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Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy 
 
 
 

Zápisnica  
z rokovania Komisie pre cestovný ruch a medzinárodnúspoluprácu MsZ 

konaného dňa 10.3.2015 
 
 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 
Program: 

1. Otvorenie 
2. Predstavenie neposlaneckých členov komisie 
3. Schválenie doplneného rokovacieho poriadku 
4. Priority cyklodopravy 
5. Návrh rozpočtu 2015-2017 
6. Materiál o podpore kongresov 
7. Prezentácia OZVP /Jana Švecová, vedúca oddelenia/ 
8. Diskusia o pláne činnosti komisie 

 
 
 
K bodu 1 
Ing. Soňa Svoreňová otvorila rokovanie. 
Na žiadosť predkladateľov materiálu Návrh rozpočtu hl. mesta SR Bratislavy 2015-2017, 
Ing. Behuliakovej a Ing. Kotesa z finančného oddelenia, nastala zmena v programe, a 
diskusia o materiáli sa presunula na začiatok rokovania. Členovia komisie s návrhom 
súhlasili a zmenu v programe zobrali na vedomie. 
 
 
K bodu 2 
Návrh rozpočtu hl. mesta SR Bratislavy 2015-2017 
 

K bodu prezentovali Ing. Kotes a Ing. Behuliaková. 
Organizácie BTB sa v materiáli týka bod č. 6, oproti minulému roku nastal v rozpočte pre 
BTB pokles finančných prostriedkov. Predsedníčka Svoreňová vysvetlila svoj postoj, že tento 
krok považuje za nesystémový, a žiada o zachovanie pôvodnej výšky príspevku, t.j. 30% 
z výšky vybratej dane za ubytovanie. Ako riešenie navrhuje presun tých položiek rozpočtu, 
ktoré sú oprávneným výdavkom BTB, do členského príspevku BTB aj s príslušným 
záväzkom. V tohtoročnom návrhu by bolo možné takto presunúť tieto položky: 
6.1.  Komunikácia a marketing: Vydávanie tematického magazínu Letné správy 
6.3. Členské do ECM       3600€ 
       Slovenský dom Centrope 
7.1 Podpora literárnych diel spojených s Bratislavou  11 615€ 
7.2.5. Kultúrne podujatia v rámci mesta: Viacero podujatí má medzinárodný charakter 
a svojím obsahom spadajú do komunikačných línií BTB. Ich financovanie cez BTB by preto 
bolo možné: Napr: Bratislava Cantata, MusicaSacra, Medzinárodný festival vianočnej 
a adventnej hudby atď.  V položke sa nachádza 30 000€ na podporu korunovačných 
slávností, túto podporu je možné kompletne realizovať cez BTB, nakoľko ide o nosné 
podujatie jednej z troch komunikačných línií.       30 000€ 
8.1.2. Podpora športových podujatí.  
BTB by mohla na seba prevziať časť nákladov spojených s organizáciou XX. Ročníka 
turnaja štyroch miest, a  rozpočet na podujatie to najmä program pre voľný čas a ubytovanie.  
Celkový je 65 000€. 
 



MUDr. Stano zdôraznil dôležitosť zachovania výšky príspevku aj vzhľadom na fakt, že do 
15.3.2015 BTB musí podať žiadosť o finančné prostriedky na Ministerstvo dopravy.  
Ing. Behuliaková poznamenala, že je potrebné takýto presun komunikovať s vedúcimi 
oddelení, z ktorých zložiek by sa prostriedky mali presúvať, a vyriešiť danú otázku nie 
z fakturačného, ale z vecného hľadiska. Ing. Potočárová rovnako zdôraznila dôležitosť 
komunikácie s predmetnými oddeleniami, aby nedošlo k duplicitnému využitiu prostriedkov. 
Ing. Svoreňová zároveň poukázala na neefektivitu výberu dane z ubytovania spôsobuje, že 
časť potenciálnych  príjmov, ktoré BTB vygeneruje svojou činnosťou mestu uniká z dôvodu 
nedostatočne efektívneho výberu dane z ubytovania. O tejto skutočnosti svedčí aj správa 
mestského kontrolóra v náhodne vybratých ubytovacích zariadeniach. Komisia preto 
odporúča zastupiteľstvu požiadať primátora o návrh opatrení na zvýšenie efektivity výberu 
dane z ubytovania. 
Komisia s obomi návrhmi súhlasila.   
Hlasovanie o návrhu stanoviska, aby boli tie položky rozpočtu, ktoré sú oprávneným 
výdavkom BTB, presunuté do členského príspevku BTB aj s príslušným záväzkom: 
prítomných: 10, za: 10, proti: 0. 
Hlasovanie o návrhu stanoviska požiadať primátora o návrh opatrení na zvýšenie efektivity 
výberu dane z ubytovania: prítomných: 10, za: 10, proti: 0. 
 
