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Zápisn ica   

zo zasadnutia Valného zhromaždenia  
krajskej organizácie cestovného ruchu 

Turizmus regiónu Bratislava/Bratislava Region Tourism 
konaného dňa 14. marca 2018 o 1000 hod. 

v sídle organizácie Sabinovská 16 v Bratislave 

PRÍTOMNÍ: podľa prezenčnej listiny 

PROGRAM: 
1. Otvorenie valného zhromaždenia 
2. Schválenie výšky a lehoty splatnosti členského príspevku na rok 2018 
3. Schválenie spresneného rozpočtu a plánu činnosti na rok 2018 
4. Schválenie žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu organizácií cestovného ruchu 
5. Vyhodnotenie projektov dotačnej schémy  
6. Záver 

1. Otvorenie valného zhromaždenia  

     Dnešné valné zhromaždenie  krajskej organizácie cestovného ruchu otvoril o 10.00 hod. predseda krajskej 
organizácie RNDr. Martin Zaťovič, ktorý konštatoval, že dnešné valné zhromaždenie je vzhľadom na prítomnosť 
4 členov krajskej organizácie cestovného ruchu uznášaniaschopné v súlade s článkom 6 bod 6.3 Stanov 
krajskej organizácie cestovného ruchu. Valné zhromaždenie je uznášania schopné, ak je prítomná 
nadpolovičná väčšina všetkých členov krajskej organizácie. 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 144 hlasov (výška členského príspevku 
na rok 2017 bola 720.000,- eur), Bratislavská organizácia cestovného ruchu 19 hlasov (výška členského 
príspevku na rok 2017 bola  94.255,- eur) a Región Senec 2 hlasy (výška členského príspevku na rok 2017 bola 
8.386,- eur), OOCR Malé Karpaty 1 hlas (výška členského príspevku na rok 2017 bola 4.131,80  eur) a OOCR 
Záhorie 1 hlas (výška členského príspevku na rok 2017 bola 1.572,56 eur). 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. Schválenie výšky a lehoty splatnosti členského príspevku na rok 2018 

3. Schválenie spresneného rozpočtu a plánu činnosti na rok 2018  

4. Schválenie žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu organizácii cestovného ruchu 

5. Vyhodnotenie projektov dotačnej schémy 

6. Záver 

     Predseda krajskej organizácie požiadal prítomných členov valného zhromaždenia o prednesenie prípadných 
zmien programu rokovania. Prítomní členovia nepredniesli žiadne doplňujúce alebo pozmeňujúce návrhy. 
Následne dal predseda krajskej organizácie hlasovať o programe, tak ako bol uvedený v pozvánke na Valné 
zhromaždenie. 

Uznesenie č. 1 zo dňa 14.03.2018: 

Valné zhromaždenie schvaľuje dnešný program zasadnutia Valného zhromaždenia: 
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1. Otvorenie valného zhromaždenia 

2. Schválenie výšky a lehoty splatnosti členského príspevku na rok 2018 

3. Schválenie spresneného rozpočtu a plánu činnosti na rok 2018  

4. Schválenie žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu organizácii cestovného ruchu 

5. Vyhodnotenie projektov dotačnej schémy 

6. Záver 

Hlasovanie:  

za: 144+19+1+1 hlasov   proti: 0 hlasov   zdržal sa: 0 hlasov  

2. Schválenie výšky a lehoty splatnosti členského príspevku na rok 2018  

     Predseda krajskej organizácie požiadal výkonného riaditeľa a prednesenie bodu č. 2 dnešného Valného 
zhromaždenia. Výkonný riaditeľ Lukáš Dobrocký informoval, že Valné zhromaždenie krajskej organizácie 
cestovného ruchu Turizmus regiónu Bratislava svojimi Uzneseniami č. 4 až 8 zo dňa 21.12.2017 určilo na rok 
2018 pre Bratislavský samosprávny kraj členský príspevok vo výške 460.000,- eur, pre oblastnú organizáciu 
Región Senec členský príspevok  vo výške 9.250,- eur, pre oblastnú organizáciu cestovného ruchu Malé 
Karpaty členský príspevok vo výške 5.410,68 eur, pre oblastnú organizáciu cestovného ruchu Záhorie členský 
príspevok vo výške 2.698,49 eur a pre oblastnú organizáciu Bratislava Tourist Board určila a schválila členský 
príspevok vo výške cca 99.245,- eur splatný v troch splátkach. Prvú splátku vo výške 30.000,- eur organizácia 
uhradila 31.1.2018.   

