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 30. 10. 2017
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie
2. Prezentácia návrhu rozpočtu BTB
(k bodu informuje pani Alžbeta Melichárová, predsedníčka predstavenstva BTB)
3. Problematika zastávok linkových autobusov v centre mesta
(k bodu informuje pán Tomáš Bezoušek zo spoločnosti Blaguss / Flixbuss Slovensko)
4. Rôzne
K bodu 1
Predsedníčka komisie Soňa Svoreňová otvorila zasadnutie. Poradie bodov programu č. 2 a č. 3 bolo
vymenené.
K bodu 3
Pán Bezoušek, pán Wieser zo spoločnosti Blaguss Slovakia a pán Kubík zo spoločnosti Flora Tour
spol s.r.o. informovali prítomných členov komisie o problematike zastávok linkových autobusov
v centre mesta, najmä pod mostom SNP. Z dôvodu plánovaného obmedzenia možnosti obsluhovať
doterajšie nástupište a výstupište pod mostom SNP medzinárodnými autobusovými linkami, sa na
zasadnutí diskutovalo o ďalších miestach v centre Bratislavy, ktoré by mohli byť využívané ako
zastávky pre dané linkové autobusy. Prítomní členovia komisie sa zhodli, že pre nájdenie
optimálneho riešenia je potrebné získať detailnú informáciu od všetkých kompetentných subjektov.
Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu MsZ poveruje predsedníčku komisie Soňu
Svoreňovú, aby vyžiadala od všetkých kompetentných subjektov (Mestská polícia mesta Bratislava,
kancelária primátora mesta Bratislava, útvar hlavnej architektky mesta Bratislava, referát cestného
správneho orgánu mesta Bratislava, oddelenie verejnej dopravy mesta Bratislava, oddelenie dopravy
mesta Bratislava, Dopravný podnik Bratislava, Bratislavská organizácia cestovného ruchu) komplexnú
informáciu k problematike zastávok linkových autobusov v centre mesta.
Hlasovanie: prítomných: 5, za: 5, zdržal sa: 0, proti: 0
Pozn.: komisia nebola uznášaniaschopná.

K bodu 2
Predsedníčka predstavenstva Bratislavskej organizácie cestovného ruchu (BTB) pani Melichárová
predstavila prítomným členom komisie návrh rozpočtu BTB na rok 2018 a plán aktivít na rok 2018.
Na rok 2018 navrhuje BTB výšku členského príspevku hl. mesta SR Bratislavy v hodnote 1 100 000
eur, a to v zmysle výpočtu členského príspevku podľa uznesenia Mestského zastupiteľstva č.
1737/2014. Zdroje mesta by sa využili na personálne zabezpečenie, prevádzku, turistické
informačné centrá, podporu eventov v spolupráci s mestskými organizáciami, nové propagačné
materiály, rozbehnutie obchodného oddelenia, rozšírenie Bratislava Card (City&Region), použitie
smart technológií atď. V rámci plánu aktivít na rok 2018 predsedníčka predstavenstva BTB
upozornila najmä na marketing destinácie, a to prostredníctvom veľtrhov, výstav, podpory produktu
cestovného ruchu, smart technológií, propagačných nástrojov, prezentačných videí, produktu
Bratislava Card atď. BTB sa bude v roku 2018 okrem toho zameriavať tiež na online propagáciu
destinácie a kongresový turizmus.
Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu MsZ berie na vedomie prezentáciu návrhu
rozpočtu BTB mesta a žiada zohľadniť a plniť platné uznesenie MsZ č. 1737/2014, ktorým sa schválil

„princíp výpočtu členského príspevku hlavného mesta SR Bratislavy Bratislavskej organizácii
cestovného ruchu pre rok „n“ ako 30% -ný podiel z vybratej dane za ubytovanie v roku „n-2“.“
Hlasovanie: prítomných: 5, za: 5, zdržal sa: 0, proti: 0
Pozn.: komisia nebola uznášaniaschopná.

K bodu 4
V bode Rôzne neboli žiadne vstupy
Ing. Soňa Svoreňová, v. r.
predsedníčka komisie

Zapísala: Ing. Zuzana Abelovská

