
 1 

Zápisnica  

zo zasadnutia Valného zhromaždenia  
krajskej organizácie cestovného ruchu 

Turizmus regiónu Bratislava/Bratislava Region Tourism 
konaného dňa 29. decembra 2015 o 1100 hod. 

v sídle organizácie Sabinovská 16 v Bratislave 

PRÍTOMNÍ: podľa prezenčnej listiny 

PROGRAM: 

1. Otvorenie valného zhromaždenia 

2. Schválenie vstupu OOCR Malé Karpaty do KOCR  

3. Rôzne  

4. Záver 

 

1. Otvorenie ustanovujúceho valného zhromaždenia  

     Dnešné valné zhromaždenie  krajskej organizácie cestovného ruchu otvoril  o 11.00 hod. predseda krajskej 
organizácie RNDr. Martin Zaťovič, ktorý konštatoval, že dnešné valné zhromaždenie je vzhľadom na prítomnosť dvoch 
členov krajskej organizácie je 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 kraj 59 
hlasov (v roku 2014 splatil členský príspevok vo výške 296.900,- eur) a Región Senec 1 hlas (v roku 2014 splatil 
členský príspevok vo výške 4.772,- eur). 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. Schválenie vstupu OOCR Malé Karpaty do KOCR 

3. Rôzne  

4. 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. 

 

Uznesenie č. 1 zo dňa 29.12.2015: 

Valné zhromaždenie schvaľuje program rokovania, tak ako je uvedené v pozvánke na dnešné zasadnutie valného 
zhromaždenia. 

Hlasovanie:  

za: 59+1 hlasov   proti: 0 hlasov   zdržal sa: 0 hlasov  
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2. Schválenie vstupu  OOCR Malé Karpaty do KOCR 

     Predseda krajskej organizácie požiadal výkonného riaditeľa Lukáša Dobrockého, aby oboznámil prítomných členov 
s dôvodmi zvolania valného zhromaždenia.  

     Výkonný riaditeľ Lukáš Dobrocký informoval, že krajská organizácia obdržala do sídla organizácie prihlášku spolu 
so žiadosťou o členstvo oblastnej organizácie Malé Karpaty, ktorá prejavila záujme stať sa členom krajskej 
organizácie. V súlade s článkom 3 Stanov krajskej organizácie cestovného ruchu o členstvo môže požiadať oblastná 
organizácie pôsobiaca na území Bratislavského samosprávneho kraja na základe prihlášky. Členmi sa môžu stať 
oblastné organizácie, ktoré splnia nasledovné podmienky:  
a) členstvo oblastnej organizácie odsúhlasí valné zhromaždenie krajskej organizácie,  
b) oblastná organizácia pristúpi k zakladateľskej zmluve krajskej organizácie a k týmto stanovám, 
c) oblastná organizácia zaplatí členský príspevok, 
d) oblastná organizácia bude zapísaná do zoznamu členov krajskej organizácie. 
      Skonštatoval, že oblastná organizácia Malé Karpaty predložila prihlášku so žiadosťou o členstvo dňa 28.12.2015. 
O vzniku členstva rozhoduje valné zhromaždenia podľa článku 6, bod 6.7 písm. b) Stanov krajskej organizácie 
cestovného ruchu. Na prijatie uznesenia valného zhromaždenia je potrebná viac ako polovica hlasov prítomných 
členov. 
     Zástupca oblastnej organizácie cestovného ruchu Malé Karpaty uviedol, že členstvo v krajskej organizácii 
cestovného ruchu Turizmus regiónu Bratislava/Bratislava Region Tourism bolo schválené Valným zhromaždením dňa 
18.12.2015. Informoval o zakladajúcich členoch oblastnej organizácie, ktorými sú: Mesto Modra, Mesto Svätý Jur, 
Obec Častá, Obec Doľany, Obec Dubová, Obec Limbach, Obec Píla, Obec Vinosady, Michal Petrík – VICTORY'S 
WINE a Svätojurský vinohradnícky spolok. Predsedom predstavenstva oblastnej organizácie Malé Karpaty je Mgr. 
Juraj Petrakovič a podpredsedom predstavenstva je Miloš Grančič.  

 

Uznesenie č. 2 zo dňa 29.12.2015: 

Valné zhromaždenie rozhodlo o vzniku členstva oblastnej organizácie cestovného ruchu Malé Karpaty, so sídlom 
Štúrova 59, 900 01 Modra, IČO: 50110641 na základe prihlášky so žiadosťou o členstvo v krajskej organizácie 
cestovného ruchu Turizmus regiónu Bratislava/Bratislava Region Tourism, so sídlom Sabinovská 16, Bratislava.  

Hlasovanie:  

za: 59+1 hlasov   proti: 0 hlasov   zdržal sa: 0 hlasov  

 

     Predseda krajskej organizácie informoval nového člena, že v zmysle Stanov krajskej organizácie cestovného ruchu 
je potrebné na vznik členstva okrem rozhodnutia valného zhromaždenia aj pristúpenie k zakladateľskej zmluve krajskej 
organizácie zo dňa 13.2.2012 a k stanovám zo dňa 13.2.2012 a zaplatenie členského príspevku. Predseda krajskej 
organizácie požiadal zástupcu oblastnej organizácie cestovného ruchu, aby odovzdal štatutárnym orgánom podpísané  
písomné vyhlásenie k pristúpeniu k zakladateľskej zmluve krajskej organizácie zo dňa 13.2.2012 a k Stanovám 
krajskej organizácie zo dňa 13.2.2012. 