     Dňa 02.03.2018 predseda krajskej organizácie obdržal požiadavku predstavenstva Bratislava Tourist Board 
na zmenu výšky členského príspevku na rok 2018 a jeho navýšenie na sumu 100.742,60 eur, čo je 10% 
vybratého členského do BTB za rok 2017 a návrh na nasledovný splátkový kalendár: 1. splátku vo výške 
30.000,- eur (slovom: tridsaťtisíc eur) do 31.1.2018, 2. splátku vo výške 30.000,- eur (slovom: tridsaťtisíc eur) 
do 15.04.2018 a 3. splátku vo výške 40.742,60 eur (slovom: štyridsaťtisícsedemstoštyridsaťdva eur aj 60 
centov). Nakoľko BTB neuviedlo lehotu na splatenie poslednej splátky predpokladá, že posledná splátka bude 
uhradená do 30.06.2018, tak ako predpisujú stanovy. Celkovo by Bratislava Tourist Board zaplatila členský 
príspevok vo výške 100.742,60 eur. 

     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 podľa článku 6 bod 6.5. Stanov krajskej organizácie.  

     Predseda krajskej organizácie po úvodnom slove otvoril diskusiu. Do diskusie sa prihlásil zástupca 
Bratislava Tourist Board, ktorý sa zaujímal o výšku členského príspevku Bratislavského samosprávneho kraja, 
nakoľko predsedníčka predstavenstva obdržala informáciu, že aj Bratislavský samosprávny kraj bude 
navyšovať členský príspevok a kam bude nasmerovaný. Následne sa do diskusie prihlásil zástupca 
Bratislavského samosprávneho kraja, ktorý zareagoval aj na otázku zástupcu Bratislava Tourist Board týkajúcu 
sa zmeny členského príspevku. Zástupca Bratislavského samosprávneho kraja informoval, že tak ako na 
poslednom zasadnutí Valného zhromaždenia v decembri 2017 avizovali, že prehodnotia aktivity a činnosti 
krajskej organizácie cestovného ruchu, aby boli v súlade s predstavami nového vedenia, s jednotlivými 
schválenými dokumentmi a dlhoročnou tradíciou jednotlivých podujatí, podarilo sa im skontrolovať, 
zosumarizovať a sprehľadniť všetky podujatia podporované na území destinácie bratislavský kraj a vďaka 
finančnej konsolidácií nájsť časť finančných prostriedkov a tým navýšiť členský príspevok Bratislavského 
samosprávneho kraja o 150.000,- eur.  Členský príspevok Bratislavského samosprávneho kraja by bol na rok 
2018 vo výške 610.000,- eur, ktorý by Bratislavský samosprávny kraj zaplatil v dvoch splátkach a to 460.000,- 
eur do 31.3.2018 a 150.000,- eur do 30.06.2018. V takomto znení navrhujú aj úpravu Uznesenia Valného 
zhromaždenia č. 4 zo dňa 21.12.2017. Čo sa týka využitia členského príspevku, to bude predmetom 
nasledujúceho bodu rokovania. 

