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Kód uznesenia: 6.1 
19.1 

 
 
 

Návrh uznesenia 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 
 
 

A. s c h v a ľ u j e 
 

 
1. Zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2012, ktorá obsahuje presun 

rozpočtových prostriedkov nasledovne: 
 

1.1 zníženie bežných výdavkov o 125 000,- Eur v programe 6, podprogram 6.2, prvok 
6.2.1 podpora cestovného ruchu (oddelenie cestovného ruchu a destinačného 
manažmentu) 

            1.2  zníženie bežných výdavkov o 164 800,- Eur v programe 7, podprogram 7.2.,   prvok 
7.2.1 podpora BKIS – transfer na bežné výdavky a zníženie miezd, platov, 
služobných príjmov a ostatných osobných vyrovnaní pracovníkov BKIS 
o 75 686,- Eur 

            1.3   zníženie bežných výdavkov o 35 280,- Eur v programe 12, podprogram 12.1 – 
Vnútorná správa magistrátu 

            1.4   zníženie bežných výdavkov o 57 071,- Eur v programe 12, podprogram 12.2 – 
Ľudské zdroje, z toho zníženie miezd, platov, služobných príjmov a ostatných 
osobných vyrovnaní o 42 291,- Eur 

            1.5.  zvýšenie bežných výdavkov o 382 151,- Eur v programe 6, podprogram 6.2, prvok 
6.2.1 podpora cestovného ruchu – členský príspevok hlavného mesta SR 
Bratislavy do Bratislavskej organizácie cestovného ruchu 

 
 

B. p o v e r u j e 
 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy  
 

1. uhradiť členský príspevok hlavného mesta SR Bratislavy do Bratislavskej organizácie 
cestovného ruchu vo výške 382 151,- Eur na jej účet.  

        
         T: 01. 03. 2012 
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Dôvodová správa 
 
 

Dňa 15. 12. 2011 Mestské zastupiteľstvo prerokovalo a schválilo vstup hlavného mesta 
SR do oblastnej organizácie cestovného ruchu a vyjadrilo súhlas so založením Bratislavskej 
organizácie cestovného ruchu. Uznesením MsZ č. 409/2011 z 15. 12. 2011 požiadalo MsZ 
primátora zvolať ustanovujúce valné zhromaždenie, založiť oblastnú organizáciu cestovného 
ruchu, nominovať zvolených zástupcov mesta do orgánov tejto organizácie a predložiť návrh 
presunov rozpočtových prostriedkov schválených v rozpočte hlavného mesta SR Bratislavy na 
rok 2012 do tejto organizácie vo forme členského príspevku na obligatórne výdavky 
delimitovaných útvarov magistrátu a BKIS. 

 
Ustanovujúce valné zhromaždenie Bratislavskej organizácie cestovného ruchu sa 

uskutočnilo dňa 20. 12. 2011 v Mestskom divadle P. O. Hviezdoslava. Organizáciu spolu 
s hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavy založilo 40 podnikateľských subjektov a 4 
príspevkové organizácie mesta a to:  

-   Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta SR Bratislavy,  
- Múzeum mesta Bratislavy,  
- Bratislavské kultúrne a informačné stredisko,  
- Galéria mesta Bratislavy 

 
Ustanovujúce valné zhromaždenie schválilo všetkých zástupcov mesta do orgánov 

organizácie v zmysle nominácie Mestského zastupiteľstva, zvolilo Ing. Michaelu Potočárovú za 
predsedu predstavenstva Bratislavskej organizácie cestovného ruchu a za podpredsedu dozornej 
rady bol zvolený Ing. Slavomír Drozd.  

 
Dňa 28. 12. 2011 bola organizácia oficiálne zaregistrovaná Ministerstvom dopravy, 

výstavby a regionálneho rozvoja SR v zmysle zákona č. 91/2010 o podpore cestovného ruchu 
v znení neskorších predpisov pod názvom „Bratislavská organizácia cestovného ruchu“ 
v slovenskom jazyku, „Bratislava Tourist Board“ v anglickom jazyku.  

