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Na rokovanie Mestskej rady mesta Piešťany dňa 10.11.2015

Názov materiálu :

POSKYTNUTIE DOBROVOĽNÉHO PRÍSPEVKU ZO STRANY
MESTA PIEŠŤANY PRE OO CR REZORT PIEŠŤANY

Obsah materiálu :

Dôvodová správa

Návrh na uznesenie : Mestská rada mesta Piešťany po prerokovaní odporúča:
A) Návrh na poskytnutie dobrovoľného členského príspevku v roku 2015 vo výške 30 tis.
eur zo strany Mesta Piešťany pre Oblastnú organizáciu cestovného ruchu Rezort
Piešťany v zmysle Čl. 12 ods. 1 Stanov OO CR Rezort Piešťany
-

schváliť
schváliť s pripomienkami poslancov

B) Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením podľa §14 ods.2 písm. b) a c)
zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, a to
zvýšením bežných výdavkov na rozpočtovej položke 642 006 – Členské príspevky
o sumu 30 tis. eur, predstavujúcich výšku poskytnutého príspevku zo strany Mesta
Piešťany pre OO CR Rezort Piešťany, pričom rozpočtovým opatrením sa menia
výdavky rozpočtu zvýšením výdavkovej časti rozpočtu o sumu 30 tis. eur
-

schváliť
schváliť s pripomienkami poslancov

Spracovateľ

: Ing. Stanislav Mikuš, vedúci Oddelenia finančných služieb MsÚ Piešťany

Predkladateľ : Mgr. Michal Hynek, zástupca primátora mesta Piešťany
Dátum vyhotovenia: 6.11.2015

Dôvodová správa
V zmysle ust. Čl. 12 ods.1 Stanov Rezortu Piešťany Oblastná organizácia cestovného ruchu
tvorí členský príspevok povinný členský príspevok a dobrovoľný členský príspevok, ktorého
výšku oznámi člen organizácie valnému zhromaždeniu najneskôr do konca kalendárneho roka
predchádzajúcemu rok, za ktorý sa členský príspevok uhradí. Lehotu splatnosti dobrovoľného
členského príspevku určuje valné zhromaždenie. Výšku dobrovoľného členského príspevku
obce stanoví uznesením obecné zastupiteľstvo.
Dobrovoľný príspevok zo strany Mesta Piešťany by mal zabezpečiť rozlietanie leteckej linky
Berlín - Piešťany. Linka by bola prínosom k rozvoju cestovného ruchu v regióne,
predovšetkým v oblasti kúpeľníctva. Hlavným podnetom vzniku tejto linky je totiž preprava
nemeckých turistov do piešťanských kúpeľov. Ročne navštívi piešťanské kúpele niekoľkotisíc
nemeckých turistov. Toto číslo však postupne klesá. Priame spojenie Berlína s Piešťanmi by
znižovanie počtu nemeckých turistov mohlo nielen zastaviť, ale aj zvýšiť.
Letecké chartrové spojenie Nemecka a Piešťan zabezpečovala v uplynulých dvoch rokoch
cestovná kancelária EuroMed Berlín. Lety však boli prerušené pre finančné problémy.
Zástupca jej dcérskej spoločnosti EuroMed Slovensko by chcel toto letecké spojenie obnoviť
a preto oslovil vedenie mesta Piešťany s požiadavkou na spolufinancovanie letov. Spoločnosť
má na Slovensku približne 1800 hostí ročne, z nich až 1200 prichádza do Piešťan. Zavedením
letov by sa tento počet podstatne zvýšil. Spoločnosť plánuje 12 letov a s predpokladaným
počtom 55 ľudí na jeden let, by išlo asi o 660 hostí. Asi 40 % by mohla tvoriť nová klientela,
ktorá doteraz navštevovala kúpele v Čechách. Poľsku a Maďarsku. Lety by mala zabezpečiť
CSA. Náklady na jeden let sú však presahujú možnosti touroperátora.
EuroMed Slovensko spolupracuje v Nemecku s touroperátorom MediKur – Reisen, ktorý je
nástupcom CK EuroMed. MediKur – Reisen je pripravený stať sa členom Oblastnej
organizácie cestovného ruchu Rezort Piešťany a vložiť príspevok v rovnakej výške ako Mesto
Piešťany – teda 30 tisíc eur. Dobrovoľný príspevok z Mesta Piešťany a príspevok od
touroperátora budú použité na zlacnenie leteniek pre klientov a tým pádom zvýšenie
atraktivity letov. Cena letenky s podporou tým pádom klesne na sumu 199 eur. Bez podpory
by letenka stála nákladových 350 eur/osoba, čo by malo za následok minimálny, či skôr
žiadny záujem o destináciu Piešťany.
Participácia samosprávy na týchto letoch by sa mala vrátiť do mestskej kasy napríklad aj
v podobe dane za ubytovanie.
Pridanou hodnotou poskytnutia dobrovoľného príspevku pre OO CR Rezort Piešťany by
mohlo byť aj navýšenie budúceho príspevku štátu do tejto organizácie.
Rozpočtovým opatrením č. 8 z roku 2015 došlo ku navýšeniu rozpočtovaných príjmov
v položke rozpočtu 111 003 – Výnos dane z príjmov v celkovej sume 553 751 eur. Z tejto
položky navrhujeme uhradiť poskytnutie dobrovoľného príspevku zo strany mesta Piešťany
pre OO CR Rezort Piešťany v sume 30 tisíc eur.

