
Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu MsZ 
konaného dňa 14.3.2011 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
Program: 
1. Otvorenie 
2. Vývoj cestovného ruchu v Bratislave v roku 2010 – štatistické vyhodnotenie 
3. Rámcový plán aktivít na I. polrok 2011 v oblasti aktívneho cestovného ruchu 
4. Informácia o multilaterálnej iniciatíve CENTROPE (Slovenský dom CENTROPE) 
5. Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2011 - 2013 
6. Rôzne 
  
K bodu 2 
Vývoj cestovného ruchu v Bratislave v roku 2010 – štatistické vyhodnotenie 
Materiál bol predložený písomne. 
Uznesenie 
Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu MsZ berie na vedomie Vývoj 
cestovného ruchu v Bratislave v roku 2010 – štatistické vyhodnotenie. 
Hlasovanie: prítomní 6, za 6, proti 0, zdržal sa 0 
 
K bodu 3 
Rámcový plán aktivít na I. polrok 2011 v oblasti aktívneho cestovného ruchu 
Materiál bol predložený písomne. 
Uznesenie 
Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu MsZ berie na vedomie Rámcový plán 
aktivít na I. polrok 2011 v oblasti aktívneho cestovného ruchu. 
Hlasovanie: prítomní 6, za 6, proti 0, zdržal sa 0            
 
K bodu 4 
Informácia o multilaterálnej iniciatíve CENTROPE (Slovenský dom CENTROPE) 
Členovia komisie dostali materiál písomne a k materiálu informovala Ing. Tatiana Mikušová 
formou power-pointovej prezentácie. 
Uznesenie 
Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu MsZ berie na vedomie Informáciu 
o multilaterálnej iniciatíve CENTROPE (Slovenský dom CENTROPE). 
Hlasovanie: prítomní 6, za 6, proti 0, zdržal sa 0            
 
K bodu 5 
Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2011 - 2013 
Materiál bol predložený písomne. 
K predloženému materiálu informoval Ing. Viktor Stromček riaditeľ magistrátu.  
Uznesenie 
Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu MsZ odporúča MsZ schváliť Návrh 
rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2011 – 2013. 
Hlasovanie: prítomní 6, za 6, proti 0, zdržal sa 0            
 
        Ing. Tomáš Ágošton v.r. 
        predseda komisie 
Zapísala:  
PhDr. Mária Košáriová, tajomníčka komisie 