 
Tento materiál sa predkladá v súlade s uznesením MsZ č. 409/2011 zo dňa 15. 12. 2011. 

na zabezpečenie členského príspevku hlavného mesta SR Bratislavy do Bratislavskej 
organizácie cestovného ruchu. Členský príspevok, ktorý má v zmysle prijatého uznesenia MsZ 
pokrývať obligatórne výdavky za delimitované útvary magistrátu a BKIS a členský príspevok 
do krajskej organizácie cestovného ruchu vo výške 10% z celkovej výšky vyzbieraných 
členských príspevkov (určuje zákon č. 91/2010 o podpore cestovného ruchu v znení neskorších 
predpisov) činí celkom 382 151,- Eur.  

 
Materiál bol prerokovaný 16. 01. 2012 na Komisii pre cestovný ruch a medzinárodnú 

spoluprácu MsZ a bol odporúčaný na schválenie Mestskému zastupiteľstvu s podmienkou 
doplnenia bodu 1.2 uznesenia. Na základe výsledkov rokovania riaditeľa BKIS a primátora 
z 23. 01. 2012 bola konečná výška členského príspevku upravená na uvedenú sumu 382 151,- 
Eur.  

 
Na zasadnutí Komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikania s majetkom mesta 

MsZ dňa 17. 01. 2012 bol predmetný materiál stiahnutý z dôvodu potreby ďalšieho doplnenia 
v spolupráci s BKIS. Táto požiadavka bola splnená rokovaním z 23. 01. 2012.  
 

Uznesením č. 379/2012 zo dňa 19. 01. 2012 Mestská rada po prerokovaní materiálu 
odporučila MsZ hlavného mesta SR Bratislavy materiál prerokovať.   
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Návrh na úpravu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2012 v 
súlade so zabezpečením členského príspevku hl. mesta SR Bratislavy do 

Bratislavskej organizácie cestovného ruchu na rok 2012 
 

Materiál s návrhom na úpravu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2012 v 
súlade so zabezpečením členského príspevku hl. mesta SR Bratislavy do Bratislavskej 
organizácie cestovného ruchu na rok 2012, sa predkladá na základe uznesenia MsZ č. 409/2011 
zo dňa 15. 12. 2011, v ktorom MsZ žiada primátora o predloženie materiálu s návrhom 
presunov rozpočtových prostriedkov schválených v rozpočte hlavného mesta SR Bratislavy do 
tejto organizácie vo forme členského príspevku, ktorý bude pokrývať obligatórne výdavky za 
delimitované útvary magistrátu a BKIS a členský príspevok do krajskej organizácie cestovného 
ruchu vo výške 10% z celkovej výšky vyzbieraných členských príspevkov (určuje zákon č. 
91/2010 o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov).   

 
Návrh presunu výdavkov na cestovný ruch hl. mesta SR Bratislavy a BKIS na 10 

mesiacov roku 2012: 
 

Presun finančných zdrojov z rozpočtu hl. mesta SR Bratislavy na rok 2012 
= členský príspevok hl. mesta SR Bratislavy do Bratislavskej organizácie CR 

382 151 € 

 
Program 6: Komunikácia, marketing a cestovný ruch 125 000 € 

z toho: Podprogram: 6. 2. 1. Podpora cestovného ruchu a destinačného manažmentu  125 000 € 
 

Program 7: Kultúra 164 800 € 
z toho:         Prvok 7. 2. 1. Podpora BKIS 164 800 € 

 
Program 12: Moderný úrad pre ľudí 92 351 € 
Podprogram 12.1: Vnútorná správa 35 280 € 

 z toho:                               služobné cesty 33 000 € 
stravné 2 280 € 

Podprogram 12.2: Ľudské zdroje 57 071 € 

z toho:                                             mzdy 42 291 € 

poistné a príspevok do poisťovní 14 780 € 

 
Program 6: Komunikácia, marketing a cestovný ruch zahŕňa podprogram 6.2.1. 