 
K bodu 4 
K bodu prezentoval Ing. Feik. Materiál je opätovne predkladaný do MsZ, a aj v prípade 
cyklodopravy došlo k poklesu finančných prostriedkov v rámci navrhovaného rozpočtu. Ing. 
Feik informoval členov komisie o inštalácii automatických cyklosčítačiek, ktoré pravidelne 
zbierajú dáta a tie sú dôkazom, že cyklodoprava je čoraz obľúbenejšia, frekventovanejšia 
a má veľký potenciál smerom k turizmu. Je preto potrebné, aby podpora rozvoja 
cyklodopravy na území Bratislavy nebola prerušená. Ing. Feik zdôraznil potrebu klásť dôraz 
najmä na pripravenosť a kompletnú projektovú dokumentáciu, ktorá je nevyhnutná pri 
žiadaní o granty. Mgr. Kubovič podporil potrebu projektovej dokumentácie, v prvom roku 
volebného obdobia nie je nutné hneď poskytovať výsledky, ale je potrebné financovať 
prípravu v prvom roku.  
JUDr. Vetrák mal k materiálu niekoľko otázok, z toho najvýraznejšie sa týkali nákupu ďalších 
automatických cyklosčítačiek, kvality značenia cyklopruhov na cestách a elektrobicyklov. Ing. 
Feik vysvetlil, že jedna cykosčítačka stojí 5000€, čo do istej miery komplikuje ich nákup. Pri 
označovaní cyklotrás na cestách skúšajú technológiu termoplastov, ktorá je dvojnásobne 
drahšia, ale neopotrebúva sa tak výrazne ako iné technológie. Elektrobicykle sa zatiaľ 
skúšajú v rámci špedičného projektu Švihaj Šuhaj, vďaka ktorému sa odľahčuje doprava 
dodávkami v centre mesta. 
Komisia sa uzniesla na odporúčaní navýšiť finančné prostriedky na cyklodopravu pre rok 
2015 v takej miere, aby pokryli prípravu projektovej dokumentácie pre úseky Gronáre a 
Kameňolom v rámci cyklotrasy Devínska cesta.  
Komisia odporúča Zastupiteľstvu nasledujúce poradie prirorít cyklodopravy pre rok 2015: 
1.) Cyklotrasa Devínska cesta by mala byť absolútnou priroritou, vzhľadom na to, že daný 
úsek je súčasťou cyklotrasy EuroVelo 13, ktorá má medzinárodný význam aj v kontexte 
cestovného ruchu. Z tohto dôvodu je potrebné vyčleniť finančné prostriedky na dobudovanie 
úseku Tieňava a na projektovú dokumentáciu úsekov Kameňolom a Gronáre. 
2.) Zaradenie do rozpočtu mesta rezervu na spoluúčasť na financovanie projektu Bike 
sharing vo výške 15 tisíc eur z Integrovaného regionálneho operačného programu. 
3.) Nákup automatickej cyklosčítačky za účelom zachovania kontinuity zberu dát vo výške 5 
tisíc eur. 
4.) Dokumentácia pre stavebné povolenie projektu úseku Starohájska v Petržalke. 
Hlasovanie: prítomných: 8, za: 8, proti: 0. 
 
 
 
 



 
K bodu 6 
K bodu prezentovala Ing. Svoreňová. Skonštatovala, že mestu aktívne uniká tzv. kongresový 
turista, ktorý denne mestu prinesie niekoľkonásobne viac peňazí ako bežný turista. Mesto 
nepodporuje kongresové podujatia v Bratislave systémovo, čím prichádza o najvýnosnejšie 
zdroje. Kongres v priemere trvá 4 dni, čo znamená 3 prenocovania, väčšinou v 4* hoteli. Je 
potrebné, aby nastala komunikácia medzi BTB a primátorom mesta, a aby primátor prijal 
pravidlá podpory kongresových podujatí, ako napríklad Letter of Intent, osobné 
poďakovanie, uvedenie a privítanie kongresových hostí. Komisia sa uzniesla, že bude 
odporúčať postup, kedy žiadosť o podporu, doručená primátorovi, bude postúpená BTB. Ing. 
Svoreňová sa zaviazala materiál dopracovať. 
Hlasovanie: prítomných: 8, za: 8, proti: 0. 
 
 
K bodu 7 
K bodu prezentovala Jana Švecová, vedúca oddelenia zahraničných vzťahov a protokolu. 
Pani Švecová predstavila činnosť oddelenia, rozdelenie agendy a teritoriálne rozdelenie 
miest, s ktorými mesto Bratislava spolupracuje. Členovia komisie mali otázky k aktuálnym 
prioritám mesta v oblasti zahraničnej politiky; Mgr. Kubíková pripomenula otázku spojenia 
Bratislavy s Viedňou, Twin City Liner a Gate 2 Vienna, JUDr. Vetrák poznamenal, že by za 
dôležité považoval brať do úvahy aj situáciu krajanov v zahraničí, podobne ako to robí 
Ministerstvo zahraničných vecí. Z diskusie vyplynula potreba koordinačnej porady 
s poradcom primátora pre zahraničnú politiku, JUDr. Ježovicom. Vo veci sa bude ďalej 
rokovať. 
 
 
Ing. Soňa Svoreňová 
predsedníčka komisie 

 
 
 
 
 
 
Zapísala: Mgr. art. Margaréta Cvečková 


