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Zápisnica  

zo zasadnutia Valného zhromaždenia  
krajskej organizácie cestovného ruchu 

Turizmus regiónu Bratislava/Bratislava Region Tourism 
konaného dňa 17. decembra 2013 o 1100 hod. 

v sídle organizácie Sabinovská 16 v Bratislave 

PRÍTOMNÍ: podľa prezenčnej listiny 

PROGRAM: 
1. Otvorenie valného zhromaždenia 
2. Informácia o odpočte plánu aktivít za rok 2013 
3. Schválenie rozpočtu na rok 2014 s výhľadom na roky 2015, 2016 
4. Schválenie ročného plánu aktivít 
5. Rôzne  
6. Záver 

1. Otvorenie valného zhromaždenia  

     Dnešné valné zhromaždenie  krajskej organizácie cestovného ruchu otvoril o 11.00 hod. predseda krajskej 
organizácie JUDr. Ivo Nesrovnal, ktorý konštatoval, že dnešné valné zhromaždenie je vzhľadom na prítomnosť 
všetkých členov krajskej organizácie cestovného ruchu uznášaniaschopné v súlade s článkom 6 bod 6.3 Stanov 
krajskej organizácie cestovného ruchu. V zmysle článku 6 bod 6.4 Stanov krajskej organizácie má každý člen na 
každých začatých 5 000 EUR svojho členského príspevku jeden hlas. Počet hlasov každého člena v kalendárnom roku 
sa vypočíta podľa výšky členského príspevku v predchádzajúcom roku. Na základe tejto skutočnosti má Bratislavský 
samosprávny kraja 51 hlasov a Bratislavská organizácia cestovného ruchu 8 hlasov a Región Senec 1 hlas. Predseda 
krajskej organizácie a zároveň predseda valného zhromaždenia konštatoval, že dnešné valné zhromaždenie je 
zvolané v zmysle článku 6, bod 6.2 Stanov krajskej organizácie cestovného ruchu na základe pozvánky s 
nasledovným programom:  

1. Otvorenie valného zhromaždenia 

2. Informácia o odpočte plánu aktivít za rok 2013 

3. Schválenie rozpočtu na rok 2014 s výhľadom na roky 2015, 2016 

4. Schválenie ročného plánu aktivít 

5. Rôzne  

6. Záver  

     Predseda krajskej organizácie požiadal prítomných členov valného zhromaždenia o doplnenie, resp. zmeny 
programu rokovania. Prítomní členovia nepredniesli žiadne zmeny programu dnešného rokovania valného 
zhromaždenia. Predseda krajskej organizácie skonštatoval, že sa bude rokovať podľa programu uvedeného 
v pozvánke na valné zhromaždenie. 

2. Informácia o odpočte plánu aktivít za rok 2013  

     Predseda krajskej organizácie požiadal výkonnú riaditeľku, aby predniesla stručne informáciu o odpočte plánu 
aktivít uskutočnených v roku 2013 krajskou organizáciou. Ing. Alžbeta Melicharová informovala prítomných členov 
o vykonaných aktivitách v roku 2013 po jednotlivých položkách podľa schváleného rozpočtu na rok 2013 a pridelenej 
dotácie. Rovnako informovala aj o aktivitách, ktoré sú v súčasnosti zazmluvnené, a ktorých plnenie organizácia 
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očakáva v budúcom roku.  V rámci informácie predniesla aj informáciu o členstve krajskej organizácie v Danube 
Competence Center v zmysle uznesenia č. 4 Valného zhromaždenia z 26.9.2012. Výkonná riaditeľka vyhodnotila 
konferenciu v Danube Competence Center, ktorá sa uskutočnila 5.12.2013. Zástupca člena Bratislava Tourist Board 
sa informoval bližšie na cykloščítačku, ktorú krajská organizácia vysúťažila a požiadali o sprístupnenie analýz zo 
štatistického úradu a príručky destinačného manažmentu, ktorými krajská organizácia disponuje. Výkonná riaditeľka 
vysvetlila problematiku cykloščítačky a to, že ide o pokračovanie projektu z OPBK s tým, že podklady k súťaži môže 
poskytnúť oblastnej organizácie Bratislava Tourist Board. Skonštatovala, že pokiaľ organizácia niečo podobné 
obstarávala, mohla vyvinúť iniciatívu a zistiť si plnenie tejto aktivity, keďže organizácia má k dispozícií plán činnosti. 
Krajská organizácia nedisponuje plánom práce a rozpočtami oblastných organizácií, takže nemôže vedieť, aké aktivity 
plánujú realizovať. Iniciatíva musí vychádzať z oblastných organizácií cestovného ruchu. Analýzy, výstupy a príručku 
krajská organizácia poskytne svojim členom a dokumenty uverejní na svojej oficiálnej internetovej stránke. 