Podpora cestovného ruchu a destinačného manažmentu. Na rok 2012 bolo v rozpočte oddeleniu 
pridelených 160 000,- Eur na aktivity zamerané na propagáciu Bratislavy ako destinácie 
cestovného ruchu, produkciu propagačno-informačných materiálov, účasť na medzinárodných 
veľtrhoch a mediálne kampane poskytujúce informácie a vzbudenie záujmu domácej i 
zahraničnej verejnosti poznať hlavné mesto Slovenska. 

Za prvé dva mesiace roku 2012 sa predpokladá čerpanie z tohto programu v sume cca. 
35 000,- Eur. Hlavné mesto SR Bratislava sa zúčastnila v dňoch 12. – 15. 01. 2012 na 
medzinárodnom veľtrhu cestovného ruchu Ferien Messe vo Viedni, kde malo mesto výdavky 
na stavbu a realizáciu expozície stánku, 20. 01. sa uskutočnila panelová diskusia v rámci 
veľtrhu Slovakiatour, zaplatili sa spoluvystavovateľské akvizičné poplatky SACR za účasť na 
medzinárodných veľtrhoch cestovného ruchu realizovaných počas prvého kvartálu 2012, servis 
infopointov, preklady textov, inzercia a pod. Hlavné mesto má záujem celú sumu z tohto 
podprogramu presunúť na aktivity organizácie v predpokladanej zostatkovej hodnote 125 000,- 
Eur pre rok 2012. 
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v eurách
Pro- Pod- prvok funk čná po- Schválený Zmena Upravený
gram pro- / klasi- lož- Oddelenie rozpo čet (+) (-) rozpo čet

gram pro- fikácia ka Ukazovate ľ na rok na rok
jekt 2012 2012

Bežné výdavky
6  6.2 6.2.1  04.7.3 630 Podpora cestovného ruchu 160 000 -125 000 35 000

6  6.2 6.2.1  04.7.3 640 Podpora cestovného ruchu
v tom: členský príspevok do Bratislavskej organizácie CR 0 +382151 382 151

7  7.2  7.2.1 08.2.0.3 640 Podpora Bratislavského kultúrneho a informačného strediska 2 060 750 -164 800 1 895 950

12  12.1 01.1.1.6 600 Vnútorná správa - bežné výdavky 3 154 000 -35 280 3 118 720
12  12.2 01.1.1.6 600 Ľudské zdroje - bežné výdavky 9 538 900 -57 071 9 481 829

610 v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 6 575 490 -42 291 6 533 199
620           Poistné a príspevok do poisťovní 2 618 410 -14 780 2 603 630

 
Program 7: Kultúra z toho Prvok 7.2.1 Podpora Bratislavského kultúrneho 

a informačného strediska (ďalej ako „BKIS“) zahŕňa výdavky BKIS na činnosti dvoch 
turistických informačných centier (ďalej ako „TIC“) v Bratislave (Klobučnícka, Letisko M. R. 
Štefánika) BKIS. Celkovo tieto výdavky TICov predstavujú výšku 164 800,- Eur (viď príloha č. 
2). Mzdy zamestnancov vrátane stravného a poistného predstavujú celkovú sumu 105 600,- Eur 
na pomernú časť roka 2012 a priame prevádzkové náklady a nepriame náklady na činnosť 
TICov predstavujú sumu 59 200,- Eur. Delimitovaní zamestnanci BKIS – t.j. zamestnanci 
BOCR budú naďalej využívať priestory TIC na Klobučníckej ulici a kancelárie back-office na 
Uršulínskej 11. V rozpočte organizácie  treba rátať aj s nekrytými prevádzkovými výdavkami 
na TIC BOCR vo výške 22 318,- Eur na 10 mesiacov roku 2012,ktoré BKIS získala v roku 
2011 z podnikateľskej činnosti.  