     Po skončení diskusie dal predseda krajskej organizácie hlasovať o výške a lehote splatnosti jednotlivých 
členských príspevkoch. 
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Uznesenie č. 2  zo dňa 14.03.2018: 

Valné zhromaždenie schvaľuje zmenu Uznesenia č. 8 zo dňa 21.12.2017 nasledovne: Valné zhromaždenie 
určuje členský príspevok oblastnej organizácie cestovného ruchu Bratislava Tourist Board na rok 2018 vo výške 
100.742,60 eur (slovom: jednostotisíc sedemstoštyridsaťdva eur a 60 centov) splatný na účet krajskej 
organizácie cestovného ruchu č. SK76 7500 0000 0040 1802 6186 vedený v Československej obchodnej 
banke v troch splátkach a to nasledovne 1. Splátka vo výške 30.000,- eur (slovom: tridsaťtisíc eur) do 
31.01.2018, 2.splátka vo výške 30.000,- eur (slovom: tridsaťtisíc eur) do 15.4.2018 a 3. Splátka vo výške 
40.742,60 eur (slovom: štyridsaťtisíc sedemstoštyridsaťdva eur a 60 centov) do 30.06.2018. 

za: 144+19+1+1 hlasov   proti: 0 hlasov   zdržal sa: 0 hlasov  

Uznesenie č. 3  zo dňa 14.03.2018: 

Valné zhromaždenie schvaľuje zmenu Uznesenia č. 4 zo dňa 21.12.2017 nasledovne: Valné zhromaždenie 
určuje členský príspevok pre Bratislavský samosprávny kraj na rok 2018 vo výške 610.000,- eur (slovom: 
šesťstodesaťtisíc eur) splatný na účet krajskej organizácie cestovného ruchu č. SK76 7500 0000 0040 1802 
6186 vedený v Československej obchodnej banke v dvoch splátkach a to nasledovne 1. splátku vo výške 
460.000,- do 31.03.2018 a 2. Splátku vo výške 150.000,- eur do 30.06.2018. 

