PRIHLÁŠKA
o členstvo v oblastnej organizácii cestovného ruchu TRNAVA TOURISM
Dolu podpísaný štatutárny zástupca týmto vyhlasujem, že za subjekt/ obec: ............................................
mám záujem stať sa členom oblastnej organizácie cestovného ruchu TRNAVA TOURISM so sídlom v
Trnave.
Dňa
Podacie
vyplní
číslo
organizácia
1. Údaje o žiadateľovi
Vyplňte: Obec alebo PO, FO, forma neziskovej organizácie, štátna príspevková organizácia
a pod.

Právna forma:
Podnikateľský/ nepodnikateľský subjekt
Názov/obch.
meno:
ADRESA SÍDLA
Ulica a číslo:
PSČ:
IČO:
IČ DPH:

Vyplňte: podnikateľ alebo
nepodnikateľ

Obec:
DIČ:

Zapísaný v Registri:
Vypĺňa len obec:

Počet obyvateľov obce k 31.12. kalendárneho roka
predchádzajúceho roku, v ktorom obec vstupuje do
organizácie (rok n-1): doložiť oficiálny doklad z obce
Vyberá na základe VZN obec daň z ubytovania:

ÁNO/ NIE

Ak ÁNO, počet sadzieb:

Počet x podľa druhu ubytovacieho
zariadenia –dokladovať aktuálnym
VZN

Sadzba dane z ubytovania na osobu v eur:
Počet prenocovaní v obci v roku n-1:

Údaje z výkazu FIN 1-04

Počet návštevníkov v obci v roku n-1:
Z toho:
počet domácich návštevníkov:
počet zahraničných návštevníkov:
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Vyplnia všetci

2. Štatutárny zástupca
meno a priezvisko
titul:
e-mail kontakt:
mobil – kontakt:
Vypĺňajú podnikateľské a ostatné subjekty:

3. Zariadenie

KATEGÓRIA1:

KATEGÓRIA 2:

KATEGÓRIA 3:

KATEGÓRIA 4:

KATEGÓRIA 5:

Druh – podľa
Kategórie – viď
v prílohe Kľúč
financovania
OOCR – označte x

UBYTOVACIE
ZARIADENIA

KĽÚČOVÉ
TURISTICKÉ
ATRAKCIE
DESTINÁCIE –
NEKOMERČNÉ
HISTORICKÉ A
PRÍRODNÉ
ATRAKCIE, MÚZEÁ
A GALÉRIE

VINÁRSTVA,
VÝROBNE
MEDOVINY,
PIVOVARY a
OBJEKTY
INDUSTRIÁLNE
HO TURIZMU A
AGROTURIZMU

TURISTICKÍ
SPRIEVODCOVIA

CESTOVNÉ
KANCELÁRIE

a výška
členského
príspevku v danej
kategórii
a skupine- viď
v prílohe Kľúč
financovania
OOCR – uveďte
konkrétnu výšku
príspevku

V označenej
kategórii uveďte
druh a veľkosť
zariadenia - podľa
Kľúča financovania
OOCR
Názov zariadenia/
prevádzky
Adresa:
www:
V prípade, že je
adresa prevádzky/
prevádzkarne iná
ako adresa v Bode
1., doložiť k
Prihláške
aktuálny Výpis zo
Živnostenského
registra

1000/500,00 €

100,00 €

1000/500,00 €

1000/500,00 €
300,00 €
KATEGÓRIA 6: KATEGÓRIA 7:
GASTRONOMICKÉ
ZARIADENIA

OSTATNÉ
VOĽNOČASOVÉ
ZARIADENIA A
AKTIVITY

1000/500,00 €

1000/500,00 €

KATEGÓRIA 8:

KATEGÓRIA 9:

INÉ:

ZDRUŽENIA

DOPRAVA

uveďte

500/300,00 €

1000/500,00 €

Druh – napr. hotel 3*, výrobca vína s
ročnou produkciou fľašovaných vín v
objeme od 18 000 l

Číselné vyjadrenie kapacity, objemu
výroby, návštevnosti a pod. - napr.
objem v l, celková kapacita stoličiek,
počet návštevníkov ročne a pod.

