
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 6. 3. 2018 
 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

Program: 

1. Otvorenie  
2. Plnenie protikorupčného minima k 31.12.2017.  
    Plnenie protikorupčného minima k 31.12.2016 a aktualizácia k 30.06.2017.  
    (prezentuje zástupca oddelenia ľudských zdrojov).  
3. Rôzne  
 

K bodu 1 

Predsedníčka komisie Ing. Soňa Svoreňová otvorila zasadnutie. 

 

K bodu 2 

Vedúca oddelenia ľudských zdrojov, Ing. Andrea Csenkeyová uviedla dva materiály: Plnenie protikorupčného 
minima k 31. 12. 2017 a Plnenie protikorupčného minima k 31. 12. 2016 a aktualizácia k 30. 06. 2017. Oba 
materiály sa plánujú prerokovať v komisiách MsZ a predložiť na aprílové zasadnutie MsZ. Predkladané 
materiály vychádzajú z prijatého uznesenia MsZ raz ročne informovať o plnení Protikorupčného minima. 
Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu MsZ po prerokovaní materiálov  odporúča 
Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy vziať na vedomie „Plnenie 
protikorupčného minima k 31.12.2017“ a „Plnenie protikorupčného minima k 31.12.2016 a aktualizácia k 
30.06.2017“. 
Hlasovanie: prítomných: 7, za: 7, zdržal sa: 0, proti: 0 
 

K bodu 3 

Predsedníčka komisie Ing. Soňa Svoreňová predstavila svoj poslanecký návrh - doplnený materiál Návrhu 
zmien stanov Bratislavskej organizácie cestovného ruchu. Doplnený materiál obsahuje úpravy na základe 
stanoviska Ministerstva dopravy a výstavby SR (ďalej MDV SR). MDV SR považuje ustanovenie Čl. III. 
bod 1. písm. b) a ustanovenia Čl. V. 1. a 3. Návrhu zmien stanov BTB za nesúladné so zákonom č. 
91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov.  
Na základe uvedeného doplnený materiál Návrh zmien stanov obsahuje nasledovné úpravy: 

• v Čl. III. stanov vypúšťa nasledovné: „,pričom ich činnosť alebo pôsobnosť súvisí s cestovným 
ruchom,“.  

• v Čl. V. stanov sa vypúšťa nasledovné: „,pričom jej činnosť alebo pôsobnosť súvisí s cestovným 
ruchom,“. 

• v Čl. V. stanov sa vypúšťa nasledovné: „,ktorý podniká alebo pôsobí v cestovnom ruchu,“. 
Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu MsZ po prerokovaní materiálu berie na vedomie 
doplnený materiál k Návrhu zmien stanov Bratislavskej organizácie cestovného ruchu. 
Hlasovanie: prítomných: 7, za: 7, zdržal sa: 0, proti: 0 
 

V bode Rôzne neboli žiadne ďalšie vstupy. 

 

 

 
Ing. Soňa Svoreňová, v. r. 
predsedníčka komisie 
 
 
Zapísala: Ing. Zuzana Abelovská 