  
Program 12: Moderný úrad pre ľudí zahŕňa celkové výdavky na 4 zamestnancov 

oddelenia cestovného ruchu a destinačného manažmentu s ich vyčíslenými výdavkami na 
služobné cesty 33 000,- Eur, príspevok zamestnávateľa na ich stravné 2 280,- Eur a celkové 
mzdové výdavky vrátane poistného a príspevku do poisťovní 55 140,- Eur. Mesto vyčlení aj 
3,5% valorizáciu platov týchto zamestnancov, čo predstavuje sumu 1 931,- Eur. Celkový presun 
mzdových prostriedkov vrátane poistného na 03. -12. 2012 vrátane valorizácie je vo výške 
57 071,- Eur. Celková suma výdavkov z tohto programu sa navrhuje presunúť v hodnote 
92 351,- Eur.  

 
Rekapitulácia zmeny rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2012: 

 
V materiáli uvádzame prehľad výdavkov na cestovný ruch na vybrané roky podľa 

očakávanej skutočnosti. Presun finančných zdrojov z rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy 
a BKIS sa bude uskutočňovať podľa prehľadu v tabuľke marec - december 2012 (3. – 12. 
2012): 

 

Rok 2012 03. - 12. 2012 2013 
    
Bežné výdavky 455 769.60 € 382 150.83 € 567 656.80 € 

z toho:    
celkom: mzdy, platy a ostatné osobné 

vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní, 
stravné  

257 881.93 € 224 978.16 € 269 841.80 € 

 z toho:                       noví zamestnanci BTB (3) 58 317.33 € 58 317.33 € 70 000.00 € 
mzdy 43 170.00 € 43 170.00 € 51 804.00 € 
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poistné 15 147.33 € 15 147.33 € 18 176.80 € 
stravné na zamestnancov  1 710.00 € 1 710.00 € 1 987.20 € 

        

BKIS (12) 126 720.00 € 105 600,- € 126 720.00 € 
        

výdavky na zamestnancov OCRDM (4) 68 485.00 € 57 070.83 € 68 485.00 € 
mzdy 50 749.00 € 42 290.83 € 50 749.00 € 

poistné 17 736.00 € 14 780.00 € 17 736.00 € 
stravné na zamestnancov OCRDM (4) 2 649.60 € 2 280.00 € 2 649.60 € 

celkom: prevádzkové výdavky 187 887.67 € 147 172.67 € 283 915.00 € 
z toho:                       cestovné náhrady OCRDM 35 000.00 € 33 000.00 € 0.00 € 

cestovné náhrady BTB 0.00 € 0.00 € 50 000.00 € 
prevádzkové výdavky BTB + OCRDM + nekryté 

prevádzkové výdavky TIC 
25 072.67 € 41 072.67 € 35 000.00 € 

prevádzkové výdavky a nepriame výdavky na 
TIC (2x)  

78 915.00 € 59 200.00 € 78 915.00 € 

materiál (výpočtová technika, drobný hmotný 
materiál) 

13 900.00 € 13 900.00 € 20 000.00 € 

dopravné a údržba 0.00 € 0.00 € 0.00 € 
služby (propagácia, reklama, inzercia, štúdie, 

reprezentačné) 
35 000.00 € 0.00 € 100 000.00 € 

bežné transfery 10 000.00 € 10 000.00 € 13 900.00 € 
z toho: SCB (plné členské sa platí od roku 2012) 10 000.00 € 10 000.00 € 10 000.00 € 

členský príspevok ECM 0.00 € 0.00 € 3 900.00 € 

    

Kapitálové výdavky 0.00 € 0.00 € 0.00 € 

 
Počas roka 2012 je predpoklad zvýšenia počtu zamestnancov o troch. Výdavky na nich 

sú vo výške 60 027,- Eur. Táto suma pozostáva z výdavkov potrebných na pokrytie miezd 
výkonného riaditeľa a dvoch nových zamestnancov vrátane poistných a stravných výdavkov.  