Potvrdzujem - Prihláška obsahuje aj aktuálny Výpis zo Živnostenského registra
Týka sa predovšetkým subjektov, ktoré majú sídlo mimo územia členských obcí Trnava
Tourism (Trnava, Suchá nad Parnou, Špačince, Ružindol, Jaslovské Bohunice,
Smolenice) – povolenú prevádzku/ prevádzkareň ale oficiálne v rámci územia vyššie
uvedených obcí.
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Popis - profil
zariadenia/
služby:

4. Zástupca člena v organizácii
meno a priezvisko
titul:
funkcia:
e-mail kontakt:
mobil – kontakt:

Vyplňte, iba ak ide o osobu inú ako v bode 2.a doložte splnomocnenie

5. Poštová kontaktná adresa
Názov:
Ulica a číslo:
PSČ:

Nevypĺňa sa, ak je totožná s bodom 1

6. Fakturačná adresa
Názov:
Ulica a číslo:
PSČ:
Číslo účtu:

Ak je totožná s bodom 1, vyplňte iba číslo účtu a banky

Obec:

Obec:
Banka:

7. Rozposielanie pozvánok na valné zhromaždenia a iné stretnutia organizácie
Súhlasím so zasielaním elektronickou poštou
na el. adresu:

zaškrtnite

Oboznámil som sa s:


priloženými Stanovami oblastnej organizácie cestovného ruchu TRNAVA TOURISM a Kľúčom
financovania oblastnej organizácie prostredníctvom členských príspevkov pre rok 2018

Súhlasím s tým, že moje dáta budú elektronicky spracovávané, uchovávané a publikované v Registri členov
organizácie a iných potrebných dokumentoch Oblastnej organizácie cestovného ruchu Trnava Tourism.
Čestne vyhlasujem, že pôsobím na území Oblastnej organizácie cestovného ruchu Trnava Tourism (platí pre
obec po schválení členstva v OOCR v obecnom zastupiteľstve a dokladovaní Originálom Uznesenia o vstupe obce do OOCR TRNAVA
TOURISM) a že uvedené údaje sú úplné a pravdivé. Ak príde k zmene v tu uvedených údajoch, budem ich do

15 dní hlásiť OOCR.
Zároveň v zmysle §22 ods. 3 písm. c) zákona č. 91/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov o podpore
cestovného ruchu čestne vyhlasujem, že pri svojej činnosti dodržiavam všeobecné zásady podnikateľskej
a profesionálnej etiky.
Podpis oprávneného zástupcu a pečiatka:
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Kľúč financovania oblastnej organizácie cestovného ruchu TRNAVA TOURISM
prostredníctvom členských príspevkov:
SKUPINA 1:

MESTO TRNAVA

Výška členského príspevku Mesta Trnava ako samostatnej skupiny predstavuje sumu
75 000,00 EUR pre kalendárny rok 2018

SKUPINA 2:

OSTATNÉ ČLENSKÉ OBCE

Výška členského príspevku skupiny 2 sa určí ako súčin počtu obyvateľov obce k 31.12. kalendárneho roka
predchádzajúceho roku, v ktorom obec vstupuje do organizácie a sadzby 0,40 eur na obyvateľa

SKUPINA 3:

PODNIKATEĽSKÉ A NEPODNIKATEĽSKÉ SUBJEKTY

KATEGÓRIA 1:
UBYTOVACIE ZARIADENIA
Výška členského príspevku člena kategórie sa určí ako:
jednotná výška paušálneho príspevku na jedno zariadenie v závislosti od druhu a kategórie ubytovacieho
zariadenia (vrátane prevádzky pohostinského odbytového strediska – typu reštaurácia, ak je reštaurácia povinným
vybavením ubytovacieho zariadenia podľa Vyhlášky Ministerstva hospodárstva SR č. 277/2008 Z.z., ktorou sa
ustanovujú klasifikačné znaky na ubytovacie zariadenia pri ich zaraďovaní do kategórií a tried), pričom minimálna
výška členského príspevku v tejto kategórii predstavuje 500,00 EUR.
hotel 4* - 5*
vrátane reštaurácie


