 2121613065 

bankové spojenie  : VÚB, a.s. 

číslo účtu   : 45 3383 9851/0200 

BIC                                         : SUBASKBX 

IBAN:                                    : SK67 0200 0000 0045 3383 9851 

 

 

 

5. Prehľad poskytnutých finančných príspevkov 
 
K 31.12.2021 boli členmi KOCR Nitriansky samosprávny kraj a štyri oblastné organizácie 

cestovného ruchu pôsobiace na území NSK, ktoré na účet novovzniknutej KOCR Nitriansky kraj 

vložili členské príspevky pre rok 2021 nasledovne: 

 

NSK v sume 110 000,- EUR 

Nitrianska organizácia cestovného ruchu v sume 9 575,- EUR 

Podunajsko v sume 3 910,80 EUR 

Oblastná organizácia cestovného ruchu Tekov v sume 2 417,09 EUR 

Štúrovo – Parkan v sume 3 000,- EUR 



 

Výnosy  2021 
ČP NSK                                               110.000,00  € 

ČP OOCR Tekov                                     2.417,09  € 

ČP OOCR Štúrovo                                  3.000,00  € 

ČP OOCR Podunajsko                            3.910,08  € 

ČP NOCR                                                9.575,00  € 

 
SPOLU     128.902,89 € 

 

 

Náklady 2021 

Zriaďovacie náklady    16,78 € 

Bankové poplatky    22,65 € 

 

SPOLU      39,43 € 

 

Zriaďovacie výdavky sú evidované v nákladoch a na záväzkoch voči výkonnému riaditeľovi, 

ktorému boli preplatené až v roku 2022. 

Náklady na vedenie účtovníctva a účtovnú závierku sú vo výške 0,00€, nakoľko náš dodávateľ 

účtovných služieb nám tieto služby za rok 2021 dodal bezplatne. 

 

 

 

SÚVAHA 

 

Hotovosť a bankové účty k poslednému dňu účtovného roka 2021 

Organizácie neviedla v roku 2021 pokladňu, preto pokladňa nemá k 31.12. žiaden zostatok. 

Na bankových účtoch evidujeme 128.880,24€. 

 

Záväzky  k poslednému dňu účtovného roka 2021 

Organizácia eviduje záväzok voči výkonnému riaditeľovi vo výške zriaďovacích nákladov 16,78€, 

ktoré boli uhradené v roku 2022. 

 

 