 
Mesto poskytne zamestnancom súčasného oddelenia cestovného ruchu a destinačného 

manažmentu, ktorí budú delimitovaní do Bratislavskej organizácie cestovného ruchu, priestory 
magistrátu na Uršulínskej 6 na 2. poschodí (priestory, ktoré dovtedy aj využívali). Z toho 
dôvodu pre organizáciu vzniká výdavok na tieto priestory vo forme upratovania a bežnej 
údržby. Ďalšie prevádzkové výdavky zahŕňajú poštovné, výdavky na mobilné telefóny 
zamestnancov, pevné linky, internet a iné prevádzkové náklady.  

 
Bratislavská organizácia cestovného ruchu má predpokladané výdavky na 10 mesiacov 

roku 2012 na materiál a výpočtovú techniku vo výške 13 900,- Eur.  
 
Z celkovej sumy 125 000,- Eur, ktorá bola oddeleniu cestovného ruchu a destinačného 

manažmentu v rozpočte na tento účel pridelená, sa pokryjú všetky výdavky Bratislavskej 
organizácii cestovného ruchu, ktoré vznikajú ako nové výdavky v súvislosti so založením 
organizácie: celkové výdavky – mzdové, prevádzkové, nákup kancelárskeho materiálu, nákup 
výpočtovej techniky, nábytku, pokrytie nekrytej čiastky priamych prevádzkových nákladov na 
TIC 22 318,- Eur, právne služby, nákup softvéru a mnoho ďalších.  
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Nové výdavky Bratislavskej organizácie cestovného ruchu zhrnuté celkovo pre rok 
2012: 

celkom: mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do 
poisťovní,  

60 027.33 € 

noví zamestnanci BTB (3) 58 317.33 € 
 z toho: mzdy 43 170.00 € 

z toho: poistné a príspevky do poisťovní 15 147.33 € 

stravné na zamestnancov  1 710.00 € 
    

celkom: prevádzkové výdavky 54 972.67 € 
cestovné náhrady BTB 0.00 € 

prevádzkové výdavky BTB + OCRDM + nekryté prevádzkové výdavky na TIC 41 072.67 € 
materiál (výpočtová technika, drobný hmotný materiál) 13 900.00 € 

služby (propagácia, reklama, inzercia, štúdie, reprezentačné) 0.00 € 

    

bežné transfery 10 000.00 € 
Slovak Convention Bureau (sa platí od roku 2012) 10 000.00 € 

  

spolu 125 000.00 € 
 
 
Organizácia nepredpokladá kapitálové výdavky pre rok 2012. V roku 2013 sa uvažuje 

s kúpou motorového vozidla, ale všetko bude záležať od členského príspevku mesta na rok 
2013, členských príspevok členov na rok 2013 a vlastných príjmov z podnikateľskej činnosti. 
Z dôvodu častej distribúcie propagačných materiálov, prevozu zamestnancov a techniky na 
služobné cesty a prezentácie je motorové vozidlo pre fungovanie organizácie nevyhnutné.  
 
 Predpoklad pri tejto výške členského príspevku mesta a členských príspevkov ostatných 
členov Bratislavskej organizácie cestovného ruchu (tie predstavujú sumu cca. 11 500,- Eur) 
predstavuje členský príspevok oblastnej organizácie do krajskej organizácie cestovného ruchu  
39 365,- Eur, čo je 10% z celkovej sumy členských príspevkov.  

 
T.j. v prípade, že mesto vloží členský príspevok 382 151,- Eur a ostatní členovia cca. 