Uznesenie č. 1 zo dňa 17.12.2013: 

Valné zhromaždenie berie na vedomie Informáciu o odpočte plánu aktivít za rok 2013 vrátane informácie o členstve 
BRT v Danube Competence Center pre rok 2014. 

Hlasovanie:  

za: 60 hlasov   proti: 0 hlasov   zdržal sa: 0 hlasov  

3. Schválenie rozpočtu na rok 2014 s výhľadom na roky 2015, 2016 

     Predseda krajskej organizácie požiadal výkonnú riaditeľku, aby predniesla stručne prerokovávaný bod.  

     Ing. Alžbeta Melicharová skonštatovala, že predložený rozpočet je zostavený ako vyrovnaný. Organizácia v roku 
2014 počíta s predpokladaným zostatkom z roku 2013 vo výške 180.000,- eur a z príjmom z členského vo výške 
340.000,- eur a príjem z dotácie vo výške 290.000,- eur. Výdavky na aktivity z dotácie vo výške 290.000,- eur, výdavky 
na aktivity z členského vo výške 245.000,- eur a prevádzkové výdavky z členského vo výške 275.000,- eur.   

     Rozpočet na rok 2014 spolu s ročným plánom aktivít a projektom krajskej organizácie sú súčasťou žiadosti 
o dotáciu, ktorú poskytuje Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Predmetný projekt a žiadosť sa 
predkladá na ministerstvo v súlade so zákonom č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu do 15. marca 2014. 

     Predseda krajskej organizácie otvoril diskusiu k predmetnému bodu. Štatutárny zástupca oblastnej organizácie 
Bratislava Tourist Board spochybnil uvedenú výšku členského príspevku do krajskej organizácie a skonštatoval, že 
výpočet, ktorý bol použitý na zistenie tejto sumy je v rozpore so zákonom rovnako ako aj stanovy krajskej organizácie, 
ktoré sú v rozpore so zákonom, čo sa týka výpočtu ročného členského príspevku. Rovnako vyjadril prekvapenie nad 
výškou finančných zdrojov z členského z roku 2013. Bratislava Tourist Board uviedla, že predpokladajú ročný členský 
príspevok v rámci svojho rozpočtu vo výške 39.748,- eur. Výkonná riaditeľka uviedla ako vypočítali predpokladanú 
výšku členských príspevkov pre jednotlivé oblastné organizácie. V zmysle § 8 ods. 5 zákona č. 91/2010 Z. z. 
o podpore cestovného ruchu v platnom znení uvádza, že: „Členský príspevok oblastnej organizácie krajskej organizácii 
je najmenej 10% z členských príspevkov získaných oblastnou organizáciou od obcí a podnikateľských subjektov v 
predchádzajúcom v kalendárnom roku.“ Stanovy krajskej organizácie v článku 4 bod 4.4 písm. b) uvádzajú, že: 
„Členovia krajskej organizácie sú povinní každoročne, vždy najneskôr do 30. 6. príslušného kalendárneho roku zaplatiť 
krajskej organizácii členský príspevok určený nasledovne: každá oblastná organizácia členský príspevok vo výške 
najmenej 10 % z členských príspevkov získaných oblastnou organizáciou od obcí a podnikateľských subjektov v 
predchádzajúcom kalendárnom roku.“ Z uvedeného vyplýva, že stanovy krajskej organizácie sú teda v súlade 
s platným zákonom o podpore cestovného ruchu a predbežný členský príspevok pre oblastné organizácie bol do 
rozpočtu krajskej organizácie roku 2014 vypočítaný správnou metodikou. 

