
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 17. 5. 2017 
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
Program: 

1. Otvorenie 
2. Informácia o plnení protikorupčného minima pre Bratislavu za rok 2016  

(k bodu informuje Ing. Andrea Csenkeyová) 
3. Zmena Stanov BTB (k bodu informuje Ing. Alžbeta Melicharová) 
4. Účtovná závierka BTB a Správa o hospodárení BTB za rok 2016 (k bodu informuje Ing. 

Alžbeta Melicharová) 
5. Rôzne 

 
K bodu 1 
Predsedníčka komisie Ing. Soňa Svoreňová otvorila zasadnutie. 
 
K bodu 2 
Informácia o plnení protikorupčného minima pre Bratislavu za rok 2016  
Predložený materiál o protikorupčnom minime obsahuje prehľad potrebných opatrení a stav ich 
plnenia v roku 2016. Vedúca oddelenia ľudských zdrojov p. Csenkeyová predstavila členom komisie 
proces získania stanovísk k plneniu jednotlivých opatrení. Stanoviská k plneniu opatrení poskytli 
relevantné odborné útvary a po ich sumarizácii boli zapracované do predkladaného materiálu. 
Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu MsZ po prerokovaní materiálu odporúča 
Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy vziať na vedomie Informáciu 
o plnení protikorupčného minima pre Bratislavu za rok 2016. 
Hlasovanie: prítomných: 8, za: 8, zdržal sa: 0, proti: 0 
 
K bodu 3 
Zmena Stanov BTB 
Bod 3 bol vynechaný z programu zasadnutia komisie. 
 
K bodu 4 
Účtovná závierka BTB a Správa o hospodárení BTB za rok 2016 
Predsedkyňa predstavenstva BTB p. Melicharová a výkonný riaditeľ BTB p. Koniar predstavili materiál 
Účtovná závierka BTB za rok 2016 a doplnkový materiál – Správa o hospodárení BTB za rok 2016. 
Informovali členov komisie o príjmoch BTB (dotácia MDVRR, členský príspevok hl. mesta SR Bratislavy, 
členské príspevky podnikateľských ale aj iných subjektov, príjmy z vlastnej činnosti) a o výdavkoch BTB 
za rok 2016. V roku 2016 boli podľa štatistických ukazovateľov dosiahnuté pozitívne výsledky v rozvoji 
cestovného ruchu v Bratislave. Následne zástupcovia BTB diskutovali s členmi komisie o možnej príprave 
stručného komunikačného materiálu, ktorý by obsahoval dôvody dôležitosti BTB pre mesto Bratislava. 
 



Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu MsZ po prerokovaní materiálu odporúča 
Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy schváliť účtovnú závierku 
Bratislavskej organizácie cestovného ruchu za rok 2016. 
Hlasovanie: prítomných: 10, za: 9, zdržal sa: 1, proti: 0 
 
K bodu 5 
Rôzne 
K bodu Rôzne neboli žiadne vstupy. 
 
Ing. Soňa Svoreňová, v. r. 
predsedníčka komisie 
 

 

Zapísala: Ing. Zuzana Abelovská 