11 500,- Eur, výška členského príspevku do krajskej organizácie cestovného ruchu je 
39 365,- Eur. Organizácia však na rok 2012 zatiaľ nedisponuje dostatočnou čiastkou voľných 
finančných prostriedkov, aby vedela pokryť z príspevku mesta členský príspevok do krajskej 
organizácie v plnej výške, lebo musí okrem nových výdavkov zabezpečiť aj pokrytie  
prevádzkových nákladov TICov, ktoré boli doteraz hradené z komerčnej činnosti TIC BKIS 
a nebudú delimitované z rozpočtu tejto príspevkovej organizácie, tieto predstavujú sumu 22 
318,- Eur. Sekcia cestovného ruchu MDVRR SR vypracováva metodický pokyn k zákonu 
o podpore cestovného ruchu. Pokiaľ by niektoré služby mohli byť hradené z dotácie, tak by 
organizácia mohla tento príspevok uhradiť, v opačnom prípade nemá na to zdroje, čo by ju 
ochudobňovalo o možnosť získania ďalších finančných zdrojov na prezentačné aktivity spolu 
s BSK na krajskej úrovni.  

 
Na základe  vyššie uvedeného na rok 2012 navrhujeme presun 382 151,- Eur do 

Bratislavskej organizácie cestovného ruchu ako členský príspevok hl. mesta SR Bratislavy.  
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Príloha č. 1 
 
Zoznam zamestnancov prechádzajúcich do oblastnej organizácie cestovného ruchu k 01. 
03. 2012  
 
I. Zoznam zamestnancov oddelenia cestovného ruchu a destinačného manažmentu 
Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy 
PhDr. Mária Košáriová 
Mgr. Ingrid Múdra 
Mgr. Kristína Oslovičová 
Ing. Agáta Mikulová – MD – návrat 29. 02. 2012 
Mgr. Linda Bátorová – nový zamestnanec BTB – ukončenie zastupovania MD 
 
II. Zoznam zamestnancov činností TIC v CR BKIS 
Mgr. Natália Javorková – vedúca TIC 
Mgr. Monika Výbochová – samostatný odborný referent 
Mgr. Sabína Šperglová – t.č. na MD – content management, 
Magdaléna Sýkorová- t.č. na MD  – content management 
Mgr. Alexandra Lorenzetti – pracovníčka odd. informácií TIC 
Mgr. Katarína Hviezdarková – pracovníčka odd. informácií TIC 
Mária Šedivá – pracovníčka odd. informácií TIC 
Radica Hilmerová – pracovníčka odd. informácií TIC  
Mgr. Lucia Heinfling – pracovníčka odd. informácií TIC 
Martin Bátora 80% - pracovník odd. informácií TIC 
Martin Mišík – pracovník sprievodcovského oddelenia 
PhDr. Eva Mazuchová – stratégia content managementu a produktov 
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Príloha č. 2 
 

Náklady na Infocentrum (na delimitáciu) z rozpočtu od Hlavného mesta 
BKIS 

 
      V prípade delimitácie objektu Uršulínska 11 
 

Spolu                  164 800 € 
 

I.  Mzdové náklady 
 

                                                                                   105 600 € 
 
Náklady na platy, príplatky, odvody a stravné pre 12 delimitovaných zamestnancov na  
10 mesiacov v roku 2012 (z toho 75 686 zo záväzného ukazovateľa mzdy.) 

 
II. Nepriame náklady 
 

     24 912 € 
 
Časť mzdových nákladov obslužných činností poskytovaných TIC – 16 599 € a časť 
prevádzkových nákladov ostatných úsekov BKIS  spojených s činnosťou IC - 8 313 €. 