hotel 1* - 3*



motel



botel



penzión



apartmánový dom



turistická ubytovňa



chatová osada



kemping



táborisko



ubytovanie v súkromí

1 000, 00 EUR

500,00 EUR

KATEGÓRIA 2:
KĽÚČOVÉ TURISTICKÉ ATRAKCIE DESTINÁCIE – NEKOMERČNÉ HISTORICKÉ A PRÍRODNÉ ATRAKCIE,
MÚZEÁ A GALÉRIE
Najvýznamnejšie historické a prírodné atrakcie regiónu TIRNAVIA ako klasické magnety v turizme schopné
vyvolávať prirodzenú návštevnosť destinácie.
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Výška členského príspevku člena kategórie sa určí ako:
jednotná výška paušálneho príspevku na jeden objekt, pričom minimálna výška členského príspevku v tejto
kategórii predstavuje 300,00 EUR.
V prípade, že má jeden subjekt v správe viaceré z uvedených atrakcií v danej kategórii, vzťahuje sa členský
príspevok vo výške 300,00 EUR na tento súbor viacerých atrakcií.
Pozn.: nekomerčné subjekty


symboly Malého Ríma – kostoly a bazilika



zámok



historický kaštieľ



pôsobiská významných, svetovo uznávaných osobností
(globálnych značiek)



jaskyňa



múzeá s expozíciami a pamiatkovým fondom



galérie výtvarného umenia

300,00 EUR

KATEGÓRIA 3:
VINÁRSTVA, VÝROBNE MEDOVINY, PIVOVARY a OBJEKTY INDUSTRIÁLNEHO TURIZMU A
AGROTURIZMU ako zážitkové atrakcie so stálou ponukou degustácií a/alebo stálou ponukou prehliadok
výrobných priestorov
Výška členského príspevku člena kategórie sa určí ako:
jednotná výška paušálneho príspevku na jedno zariadenie v závislosti od druhu a veľkosti zariadenia, pričom
minimálna výška členského príspevku v tejto kategórii predstavuje 500,00 EUR.


Výrobcovia vína s ročnou produkciou fľašovaných vín
v objeme od 18 000 l vyššie so stálou ponukou degustácií
a/alebo stálou ponukou zážitkových prehliadok výrobných
priestorov



Výrobcovia medoviny s ročnou produkciou v objemoch
od 10 000 l vyššie so stálou ponukou degustácií a/alebo
stálou ponukou zážitkových prehliadok výrobných priestorov



Výrobcovia piva s ročnou produkciou v objemoch
od 100 hl vyššie so stálou ponukou degustácií a/alebo
stálou ponukou zážitkových prehliadok výrobných priestorov



Fabriky s výrobou regionálnych produktov so stálou
ponukou testovania produktov a/ alebo so stálou ponukou
zážitkových prehliadok výrobných priestorov



Výrobcovia vína s ročnou produkciou fľašovaných vín v
objeme do 17 999 l so stálou ponukou degustácií a/alebo
stálou ponukou zážitkových prehliadok výrobných priestorov



Výrobcovia medoviny s ročnou produkciou v objemoch
do 9 999 l so stálou ponukou degustácií a/alebo stálou
ponukou zážitkových prehliadok výrobných priestorov



Výrobcovia piva s ročnou produkciou v objemoch do
9 999 l so stálou ponukou degustácií a/alebo stálou ponukou
zážitkových prehliadok výrobných priestorov



Malovýrobcovia a remeselníci - regionálnych produktov
so stálou ponukou testovania produktov a/ alebo so stálou
ponukou zážitkových prehliadok výrobných priestorov
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KATEGÓRIA 4:
TURISTICKÍ SPRIEVODCOVIA
Výška členského príspevku člena kategórie sa určí ako:
jednotná výška paušálneho príspevku na subjekt, pričom minimálna výška členského príspevku v tejto kategórii
predstavuje 100,00 EUR
Fyzické osoby fyzické osoby - podnikateľ (SZČO) a právnické
osoby s oprávnením turistického sprievodcu (v rámci regiónu
TIRNAVIA)

