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

republiky Bratislavy 
 
 

Zápisnica  
z rokovania Komisie pre cestovný ruch a medzinárodnúspoluprácu MsZ 

konaného dňa 08.10.2015 
 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 
Program: 

1. Otvorenie 
2. Členský príspevok BTB na rok 2016 
3. Predstavenie novej predsedníčky predstavenstva BTB, Ing. Alžbety Melicharovej 
4. Prerokovanie žiadosti o doplatok členského príspevku mesta za rok 2015 
5. Rôzne 

 
K bodu 1 
Ing. Soňa Svoreňová otvorila rokovanie a informovala o zmene programu. Bod 2, Členský 
príspevok BTB na rok 2016, nebude súčasťou zasadnutia. Pribudol informačný materiál 
Žiadosť o doplatok členského príspevku mesta za rok 2015. 
Ing. Melicharová sa zo zasadnutia ospravedlnila. 
Členovia komisie so zmenami súhlasili a zobrali ich na vedomie. 

Hlasovanie: prítomných: 9, za: 9, proti: 0. 
 
K bodu 4 
Prerokovanie žiadosti o doplatok členského príspevku mesta za rok 2015 
 
K bodu prezentovala Ing. Svoreňová. Informovala členov komisie o aktuálnom stave financií 
v BTB, ku ktorému by komplexnú správu mala pripraviť novozvolená predsedníčka 
predstavenstva. Ing. Melicharová aktuálne analyzuje stav financií, a zatiaľ existujú 
podozrenia, že na strane bývalého vedenia BTB došlo k prekročeniu limitov jednotlivých 
položiek. Komisia sa následne uzniesla, že poveruje člena komisie, Ing. Slavomíra Drozda, 
ktorý je členom dozornej rady BTB, aby inicioval kontrolu dozornej rady BTB, či vedenie 
organizácie postupovalo v zmysle rozpočtových položiek a v súlade s aktuálne platným 
rozpočtom. 
Stanovisko komisie k doplateniu členského príspevku na rok 2015 sa bude odvíjať od 
stanoviska dozornej rady. Komisia zároveň žiada dozornú radu o predloženie správy na 
rokovanie komisie. 
Hlasovanie: prítomných: 9 za: 9 proti: 0. 
 
K bodu 5 
Rôzne 
 
Ing. Hanulíková v bode Rôzne iniciovala diskusiu tabuliach pri vstupe na územie mesta, na 
ktorých je napísané „Vitajte“ v niekoľkých svetových jazykoch (po vzore zahraničných miest), 
rovnako ako aj tabule s nápisom „Dovidenia“.  Ing. Hanulíková sa zaviazala k danej veci 
interpelovať na najbližšom MsZ (22.10.)  
Hlasovanie: prítomných: 9, za: 8, proti: 0, zdržal sa: 1. 
 
Z diskusie následne vyplynula aj otázka „hnedých“ tabúľ, ktoré označujú a informujú o 
blízkosti kultúrnych a historických pamiatok. 
Komisia sa uzniesla, že požiada primátora, aby vyvolal rokovanie s Ministerstvom kultúry 
a Bratislavským samosprávnym krajom vo veci osadenia hnedých tabúľ na označenie 
historických a kultúrnych pamiatok. 



Úlohu identifikácie tých lokalít, kde je vhodné tabule osadiť, si po rokovaniach rozdelia BTB 
a Oddelenie kultúry, školstva, športu a mládeže. 

Hlasovanie: prítomných: 9 za: 9 proti: 0. 
 
 
 
Ing. Soňa Svoreňová, v.r. 
predsedníčka komisie 

 
 
 
 
 
 
Zapísala: Mgr. art. Margaréta Cvečková 