 

Uznesenie č. 3 zo dňa 29.12.2015: 

Valné zhromaždenie konštatuje, že oblastná organizácie cestovného ruchu Malé Karpaty pristúpila k zakladateľskej 
zmluve krajskej organizácie zo dňa 13.2.2012 a k Stanovám krajskej organizácie cestovného ruchu zo dňa 13.2.2012 
na základe písomné vyhlásenia. 

Hlasovanie:  

za: 59+1 hlasov   proti: 0 hlasov   zdržal sa: 0 hlasov  

 

     Predseda krajskej organizácie konštatoval, že na základe rozhodnutia valného zhromaždenia o vzniku členstva 
oblastnej organizácie cestovného ruchu je potrebné určiť novému členovi výšku členského príspevku v súlade 
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s článkom 4 bod 4.6  Stanov krajskej organizácie. Členský príspevok oblastnej organizácie je vo výške najmenej 10% 
z členských príspevkov získaných oblastnou organizáciou od obcí a podnikateľských subjektov. O výške a lehote 
splatnosti členského príspevku rozhoduje valné zhromaždenie v zmysle článku 6, bod 6.7 písm. i) Stanov krajskej 
organizácie cestovného ruchu. Na prijatie uznesenia valného zhromaždenia je potrebná viac ako polovicou hlasov 
prítomných členov. 

 

Uznesenie č. 4 zo dňa 29.12.2015: 

Valné zhromaždenie schvaľuje členský príspevok oblastnej organizácie cestovného ruchu Malé Karpaty na rok 2015 
vo výške 20,14 eur (slovom: dvadsať eur štrnásť centov) splatných do 31.12.2015 na účet krajskej organizácie 
cestovného ruchu č. SK76 7500 0000 0040 1802 6186 vedený v Československej obchodnej banke. 

Hlasovanie:  

za: 59+1 hlasov   proti: 0 hlasov   zdržal sa: 0 hlasov  

 

3. Rôzne  

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

     Výkonný riaditeľ Lukáš Dobrocký informoval prítomných členov, že schválením nového člena krajskej organizácie 
a jeho zaplatením členského príspevku za rok 2015 dôjde k zmene v rozpočte krajskej organizácie cestovného ruchu 
na strane príjmov v časti členské príspevky, ktoré sa zvýšia o 20,14 eur. Na rok 2015 boli schválené členské príspevky 
vo výške 477.261,00  eur, z toho 400.000,- eur  pre Bratislavský samosprávny kraj, 71.400,- eur pre Bratislava 
TouristBoard a 5.861,- eur pre Región Senec. Predniesol návrh uznesenia a požiadal predsedu krajskej organizácie 
o hlasovanie o predmetnom uznesení. Predseda krajskej organizácie vyzval zástupcov členov o prednesenie iných 
návrhov. Ani jeden z členov nemali k predmetnému uzneseniu námietky a nepredložili iný návrh. 

 

Uznesenie č. 5 zo dňa 29.12.2015: 

Valné zhromaždenie schvaľuje zmenu rozpočtu krajskej organizácie cestovného ruchu na rok 2015 na strane príjmov 
v časti členské príspevky od členov na rok 2015, kde dôjde k ich zvýšeniu o 20,14 eur z dôvodu splatenia členského 
príspevku oblastnej organizácie Malé Karpaty. 

Hlasovanie:  

za: 59+1 hlasov   proti: 0 hlasov   zdržal sa: 0 hlasov  

 

     Výkonný riaditeľ požiadal ešte o slovo a informoval prítomných členov najmä zástupcu oblastnej organizácie Malé 
Karpaty o stanovisku oblastnej organizácie Bratislava TouristBoard, ktorý sa dnešného Valného zhromaždenia nemohli 
zúčastniť, o čom informovali na poslednom Valnom zhromaždení dňa 18.12.2015, na ktorom predniesli aj stanovisko 
predstavenstva Bratislava TouristBoard, ktoré schválilo vstup oblastnej organizácie Malé Karpaty do krajskej 
organizácie cestovného ruchu po tom, čo bude organizácia zapísaná v registri oblastných organizácií vedenom 
Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Túto podmienku oblastná organizácia Malé Karpaty 
splnila. Na záver dodal, že krajská organizácia cestovného ruchu pripravila a vydá krátku tlačovú správu o tom, že do 
organizácie pristúpil nový člen, čím sa rozširuje pole pôsobnosti organizácie a možnosti ďalšieho rozvoja, nie len 
cestovného ruchu, krajskej organizácie, ale aj samotných regiónov bratislavského kraja. 

  

4. Záver 

     Na záver predseda krajskej organizácie RNDr. Martin Zaťovič poďakoval všetkým prítomným za ich aktívnu 
a prínosnú účasť a vecné prerokovanie programu a dnešné zasadnutie valného zhromaždenia ukončil o 11,30 hod. 

 



 4 

V Bratislave dňa 29. decembra 2015                                                                                      

 

                                               

Predseda valného zhromaždenia:   RNDr. Martin Zaťovič      

 

 

Zapisovateľ valného zhromaždenia:  JUDr. Daniela Šurinová                  

 

 

 

 

 

 

Prílohy : 

prezenčné listiny z  valného zhromaždenia 

plné moci  


