
KOMISIA PRE CESTOVNÝ RUCH A MEDZINÁRODNÚ SPOLUPRÁCU 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy 
 
 

Zápisnica 
z rokovania Komisie pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu MsZ 

konaného dňa 14. 3. 2017 
 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 
Program: 

1. Otvorenie 
2. VZN o otváracích hodinách v Starom meste (k bodu informuje starosta Starého mesta Mgr. 

Radoslav Števčík) 
3. Úprava VZN o dani z ubytovania - oslobodenie Bratislavčanov od dane (k bodu informuje 

predsedníčka komisie Ing. Soňa Svoreňová) 
4. Plán činnosti BTB na prvý polrok 2017 a nová kampaň Osobnosti v Bratislave  

(k bodu informuje Ing. Alžbeta Melicharová) 
5. Rôzne 

 
K bodu 1 
Predsedníčka komisie Ing. Soňa Svoreňová otvorila zasadnutie. 
 
K bodu 2 
VZN o otváracích hodinách v Starom meste  
Starosta mestskej časti Bratislava-Staré mesto Mgr. Radoslav Števčík predstavil komisii dva návrhy 
Všeobecne záväzných nariadení mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

1) Návrh VZN o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mestskej 
časti Bratislava - Staré Mesto 

2) Návrh VZN o ochrane verejného poriadku na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
v súvislosti s prevádzkovaním niektorých prevádzok obchodu a služieb 
 

V súvislosti s 1) návrhom VZN Mgr. Števčík vysvetlil pravidlá času predaja v obchode a prevádzky služieb. 
Na účel určenia prevádzkovej doby jednotlivých prevádzkarní bola vytvorená kategorizácia prevádzkarní 
podľa typu poskytovaných služieb a to nasledovne: a) reštaurácia, b) kaviareň / cukráreň (zmrzlináreň), c) 
nočný bar / diskotéka / klub, d) vináreň / piváreň / bar. Následne uviedol, že návrh VZN bol vytváraný tak, 
aby bol v súlade so zákonom, so zohľadnením potrieb obyvateľov, podnikateľov a v prospech cestovného 
ruchu.  
V súvislosti s 2) návrhom VZN  Mgr. Števčík uviedol povinnosti podnikateľov v súvislosti s ochranou 
verejného poriadku na územi Starého mesta. Zdôraznil tiež, že v rámci kontrolnej činnosti dodržiavania 
povinností je dôležitý dozor a posilnenie hliadok Mestskej polície hl. mesta SR Bratislavy. 
Následne členovia komisie diskutovali o možnostiach upravenia prevádzkovej doby v kategórii nočný bar / 
diskotéka / klub. 
 
Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu MsZ po prerokovaní materiálu poveruje predsedníčku 
komisie Ing. Soňu Svoreňovú, aby podala nasledovné pripomienky v pripomienkovom konaní k Všeobecne 
záväznému nariadeniu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto o pravidlách času predaja v obchode a času 
prevádzky služieb na území mestskej časti Bratislava - Staré Mesto: 

a. § 4: Predĺženie prevádzkovej doby v kategórii nočný bar / diskotéka / klub počas dní nedeľa – 
štvrtok do 04.00 hod. 
Hlasovanie: prítomných: 6, za: 5, zdržal sa: 1, proti: 0 
pozn. komisia nebola uznášaniaschopná 
 

b. § 4: Predĺženie prevádzkovej doby v kategórii nočný bar / diskotéka / klub počas dní piatok – sobota 
do 05.00 hod. 
Hlasovanie: prítomných: 6, za: 6, zdržal sa: 0, proti: 0 
pozn. komisia nebola uznášaniaschopná 



c. V deň pred štátnym sviatkom a dňom pracovného pokoja predĺžiť prevádzkovú dobu v kategórii  
nočný bar / diskotéka / klub rovnako ako počas dní piatok – sobota. 
Hlasovanie: prítomných: 6, za: 5, zdržal sa: 1, proti: 0 
pozn. komisia nebola uznášaniaschopná 

  
d. § 4: upraviť začiatok prevádzkovej doby v kategórii nočný bar / diskotéka / klub na 19.00 hod. 

Hlasovanie: prítomných: 6, za: 6, zdržal sa: 0, proti: 0 
pozn. komisia nebola uznášaniaschopná 

 
Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu MsZ poveruje predsedníčku komisie Ing. Soňu 
Svoreňovú, aby podala interpeláciu vo veci účelovej dotácie hl. mesta SR Bratislavy mestskej časti Staré 
mesto, ktorá je určená na zabezpečenie služieb súvisiacich s cestovným ruchom. 
Hlasovanie: prítomných: 6, za: 6, zdržal sa: 0, proti: 0 
pozn. komisia nebola uznášaniaschopná 
 
 
K bodu 3 
Úprava VZN o dani z ubytovania - oslobodenie Bratislavčanov od dane 
K bodu 3 stručne informovala predsedníčka komisie Ing. Soňa Svoreňová. Predstavila zámer návrhu úpravy 
VZN o dani z ubytovania tak, aby boli  oslobodené od platenia dane za ubytovanie tie osoby s trvalým pobytom 
v Bratislave, ktoré sú ubytované v ubytovniach na území Bratislavy 
Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu MsZ poveruje predsedníčku komisie Ing. Soňu 
Svoreňovú prezistiť u mestského kontrolóra a na magistrátnom oddelení miestnych daní, poplatkov a licencií 
možnosť oslobodenia od platenia dane za ubytovanie tie osoby s trvalým pobytom v Bratislave, ktoré sú 
ubytované v ubytovniach na území Bratislavy. 
Hlasovanie: prítomných: 6, za: 6, zdržal sa: 0, proti: 0 
pozn. komisia nebola uznášaniaschopná 
 
 
K bodu 4 
Plán činnosti BTB na prvý polrok 2017 a nová kampaň Osobnosti v Bratislave  
K bodu 4 informovali Ing. Michal Foltýn, vedúci oddelenia PR a komunikácie BTB a Mgr. Barbara Csibreiová, 
vedúca marketingového oddelenia BTB, v zastúpení Ing. Alžbety Melicharovej, predsedkyne predstavenstva 
BTB. Ing. Michal Foltýn bližšie predstavil návrh pripravovaného kreatívneho konceptu Osobnosti v Bratislave. 
Následne Mgr. Barbara Csibreiová informovala o koncepte a pripravovanom brande “korunovačná Bratislava”, 
ktorým sa majú zastrešiť akcie súvisiace s korunováciami a označovanie korunovačnej trasy. 
Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu MsZ po prerokovaní berie na vedomie Plán činnosti 
BTB na prvý polrok 2017 a novú kampaň Osobnosti v Bratislave. 
Hlasovanie: prítomných: 5, za: 5, zdržal sa: 0, proti: 0 
pozn. komisia nebola uznášaniaschopná 
 
K bodu 5 
K bodu Rôzne neboli žiadne vstupy. 
 
 
Ing. Soňa Svoreňová, v. r. 
predsedníčka komisie 
 
 
 
 
Zapísala: Ing. Zuzana Abelovská 