za: 144+19+1+1 hlasov   proti: 0 hlasov   zdržal sa: 0 hlasov  

3. Schválenie spresneného rozpočtu a plánu činnosti na rok 2018 

     Valné zhromaždenie na svojom zasadnutí dňa 21.12.2017 schválilo uznesením č. 2 a 3  rámcový rozpočet 
a rámcový plán aktivít krajskej organizácie cestovného ruchu Bratislava Region Tourism na rok 2018, v ktorom 
sa uvádza aké všetky aktivity plánuje organizácia zorganizovať a zrealizovať  a tým zabezpečiť propagáciu 
bratislavského regiónu. V predkladanom rozpočte na rok 2018 a pláne aktivít na rok 2018 sú zohľadnené 
požiadavky jednotlivých oblastných organizácií cestovného ruchu, ktoré vyplynuli zo spoločného stretnutia, 
ktoré sa uskutočnilo dňa 23.01.2018 v sídle krajskej organizácie cestovného ruchu a rovnako aj požiadavka 
Bratislava Tourist Board, ktorú adresovali predsedovi krajskej organizácie dňa 02.03.2018. V rozpočte na rok 
2018 oproti pôvodnému rozpočtu schvaľovanému dňa 21.12.2017 Valným zhromaždením bol vyčlenený ako 
nová aktivita projekt Intereg SK/AT z dôvodu prehľadnejšieho vedenia nákladov na danú aktivitu či už voči 
hlavnému partnerovi (jednoduchšie vyúčtovanie), ale aj voči Ministerstvu dopravy a výstavby SR ako 
poskytovateľovi dotácie. Po schválení upravených členských príspevkov krajská organizácia predpokladá 
nasledovné príjmy: členské príspevky vo výške 728.101,77 eur (od VUC vo výške 610.000,- eur, od oblastnej 
organizácie  cestovného ruchu Bratislavská organizácia cestovného ruchu (Bratislava Tourist Board) vo výške 
100.742,60 eur, od oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Senec vo výške 9.250,- eur, od oblastnej 
organizácie cestovného ruchu Malé Karpaty vo výške 5.410,68 eur, od oblastnej organizácie cestovného ruchu 
Záhorie vo výške 2.698,49 eur), nevyčerpané členské príspevky z roku 2017 vo výške 101.085,80 eur a 
dotácia zo štátneho rozpočtu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR organizácia 
predpokladá vo výške 386.000,- eur. Predpokladané výdavky/náklady v roku 2018 sú nasledovné: na 
prevádzku vo výške 433.153,09 eur, na aktivity z členského 396.034,48 eur a na aktivity z dotácie 386.000,00 
eur. Po úvodnom slove otvoril predseda krajskej organizácie diskusiu k predmetnému návrhu rozpočtu a plánu 
činnosti na rok 2018. Do diskusie sa prihlásil zástupca Bratislava Tourist Board, ktorý sa zaujímal, prečo neboli 
všetky návrhy BTB premietnuté do plánu činnosti. Podľa ich názoru je  Bratislava card City&Region  nosným 
produktom organizácie a nástroj propagácie pre mesto aj región a náklady, ktoré s tým BTB má sú tak vysoké, 
že sú toho názoru, aby aj krajská organizácia sa podieľala na časti týchto nákladov. To isté sa týka aj sochy, 
ktorú chce dať BTB vyhotoviť a požaduje z dotácie spolupodieľanie sa na nákladoch krajskej organizácie. 
Navyše organizácia nepredložila prevádzkovú časť nákladov a vzhľadom na výšku členských príspevkov, 
ktorou sa podieľa BTB, požadujú preukázať výšku mzdových nákladov a zároveň aj súpis všetkých 
zamestnancov a dohodárou. Podľa ich názoru ide veľká časť finančných prostriedkov na mzdové náklady. 
Požadujú, aby členovia mali prehľad o rozpočte, resp. o použití finančných prostriedkov na jednotlivé aktivity 
a nie až po plnení, resp. realizácii podujatí v rámci správy o činnosti, kde riaditeľ uvedie na čo sa finančné 
prostriedky použili. Členovia nemajú tak možnosť namietať a kontrolovať kam a hlavne v akej výške finančné 
prostriedky poputujú. BTB musí presne uvádzať na akú aktivitu, koľko financií pôjde a vedenie je prísne 
kontrolované predstavenstvom a predstavenstvo Valným zhromaždením. Tu dáva Valné zhromaždenie 
možnosť výkonnému riaditeľovi si stanoviť na akú aktivitu a koľko prispeje a to podľa nich nie je správne. 
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Zástupca Bratislavského samosprávneho kraja požiadal na základe upravenej výšky členského príspevku 
o zmenu v rozpočte a pláne činnosti a doplniť do rozpočtu 150.000,- eur na aktivity hradené z členských 