100,00 EUR

KATEGÓRIA 5:
CESTOVNÉ KANCELÁRIE
Výška členského príspevku člena kategórie sa určí ako:
jednotná výška paušálneho príspevku na jedno zariadenie, pričom minimálna výška členského príspevku v tejto
kategórii predstavuje 500,00 EUR
cestovná kancelária so zameraním na domáci cestovný
ruch (DCR) alebo incoming
cestovná agentúra so zameraním na domáci cestovný ruch
(DCR) alebo incoming

1 000,00 EUR

500,00 EUR

KATEGÓRIA 6:
GASTRONOMICKÉ ZARIADENIA
Výška členského príspevku člena kategórie sa určí ako:
jednotná výška paušálneho príspevku na jedno zariadenie v závislosti od druhu gastronomického zariadenia
podľa Vyhlášky Ministerstva hospodárstva SR č. 125/1995 Z. z., ktorou sa upravuje kategorizácia pohostinských
prevádzkarní a klasifikačné znaky na ich zaraďovanie do skupín a kapacity celkového počtu stoličiek, pričom
minimálna výška členského príspevku v tejto kategórii predstavuje 500,00 EUR


reštaurácia



pizzéria



kaviareň, klub, bar



vináreň, pivnica, piváreň

1 000,00 EUR

 hostinec
s celkovou kapacitou stoličiek od 100 vyššie


reštaurácia



pizzéria



kaviareň, klub, bar



vináreň, pivnica, piváreň

500,00 EUR

 hostinec
s celkovou kapacitou stoličiek do 99
KATEGÓRIA 7:
OSTATNÉ VOĽNOČASOVÉ ZARIADENIA A AKTIVITY
Výška členského príspevku člena kategórie sa určí ako:
jednotná výška paušálneho príspevku na jedno zariadenie, pričom minimálna výška členského príspevku v tejto
kategórii predstavuje 500,00 EUR
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kasíno



rôzne druhy športových ihrísk (napr. golfové, futbalové,
hokejové, ...)



nákupné centrum s kapacitou nad 3000 návštevníkov
ročne



rôzne druhy tréningových ihrísk (napr. golfové,
futbalové, hokejové...)



strelnica



let balónom



lanové centrum



organizátori podujatí – kultúrnych, športových,
spoločenských, historických, hudobných a iných

1 000,00 EUR

500,00 EUR

KATEGÓRIA 8:
ZDRUŽENIA
Výška členského príspevku člena kategórie sa určí ako:
jednotná výška paušálneho príspevku na subjekt, pričom minimálna výška členského príspevku v tejto kategórii
predstavuje 300,00 EUR
klastre cestovného ruchu, združenia zamerané na problematiku súvisiacu s cestovným ruchom v destinácii
TIRNAVIA - napr. so zameraním na kultúru, pamiatky, históriu, zachovávanie tradícií, cyklotrasy, vinárstvo a pod.
s konkrétnymi produktami využiteľnými ako ponuka v turizme (napr. podujatie, jarmok, športová akcia, cyklotrasa,
turistický chodník…)
Pozn. Produktom nie je vnímaná ponuka/ produkty jednotlivých fyzických alebo právnických osôb, ktoré sú členmi
daného združenia, ale spoločný výstup – ponuka činnosti združenia
subjekty združujúce podnikateľské subjekty

500,00 EUR

subjekty združujúce nepodnikateľské subjekty

300,00 EUR

KATEGÓRIA 9:
DOPRAVA
Výška členského príspevku člena kategórie sa určí ako:
jednotná výška paušálneho príspevku na subjekt v závislosti od druhu dopravy, pričom minimálna výška
členského príspevku v tejto kategórii predstavuje 500,00 EUR


ŽSR



SAD



MHD



autobusový prepravca – kapacita najväčšieho autobusu
nad 40 miest

autobusový prepravca - kapacita najväčšieho autobusu do
40 miest

PRIHLÁŠKA o členstvo v oblastnej organizácii cestovného ruchu TRNAVA TOURISM

1 000,00 EUR

500,00 EUR

7/7