 
III. Priame prevádzkové náklady 
 
    34 288 € 

 
Priame čisté náklady na prevádzku infocentra  
Celkové náklady na rok 2011 :        78 915 € 
podnikateľská činnosť       -26 782 € 
náklady na kurz sprievodcov v roku 2011     - 3 087 € 
náklady na externistov spojených s kurzom    -  4 906 € 
časť nákladov na externistov MS v hokeji    -  2 994 € 

               41 146 € 
 
na 10 mesiacov    ................................................................ ..........................34 288 € 
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v eurách
Pro- Pod- prvok funk čná po- Schválený Zmena Upravený
gram pro- / klasi- lož- Oddelenie rozpo čet (+) (-) rozpo čet

gram pro- fikácia ka Ukazovate ľ na rok na rok
jekt 2012 2012

Bežné výdavky
6  6.2 6.2.1  04.7.3 630 Podpora cestovného ruchu 160 000 -125 000 35 000

6  6.2 6.2.1  04.7.3 640 Podpora cestovného ruchu
v tom: členský príspevok do Bratislavskej organizácie CR 0 +382151 382 151

7  7.2  7.2.1 08.2.0.3 640 Podpora Bratislavského kultúrneho a informačného strediska 2 060 750 -164 800 1 895 950

12  12.1 01.1.1.6 600 Vnútorná správa - bežné výdavky 3 154 000 -35 280 3 118 720
12  12.2 01.1.1.6 600 Ľudské zdroje - bežné výdavky 9 538 900 -57 071 9 481 829

610 v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 6 575 490 -42 291 6 533 199
620           Poistné a príspevok do poisťovní 2 618 410 -14 780 2 603 630

Príloha č. 3 
 
Návrh na úpravu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2012 v súlade so zabezpečením členského príspevku hl. mesta SR Bratislavy 
do Bratislavskej organizácie cestovného ruchu na rok 2012 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Návrh na založenie a vstup hlavného mesta Slovenske j republiky Bratislavy do oblastnej 
organizácie cestovného ruchu 

 
Kód uzn.: 19.1 

 

Uznesenie č. 409/2011 
zo dňa 15. 12. 2011 

 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

 
A. súhlasí 

 
1. So vznikom oblastnej organizácie cestovného ruchu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. 
2. S návrhom stanov a zakladateľskej zmluvy oblastnej organizácie. 

 
B. schva ľuje 

 
1. Členstvo hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v oblastnej organizácii cestovného ruchu. 
2. Zástupcov mesta v orgánoch zakladajúcej organizácie. 
3. Členský príspevok hlavného mesta SR Bratislavy do oblastnej organizácie cestovného ruchu vo 
výške 340 000 Eur na rok 2012. 

 
C. žiada 

 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
 
1. Zvolať ustanovujúce valné zhromaždenie a predložiť ustanovujúcemu valnému zhromaždeniu návrh 
stanov a zloženia orgánov oblastnej organizácie cestovného ruchu. 

T: 20. 12. 2011 
 

2. Založiť oblastnú organizáciu cestovného ruchu hlavného mesta SR Bratislavy na základe zákona č. 
91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov v zmysle § 13. 

T: 31. 12. 2011 
 

3. Nominovať zástupcov mesta do orgánov oblastnej organizácie cestovného ruchu 
3.1. Predstavenstvo: 

3.1.1. Ing. Alena Reinerová. - poslanec Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
3.1.2. Ing. Milan Šindler - poslanec Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
3.1.3. Mgr. Alexandra Bučková – námestníčka BKIS pre cestovný ruch SR  
3.1.4. Ing. Michaela Potočárová – vedúca oddelenia cestovného ruchu a destinačného 
manažmentu 

3.2. Dozorná rada: 
3.2.1. Ing. Slavomír Drozd - poslanec Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
3.2.2. Mgr. Peter Pilinský - poslanec Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 

T: 31. 12. 2011 
 

4. Predložiť Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy materiál s návrhom presunu 
rozpočtových prostriedkov schválených v rozpočte hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2012 v súlade 
s časťou B bodom 3 tohto uznesenia. 
.      T: 2. 2. 2012 

 
5. Predložiť Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy po prvom roku fungovania 
oblastnej organizácie cestovného ruchu výročnú správu o jej činnosti a vývoji cestovného ruchu v oblasti 
jej pôsobenia. 

T: 28. 2. 2013 
 

6. Predložiť návrh výšky členského príspevku mesta na schválenie mestskému zastupiteľstvu na 
nasledujúci rozpočtový rok. 