príspevkov a v položke  2 doplniť nasledovné podujatia: One Day Jazz, Ubránili sme sa, Ekotopfilm, Biela Noc, 
Viva Musica, Pocta slobode (koncert slobody na Devíne). Niektoré podujatia sa už v pláne činnosti nachádzajú 
a niektoré Bratislavský samosprávny kraj žiada doplniť. Tak ako uviedli v predchádzajúcom bode veľa 
finančných prostriedkov v minulosti išlo na jednotlivé podujatia a v súčasnosti vedenie Bratislavského 
samosprávneho kraja prehodnotilo financovanie a rozhodlo sa znížiť plnenie na jednotlivé podujatia. Nemyslia 
si, že je vhodné, aby dlhoročne podporované podujatia neboli podporované vôbec, ale nie v takej miere ako to 
bolo doteraz. Čo sa týka kontroly použitia finančných prostriedkov, tak aj Bratislavský samosprávny kraj je ten, 
ktorý bude dohliadať a volať potom, aby boli financie použité efektívne, hospodárne a účelne. Nemyslia si, že je 
vhodné, aby boli finančné prostriedky presne schvaľované na jednotlivé aktivity. Stratí sa tým možnosť 
predsedu a riaditeľa vyjednávať o cene. Cieľom by malo byť zrealizovať, resp. podporiť podujatie v rozumnej 
miere. Zástupca Bratislava Tourist Board požadoval, aby Bratislavský samosprávny kraj v rámci tak vysokého 
členského príspevku vyčlenil 10.000,- eur  na podporu karty a preplácania nákladov a podporil produkt BTB, 
ktorý má zmysel a je zaujímavý pre turistov. Zástupca OOCR Malé Karpaty skonštatoval, že rozumie 
požiadavke BTB čo sa týka kontroly používania finančných prostriedkov a považuje to len za technickú vec, na 
ktorej sa dá dohodnúť. Čo sa týka nákladov na kartu, tak súhlasí, aby sa vyčlenili nejaké finančné prostriedky 
na úhradu nákladov spojených s kartou, nakoľko si myslí, že jednotlivé oblastné organizácie nebudú mať 
vyčlenené finančné prostriedky na refundáciu zliav. Následne výkonný riaditeľ spolu s predsedom krajskej 
organizácie zareagovali na jednotlivé podnety a námietky predložené členmi. Prehľad o jednotlivých aktivitách, 
ktoré sa pripravujú a ktoré sú v pláne činnosti aj s predpokladanými nákladmi/výdavkami, dostali jednotliví 
členovia na spoločnom stretnutí v januári, na ktorom sa zástupcovia bavili o samotných aktivitách a svojich 
požiadavkách. Každý zástupca predniesol záujem o podporu svojich aktivít aj o výške ich podpory a krajská 
organizácia to zapracovala do rozpočtu a plánu činnosti na rok 2018. Nie je problém sa pri realizácii 
jednotlivých aktivít stretnúť so zástupcami člena a oboznámiť sa s realizáciou a plnením každej aktivity. Čo sa 
týka Bratislava card City&Region, tak na ITF SlovakiaTour sa výkonný riaditeľ stretol s p. Mazúchovu, 
zodpovednou za kartu v BTB, s p. Mikulovou z BSK a p. Melicharovou, predsedníčkou predstavenstva 
a dohodli sa, že ak bude karta profitovať, bude sa podieľať na refundácií nákladov, nakoľko sa predpokladá 
refundácia finančných prostriedkov z projektu Interreg SK-AT. Výkonný riaditeľ vyjadril názor, že si nemyslí, že 
úlohou KOCR je vybavovať zľavy u jednotlivých prevádzkovateľov služieb v regióne, ale práve jednotlivých 
OOCR, ale pokiaľ by sa preplácali náklady jednotlivým oblastným organizáciám, tak by sa mali preplácať aj 
BTB, aby bola zachovaná spravodlivosť. Zástupca BTB v rámci diskusie konštatoval, že filozofia BTB je iná 
ako KOCR, čo sa týka podpory podujatí. Zastávajú názor, že majú podujatia propagovať a nie podporovať. 
Práve z tohto dôvodu predstavenstvo hlasovalo za vystúpenie BTB z KOCR a väčšina súhlasila, ale bolo to 
zbytočné. Predseda krajskej organizácie po vystúpeniach zástupcu BTB navrhol, nepodporiť podujatia, keďže 
ani BTB nepodporuje podujatia, ktoré sa navrhujú podporiť v rámci rozpočtu a plánu činnosti požadovaných 
BTB, ale podporiť kartu. Zástupca Bratislavského samosprávneho kraja navrhol, teda v rámci rozpočtu a plánu 
činnosti, doplniť do plánu činnosti na rok 2018 spomínané podujatia a navýšiť v položke 2.4. členské príspevky 
o 145.000,- eur na 157.000,- eur a v položke 1 marketing a propagácia, v podpoložke 1.3.2 – marketingová 
kampaň Bratislava card City&Region doplniť spoluúčasť a navýšiť členské príspevky o 5.000,- eur.  

