
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 2.12.2011 
 
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
Program: 
1. Otvorenie 
2. Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2012 - 2014 
3. Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, 
ktorým sa mení všeobecne záväzné  nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy č. 12/2007 o dani za ubytovanie v znení neskorších predpisov s účinnosťou dňom 
1. januára 2012  
4. Návrh na založenie a vstup hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy do oblastnej 
organizácie cestovného ruchu 
5. Rôzne 
 
K bodu 1 
Prítomní odsúhlasili program rokovania. 
 
K bodu 2 
Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2012 – 2014 
Rokovania k tomuto bodu sa zúčastnil Ing. Miroslav Vaďura vedúci finančného oddelenia. 
 
Uznesenie: 
Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu MsZ po prerokovaní 
1. odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy 
na roky 2012 – 2014 s dodaním pripomienok 
Hlasovanie: prítomní 8, za 8, proti 0, zdržal sa 0 
 
2. žiada doplniť predložený návrh rozpočtu hl.m. SR Bratislavy na roky 2012 – 2014 
o finančné čiastky určené na: 
 
a) podporu výstavnej činnosti v Múzeu Danubiana vo výške 100 tis. € na rok 2012 
Hlasovanie: prítomní 8, za 8, proti 0, zdržal sa 0 
 
b) podporu vizualizácie projektu Stratené mesto vo výške 7 500 € na rok 2012 
Hlasovanie: prítomní 8, za 7, proti 0, zdržal sa 1 
 
c) zvýšenie kapitoly 6.2.1. podpora cestovného ruchu zo 160 tis. € na 300 tis. € na rok 2012 
Hlasovanie: prítomní 8, za 7, proti 0, zdržal sa 1 
 
d) opravu terás a schodov v mestskej časti Petržalka vo vlastníctve mesta vo výške 200 tis. € 
Hlasovanie: prítomní 8, za 6, proti 0, zdržali sa 2 
 
Uznesenie bolo odsúhlasené. 
 



K bodu 3 
Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy, ktorým sa mení všeobecne záväzné  nariadenie hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy č. 12/2007 o dani za ubytovanie v znení neskorších predpisov 
s účinnosťou dňom 1. januára 2012 
Rokovania k tomuto bodu sa zúčastnil Ing. Miroslav Vaďura vedúci finančného oddelenia 
a Ing. Peter Michalička vedúci oddelenia miestnych daní a poplatkov. 
 
Uznesenie: 
Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu MsZ po prerokovaní materiálu 
odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť Návrh všeobecne záväzného nariadenia 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa mení všeobecne záväzné  
nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 12/2007 o dani za ubytovanie v 
znení neskorších predpisov s účinnosťou dňom 1. januára 2012  
 
Hlasovanie: prítomní: 8, za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0 
Uznesenie bolo odsúhlasené. 
 
K bodu 4 
Návrh na založenie a vstup hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy do oblastnej 
organizácie cestovného ruchu 
Rokovania k tomuto bodu sa zúčastnil Ing. Marián Miškanin PhD.vedúci kancelárie 
primátora, Ing. Michaela Potočárová vedúca oddelenia cestovného ruchu a destinačného 
manažmentu, Mgr. Alexandra Bučková námestníčka pre cestovný ruch z Bratislavského 
kultúrneho a informačného strediska. 
 
Uznesenie: 
Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu MsZ po prerokovaní materiálu 
odporúča  

1. mestskému zastupiteľstvu schváliť Návrh na založenie a vstup hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy do oblastnej organizácie cestovného ruchu po 
zapracovaní pripomienok 

2. žiada doplniť do stanov oblastnej organizácie cestovného ruchu spoluprácu oblastnej 
organizácie cestovného ruchu s komisiou pre cestovný ruch a medzinárodnú 
spoluprácu MsZ 

3. žiada predložiť návrhy mien do predstavenstva oblastnej organizácie do 7.12.2011 
4. žiada zabezpečiť členský príspevok mesta vo výške cca 500 tis. € do oblastnej 

organizácie cestovného ruchu 
 
Hlasovanie: prítomní: 8, za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0 
Uznesenie bolo odsúhlasené. 
 
K bodu 5 
Rôzne 
 
          Ing. Tomáš Ágošton v.r. 
             predseda komisie 
 
Zapísala: 
PhDr. Mária Košáriová, tajomníčka komisie 