T: 30. 9. 2013 
 

7. Zabezpečiť delimitáciu činností turistických informačných centier BKIS do oblastnej organizácie 
cestovného ruchu hlavného mesta SR Bratislavy vrátane priestorov, materiálno-technického 



 

 

zabezpečenia, personálu a transferu finančných prostriedkov z rozpočtu BKIS na alikvotnú časť roku 
2012. 

T: 29. 2. 2012 
 

8. Zabezpečiť delimitáciu činností oddelenia cestovného ruchu a destinačného manažmentu do 
oblastnej organizácie cestovného ruchu hlavného mesta SR Bratislavy vrátane materiálno-technického 
zabezpečenia, personálu a transferu finančných prostriedkov z rozpočtu na alikvotnú časť roku 2012. 

 
T: 29. 2. 2012 
 
 
 

D. odporú ča 
 

Vstup oblastnej organizácie cestovného ruchu hlavného mesta SR Bratislavy do krajskej organizácie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 

Výpis 
zo zápisnice 

z rokovania Komisie pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu MsZ 
konaného dňa 16. 01. 2012 

 
 
 
K bodu 3 

Návrh na úpravu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2012 v súlade so zabezpečením 
členského príspevku hl. mesta SR Bratislavy do Bratislavskej organizácie cestovného ruchu na 
rok 2012 

Uznesenie: 

Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu MsZ po prerokovaní materiálu  

A. 

1. odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť Návrh na úpravu rozpočtu hlavného mesta SR 
Bratislavy na rok 2012 v súlade so zabezpečením členského príspevku hl. mesta SR Bratislavy 
do Bratislavskej organizácie cestovného ruchu na rok 2012. 

2. odporúča dopracovať bod 1.2 na základe výsledkov rokovania riaditeľa BKIS Vladimíra 
Greža a primátora hl. mesta SR Bratislavy Milana Ftáčnika. 

 
Hlasovanie: prítomní: 13, za: 12, proti: 0, zdržal sa: 1 
Uznesenie bolo odsúhlasené. 
 
B.  
 
odporúča poveriť primátora hlavného mesta SR Bratislavy uhradiť členský príspevok hlavného 
mesta SR Bratislavy do Bratislavskej organizácie cestovného ruchu vo výške 431 777 €  na jej 
účet. 
 
Hlasovanie: prítomní: 13, za: 13, proti: 0, zdržal sa: 0 
Uznesenie bolo odsúhlasené. 
 
Za správnosť: 
PhDr. Mária Košáriová, v. r. 
tajomníčka komisie 
 

 
 
 
 
 
 
 

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



 

 

Výpis  
zo zasadnutia komisie finan čnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ   

konaného d ňa 17.1.2012 
___________________________________________________________________________ 

 
 
K bodu č. 3 

       Návrh na úpravu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2012 v súlade so zabezpečením 
členského príspevku hlavného mesta SR Bratislavy do Bratislavskej organizácie cestovného ruchu na 
rok 2012 
  
Komisia finan čnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta  s ťahuje predložený 
materiál z rokovania a žiada ho doplni ť v spolupráci s BKIS  
 
 
 
 
Za správnosť opisu : Ing. Henrieta Mičúchová, v. r. 
V Bratislave, 17.1.2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Návrh na úpravu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2012 v súlade so 
zabezpečením členského príspevku hl. mesta SR Bratislavy do Bratislavskej organizácie 
cestovného ruchu na rok 2012 

 
Kód uznesenia: 6.1 

19.1 

Uznesenie č. 379/2012 
zo dňa 19. 01. 2012 

 
Mestská rada po prerokovaní materiálu 

odporúča 
 
Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy  

prerokovať materiál „Návrh na úpravu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2012 v 
súlade so zabezpečením členského príspevku hl. mesta SR Bratislavy do Bratislavskej 
organizácie cestovného ruchu na rok 2012“. 