Po skončení diskusie dal predseda krajskej organizácie hlasovať o spresnenom rozpočte a pláne činnosti na 
rok 2018. 

Uznesenie č. 4  zo dňa 14.03.2018: 

Valné zhromaždenie schvaľuje spresnený rozpočet krajskej organizácie cestovného ruchu Turizmus regiónu 
Bratislava/Bratislava Region Tourism na rok 2018 v zmysle článku 6 bod 6.7 písm. f) Stanov krajskej 
organizácie s úpravami a návrhmi prednesenými Bratislavským samosprávnym krajom. 

za: 144+19+1+1 hlasov   proti: 0 hlasov   zdržal sa: 0 hlasov  

Uznesenie č. 5 zo dňa 14.03.2018: 

Valné zhromaždenie schvaľuje spresnený ročný plán aktivít krajskej organizácie cestovného ruchu Turizmus 
regiónu Bratislava/Bratislava Region Tourism na rok 2018 v súlade s článku 6 bod 6.7 písm. m) Stanov krajskej 
organizácie cestovného ruchu s úpravami a návrhmi prednesenými Bratislavským samosprávnym krajom. 
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Hlasovanie:  

za: 144+19+1+1 hlasov   proti: 0 hlasov   zdržal sa: 0 hlasov  

4. Schválenie žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu organizácii cestovného ruchu 

     Predseda krajskej organizácie požiadal výkonného riaditeľa, aby predniesol stručne informáciu k žiadosti 
o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na rok 2018. Informoval, že organizácia vypracovala žiadosť 
v zmysle a v súlade s vydaným Výnosom Ministerstva dopravy a výstavby a regionálneho rozvoja SR č. 
04210/2014/B710-SCR/8331-M  z 10. februára 2014, ktorým sa ustanovuje vzor Žiadosti o poskytnutie dotácie 
organizáciám cestovného ruchu a náležitosti projektu a v zmysle Usmernenie k žiadosti o poskytnutie dotácie 
z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy a výstavby SR, pokyny a postupy pre organizácie CR na jej získanie 
v roku 2018. K žiadosti organizácia priloží povinné prílohy v zmysle § 29, t.j. čestné vyhlásenie, potvrdenia 
poisťovní a výpis z účtu. BRT sa uchádza o dotáciu vo výške 386 tis. Eur. Projekty a žiadosť sa doplní o 
informácie prednesené vrámci rozpočtu a plánu činnosti na rok 2018, ktorý práve Valné zhromaždenie 
prerokovalo a schválilo. Na prijatie uznesenia je potrebná viac ako polovica hlasov prítomných členov. 

Po úvodnom slove otvoril predseda krajskej organizácie diskusiu k predmetnému bodu rokovania. Zástupca 
Bratislavského samosprávneho kraja poďakoval predsedovia krajskej organizácie a výkonnému riaditeľovi za 
automatickú úpravu žiadosti, nakoľko chcel požiadať, aby prednesené zmeny v bode rozpočet a plán činnosti 
boli premietnuté aj do samotnej žiadosti, aby dokumenty navzájom korešpondovali. 

Po skončení diskusie dal predseda krajskej organizácie hlasovať o schválení žiadosti o poskytnutie dotácie 
z Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky na rok 2018. 

Uznesenie č. 6 zo dňa 14.03.2018: 

Valné zhromaždenie schvaľuje žiadosť o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu organizácii cestovného 
ruchu na rok 2018 z Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky vrátane príloh vo výške 386.000,- eur 
s pripomienkou Bratislavského samosprávneho kraja na doplnenie podujatí navrhnutých v rámci rozpočtu 
a plánu činnosti na rok 2018. 

Hlasovanie:  

za: 144+1+1 hlasov   proti: 0 hlasov   zdržal sa: 0 hlasov  

5. Vyhodnotenie projektov dotačnej schémy 

    Predseda krajskej organizácie požiadal výkonného riaditeľa, aby predniesol informáciu o vyhodnotení 
projektov. Lukáš Dobrocký v krátkosti informoval prítomných členov Valného zhromaždenia. Členovia krajskej 
organizácie cestovného ruchu na Valných zhromaždeniach schválili dokumenty ku grantovej schéme, ale aj 
samotné rozdelenie finančných prostriedkov na základe odporúčania odbornej hodnotiacej komisie. Celú 
genézu schvaľovania dokumentov a finančných prostriedkov majú členovia uvedenú písomne v predloženom 
materiáli.       

