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Dôvodová správa
Podľa ustanovenia § 12 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení ako
vyplýva zo zmien a doplnení, obecné zastupiteľstvo zasadá podľa potreby, najmenej však raz za tri
mesiace. Zasadnutia mestského zastupiteľstvazvoláva a program určuje primátor mesta.
Uskutočnia sa vždy vo štvrtok o 15.00 hod. v zsadačke Mestského kultúrneho strediska.

Kalendárny plán zasadnutí MsZ na rok 2012
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Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje predložený návrh kalendárneho plánu
zasadnutí mestského zastupiteľstva na rok 2012.
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Dôvodová správa:
a)
1.decembra 2011 nadobudol účinnosť Zákon č.386/2011 Z.z, ktorým bol doplnený Zákon
č.91/2010Z.z. O podpore cestovného ruchu v znení zákona č.556/2010 Z.z.
V zmysle týchto právnych predpisov môžu mestá, obce a podnikateľské subjekty
zakladať oblastné organizácie cestovného ruchu, ktoré by mali výrazne prispieť k
rozvoju cestovného ruchu v danom území. Jedná sa o organizácie tzv. destinačného
manažmentu, ktoré by mali napr.:
- združovať subjekty so záujmom o rozvoj cestovného ruchu (CR)
- podporovať činnosti členov organizácie pri tvorbe a realizácii koncepcie rozvoja CR
v území pôsobnosti organizácie
- zostavovať stratégie a koncepcie
- tvoriť a realizovať marketing a propagáciu svojich členov
- vytvárať produkty cestovného ruchu
- poskytovať poradensko-konzultačné služby
- zriaďovať turisticko-informačné kancelárie
- vydávať propagačné materiály
- predkladať projekty rozvoja CR
V zmysle uvedeného zákona a na základe predloženého projektu môže založená
organizácia získať ešte v roku 2012 štátnu dotáciu vo výške 90 % celkovej vybranej dane
všetkých subjektov.
b)
Pracovný názov OOCR:
Navrhované sídlo:
Členský príspevok- 2012:
Členovia:

-

TATRY-SPIŠ –PIENINY
Kežmarok
2507 € ( 0,10 € na obyv. + 15 %z vybratej dane )

Mesto Kežmarok
Mesto Levoča
Mesto Spišská Stará Ves
Mesto Spišská Belá
Obec Vrbov
Obec Spišské Podhradie
Obec Červený Kláštor
Obec Majere
Obec Jezersko
Obec Malá Franková
Obec Veľká Franková
Obec Reľov
Obec Osturňa
Obec Spišské Hanušovce
Obec Matiašovce
Obec Ždiar
ďalšími členmi budú podnikateľské subjekty, ako Termálne kúpalisko Vrbov (Salmotherm ,
s.r.o.), SKI Bachledová, Hotel Hviezdoslav, Strachan-SKI, Motorest Goral, Kaštieľ Hanus,
Múzeum Červený Kláštor (Cyprián, n.o.),+ vybrané subjekty z Levoče a okolia.
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Dňa 24.2.2012 je plánované ustanovujúce zasadnutie Valného zhromaždenia, na ktorom sa
zakladajúci členovia dohodnú na schválení zakladajúcich dokumentov orgánov OOCR –
stanov, zakladajúcej listiny predstavenstva, dozornej rady, funkcii riaditeľa a iné.
Mesto Kežmarok má záujem byť zakladajúcim členom oblastnej organizácie a patriť medzi
lídrov rozvoja CR v regióne. Na základe vyššie uvedeného navrhujeme, aby MsZ schválilo
vstup mesta Kežmarok do OOCR.
Návrh na uznesenie:
a) Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje vstup Mesta Kežmarok do Oblastnej
organizácie cestovného ruchu Tatry - Spiš - Pieniny ako spoluzakladajúceho člena tejto
organizácie.

b) Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje členský príspevok Mesta
Kežmarok. v Oblastnej organizácii cestovného ruchu Tatry – Spiš - Pieniny na
rok 2012 vo výške 2507 EUR

