
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 21. 11. 2017 
 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

Program: 
1. Otvorenie 
2. Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2018 - 2020  

(k bodu informuje riaditeľ sekcie financií Ing. Radoslav Kasander) 
3. Informácia o činnosti a rokovaniach v rámci stavovských organizácií, ktorých je členom 

Hlavné mesto SR Bratislava, za obdobie: rok 2017  
(k bodu informuje poradca primátora JUDr. Milan Galanda) 

4. Návrh zmeny stanov Bratislavskej organizácie cestovného ruchu 
(k bodu informujú zástupca sekcie právnych činností a zástupca BTB) 

5. Rôzne 
 
K bodu 1 
Predsedníčka komisie Soňa Svoreňová otvorila zasadnutie. 

 

K bodu 2 
O návrhu rozpočtu hl. mesta SR Bratislavy na rok 2018 informoval riaditeľ sekcie financií pán 
Kasander. Rozpočet na rok 2018 je rozvojovým rozpočet a nadväzuje na rozvojový rozpočet 2017. 
V roku 2018 sa očakávajú zvýšené výdavky ale aj medziročný nárast príjmov. Príjmy mesta sa v roku 
2018 navýšia aj vďaka zvýšeným daňovým príjmom z dane z príjmov fyzických osôb, dane za 
ubytovanie, dane z nehnuteľností, dane za užívanie verejného priestranstva a taktiež vďaka prebytku 
hospodárenia z roku 2016. Zvýšené výdavky budú vynaložené v roku 2018 na spolufinancovanie EU 
projektov hl. mestom SR Bratislavou vo výške 25%, na úpravy štadióna Ondreja Nepelu, na prípravu 
výstavby nového depozitára pre Galériu a Múzeum mesta atď. Prioritami rozpočtu je rekonštrukcia 
električkových radiál, opravy komunikácií, výsadba zelene, zvyšovanie čistoty, kultúra, šport a pod.  
Následne prebiehala diskusia o finančnej čiastke, ktorá bola vyčlenená na rekonštrukciu pochôdznych 
terás, dotačnom systéme na rekonštrukciu terás a výške členského príspevku hl. mesta SR 
Bratislavy do Bratislavskej organizácie cestovného ruchu v roku 2018, ktorý bola na rok 2018 určený 
v objeme 1 000 000 Eur. 
Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu MsZ po prerokovaní Návrhu rozpočtu hlavného 
mesta SR Bratislavy na roky 2018 – 2020 žiada v časti „4.1.1 Podpora cestovného ruchu“ navýšiť 
členský príspevok hlavného mesta SR Bratislavy do Bratislavskej organizácie cestovného ruchu na 
rok 2018 na úroveň 30%-ného podielu z vybratej dane za ubytovanie v roku 2016 v zmysle platného 
uznesenia MsZ č. 1737/2014. 
Hlasovanie: prítomných: 9, za: 9, zdržal sa: 0, proti: 0 
 
K bodu 3 
Informáciu o činnosti a rokovaniach v rámci stavovských organizácií, ktorých je členom Hlavné mesto 
SR Bratislava, za obdobie: rok 2017 spracoval poradca pána primátora p. Galanda, ktorý sa však 
zasadnutia komisie nemohol zúčastniť. O stavovských organizáciách, ktorých je hl. mesto SR Bratislava 
členom preto stručne informoval p. Vetrák. Medzi predmetné organizácie patrí ZMOS, Únia miest 
Slovenska a K8. 
Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu MsZ po prerokovaní materiálu berie na vedomie 
Informáciu o činnosti a rokovaniach v rámci stavovských organizácií, ktorých je členom Hlavné mesto 
SR Bratislava, za obdobie: rok 2017 a žiada doplniť informáciu v zmysle pripomienok člena komisie 
pána Vetráka, ktoré budú zaslané spracovateľovi.  
Hlasovanie: prítomných: 9, za: 9, zdržal sa: 0, proti: 0 



K bodu 4 
O návrhu zmeny stanov Bratislavskej organizácie cestovného ruchu (BTB) informoval p. Pavlík z 
legislatívno-právneho oddelenia magistrátu a p. Melichárová, predsedkyňa predstavenstva BTB. 
Zmeny stanov sa týkajú pridania dvoch nových bodov 8. a 9. v ustanovení článku V. stanov. 
Nový bod č. 8 sa týka podmienok vzniku členstva v BTB, ktoré musí člen BTB plniť počas celej doby 
členstva. Nový bod č. 9 definuje, že dozorná rada je oprávnená vyžiadať si od člena organizácie 
preukázanie plnenia podmienok na vznik a trvanie členstva v BTB. 
Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu MsZ po prerokovaní materiálu odporúča MsZ 
prerokovať a odporučiť primátorovi hlavného mesta schváliť Návrh zmeny stanov organizácie 
Bratislavská organizácia cestovného ruchu.  
Hlasovanie: prítomných: 9, za: 9, zdržal sa: 0, proti: 0 
 
K bodu 5 
V bode Rôzne neboli žiadne vstupy. 
 
 
Ing. Soňa Svoreňová, v. r. 
predsedníčka komisie 
 
 
 
Zapísala: Ing. Zuzana Abelovská 