     Žiadatelia o dotáciu po skončení projektov vyhotovili vyúčtovanie vo forme Záverečnej hodnotiacej 
a finančnej správy a v stanovenej lehote postupne predkladali poskytovateľovi samotné vyúčtovania vrátane 
plnenia a všetkých potrebných dokladov. V prípade žiadateľa Galéria Nedbalka, n. o. neprišlo k podpisu Zmluvy 
o poskytnutí dotácie nakoľko žiadateľ nemal zabezpečené technicko-stavebné riešenie a povolenia od 
príslušných inštitúcií. Vzhľadom na to, že nebola podpísaná Zmluva o poskytnutí dotácie, uznesenie Valného 
zhromaždenia KOCR BRT v časti schválenie dotácie predmetnému žiadateľovi, na základe ktorého bola 
vypracovaná písomná Zmluva o poskytnutí dotácie, stratilo platnosť. 

     V prípade dvoch žiadateľov Divoká voda, s.r.o. a Židovská náboženská obec sa uskutočnilo podpísanie 
Zmluvy o poskytnutí dotácie a aj poskytnutie finančných prostriedkov, pričom projekty sa nezrealizovali 
a finančné prostriedky sa v plnej miere vrátili poskytovateľovi. V prípade žiadateľa Divoká voda, s.r.o. sa projekt 
nezrealizoval z dôvodu, sezóny a juniorských majstrovstiev a po ich skončení, by žiadateľ nedokázal projekt 
zrealizovať v termíne ako plánoval. Žiadateľ Židovská náboženská obec zrealizovala projekt, ale z iných 
externých zdrojov a tak neboli potrebné zdroje od poskytovateľa. Žiadateľ Múzeum mesta Bratislavy zrealizoval 
projekt v nižšej finančnej hodnoty ako pôvodne predpokladali a to z dôvodu ušetrenia finančných zdrojov na 
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verejnom obstarávaní a poskytnutia niektorých služieb bezodplatne. Múzeum mesta Bratislavy vrátil nepoužitú 
dotáciu vo výške 3.852,42 eur na účet krajskej organizácie cestovného ruchu. 

     Krajská organizácia cestovného ruchu Turizmus regiónu Bratislava v zmysle Dotačnej schémy skontrolovala 
plnenie jednotlivých projektov, vecné a finančné vyúčtovanie predložené žiadateľmi podľa pravidiel 
nastavených v Dotačnej schéme, dodržanie 20% miery spolufinancovania z vlastných zdrojov, vrátenie 
nepoužitej dotácie, pravidlá propagácie poskytovateľa. 

     V závere môžeme konštatovať, že krajská organizácia cestovného ruchu Turizmus regiónu Bratislava 
podporila v rámci dotačnej schémy v roku 2017 nasledovné projekty: Marketingové aktivity formou LED 
technológie, Prezentácia histórie a technológie výroby slovenskej ľudovej keramiky, Geoturistika v Malých 
Karpatoch, Náučný včelársky chodník, Mobilná aplikácia - Audio sprievodca po kultúrnych, prírodných a 
historických pamiatkach malokarpatského regiónu, Podporujeme región Záhorie ... „Zámocké pivné slávnosti“, 
ŠTRAMAK fest — senické pivné slávnosti, Podpora cestovného ruchu v Skalici a na Záhorí, „300 ročná lipa — 
tichý svedok histórie“, Domáce produkty v cestovnom ruchu na Záhorí, Slnovrat na Devine, Vinne cesty v 
regióne Centrope, Rozšírenie, skvalitnenie a aktualizácia nahrávok audio sprievodcu Prešporáčikov, 
Adrenalinová Bratislava. 

Uznesenie č. 7 zo dňa 14.03.2018: 

Valné zhromaždenie schvaľuje vyhodnotenie projektov dotačnej schémy. 

Hlasovanie:  

za: 144+1+1 hlasov   proti: 0 hlasov   zdržal sa: 0 hlasov  

6. 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 12,00 
hod. 

V Bratislave dňa 14.marca 2018 

                                             

Predseda valného zhromaždenia:   RNDr. Martin Zaťovič      

 

 

Zapisovateľ valného zhromaždenia:  Mgr. Andrea Ambrózy     
                               

 

 

 

 

 

Prílohy : 

 prezenčné listiny z  valného zhromaždenia 
 plné moci  