     Predseda krajskej organizácie navrhol vzhľadom na prebiehajúcu diskusiu, aby spracovaný a predložený rozpočet 
bol ako rámcový, resp. predbežný a po schválení rozpočtov Bratislavského samosprávneho kraja a Hlavného mesta 
SR Bratislava bude predložený členom na valné zhromaždenie aktualizovaný rozpočet, ktorý bude zohľadňovať reálne 
príjmy a výdavky na jednotlivé aktivity budú dohodnuté s jednotlivými členmi krajskej organizácie. 

     Valné zhromaždenie v zmysle článku 6 bod 6.7 písm. f) Stanov krajskej organizácie schvaľuje rozpočet na rok 
2014. Na prijatie uznesenia valného zhromaždenia podľa článku 6 bod 6.5. Stanov krajskej organizácie je potrebné, 
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aby za návrh hlasoval Bratislavský samosprávny kraj a aspoň 50% oblastných organizácií, ktoré sú členmi krajskej 
organizácie. 

Uznesenie č. 2 zo dňa 17.12.2013: 

Valné zhromaždenie schvaľuje rámcový rozpočet krajskej organizácie cestovného ruchu Turizmus regiónu 
Bratislava/Bratislava Region Tourism na rok 2014 s predpokladom na roky 2015 a 2016 v zmysle článku 6 bod 6.7 
písm. f) Stanov krajskej organizácie v predloženom znení. 

Hlasovanie:  

za: 60 hlasov   proti: 0 hlasov   zdržal sa: 0 hlasov  

4. Schválenie ročného plánu aktivít 

     Ročný plán aktivít je súčasťou predkladaného projektu a žiadosti o dotáciu, podľa ktorého bude krajská organizácia 
postupovať. Plán aktivít je predložený tak, aby odzrkadľoval rozpočet na rok 2014. Ročný plán aktivít zahŕňa aktivity, 
ktoré nadväzujú aj na plnenie aktivít z roku 2012 a 2013. 

     Valné zhromaždenie v súlade s článku 6 bod 6.7 písm. m) Stanov krajskej organizácie cestovného ruchu schvaľuje 
ročný plán aktivít. Na prijatie uznesenia je potrebná viac ako polovica hlasov prítomných členov.  

Uznesenie č. 3 zo dňa 17.12.2013: 

Valné zhromaždenie schvaľuje predpokladaný ročný plán aktivít krajskej organizácie cestovného ruchu Turizmus 
regiónu Bratislava/Bratislava Region Tourism v súlade s článku 6 bod 6.7 písm. m) Stanov krajskej organizácie 
cestovného ruchu v predloženom znení. 

Hlasovanie:  

za: 60 hlasov   proti: 0 hlasov   zdržal sa: 0 hlasov  

5. Rôzne 

     Predseda krajskej organizácie v rámci bodu Rôzne rokovania valného zhromaždenia vyzval prítomných na 
predloženie iných návrhov na prerokovanie. Členovia nepredložili žiadne návrhy na prerokovanie. 

6. Záver 

     Na záver predseda krajskej organizácie JUDr. Ivo Nesrovnal poďakoval všetkým prítomným za ich aktívnu 
a prínosnú účasť a vecné prerokovanie programu a dnešné zasadnutie valného zhromaždenia ukončil o 12.00 hod. 

 

V Bratislave dňa 17. december 2013                                                                                      

                                             

Predseda valného zhromaždenia:   JUDr. Ivo Nesrovnal      

 

 

Zapisovateľ valného zhromaždenia:  JUDr. Daniela Šurinová                                    

 

 

 

Prílohy : 

 prezenčné listiny z  valného zhromaždenia 
 plné moci  


