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NÁVRH  UZNESENIA 

 

 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy po prerokovaní materiálu 

 

A. berie na vedomie: 

opravnú riadnu účtovnú závierku organizácie Bratislavská organizácia cestovného ruchu za rok 

2016, ktorá bude predmetom schvaľovania na valnom zhromaždení organizácie Bratislavská 

organizácia cestovného ruchu 

 

B. berie na vedomie: 

 

riadnu účtovnú závierku organizácie Bratislavská organizácia cestovného ruchu za rok 2017, 

ktorá bude predmetom schvaľovania na valnom zhromaždení organizácie Bratislavská 

organizácia cestovného ruchu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Dôvodová správa 

 

Bratislavská organizácia cestovného ruchu, so sídlom Primaciálne námestie č. 1, 814 99 

Bratislava, ktorej členom a jedným zo zakladateľov je hlavné mesto Slovenskej republiky 

Bratislava, pripravuje zasadnutie valného zhromaždenia organizácie, ktoré sa uskutoční v júni 

2018. V rámci programu tohto valného zhromaždenia sú mimo iné zahrnuté aj body týkajúce 

sa schválenia opravnej riadnej účtovnej závierky za rok 2016 a riadnej účtovnej závierky za rok 

2017.  

Opravná riadna účtovná závierka za rok 2016 bola vyhotovená za účelom odstránenia 

chýb vo vedení účtovníctva Bratislavskej organizácie cestovného ruchu za rok 2016, nakoľko 

v priebehu roka 2017 bolo zistené, že plnenia nadobudnuté v roku 2016 na základe rôznych 

zmlúv celkovo za odplatu 30 997,99 EUR boli nesprávne účtované ako hmotný majetok, hoci 

nešlo o hmotný majetok v zmysle ust. § 22 ods. 2 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov 

v znení neskorších predpisov. Opravná riadna účtovná závierka bola schválená 

Predstavenstvom Bratislavskej organizácie cestovného ruchu, uznesením č. 1/11042018 z dňa 

11.4.2018. Za uvedené pochybenie nesie zodpovednosť externý dodávateľ účtovných služieb, 

voči ktorému bola zo strany Bratislavskej organizácie cestového ruchu vyvodená sankčná 

zodpovednosť. 

 

V zmysle riadnej účtovnej závierky za rok 2017 vykázala Bratislavská organizácia 

cestovného ruchu hospodársky výsledok vo výške 109.006,94 EUR. Táto účtovná závierka 

bola schválená Predstavenstvom BTB (P-BTB), uznesením č. 3/11042018 z dňa 11.4.2018. 

Prílohou k účtovnej závierke za rok 2017 je aj správa k účtovnej závierke BTB za rok 2017.  

 

Materiál sa predkladá na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy v súlade s ustanovením § 17 ods. 4 a 5 Všeobecne záväzného nariadenia hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 18/2011 z 15. decembra 2011 o zásadách 

hospodárenia s majetkom hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktoré podrobnejšie 

upravuje výkon práv vyplývajúcich z vlastníctva cenných papierov a majetkových podielov 

v právnických osobách založených hlavným mestom, alebo v ktorých má hlavné mesto 

postavenie ovládajúcej osoby alebo rozhodujúci vplyv.  

 

V prípade, že hlavné mesto vlastní cenné papiere, majetkové podiely alebo vklady v 

právnických osobách, vykonáva práva vyplývajúce z ich vlastníctva za hlavné mesto primátor 

hlavného mesta samostatne, pokiaľ nie je v tomto nariadení ustanovené inak. Na výkon práv 

hlavného mesta sa v zmysle § 17 ods. 5 písm. a) VZN č. 18/2011 vyžaduje predchádzajúce 



  

prerokovanie mestským zastupiteľstvom okrem iného aj v prípade schvaľovania účtovnej 

závierky organizácie.  

 

Materiál je predkladaný na májové riadne zasadnutie mestského zastupiteľstva 

Slovenskej republiky Bratislavy za účelom jeho prerokovania tak, aby mohol p. primátor ako 

osoba vykonávajúca majetkové práva hlavného mesta v oblastnej organizácii cestovného ruchu 

Bratislavská organizácia cestovného ruchu hlasovať vo veci schvaľovania týchto dokumentov 

na najbližšom valnom zhromaždení organizácie, ktoré sa bude konať 14.06.2018. 

 

Uznesením Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy č. 647/2018 zo dňa                               

17. 05. 2018 Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy odporúča Mestskému zastupiteľstvu 

hlavného mesta SR Bratislavy prerokovať materiál „Informácia o materiáloch, ktoré budú 

prerokované a schvaľované valným zhromaždením oblastnej organizácie cestovného ruchu 

Bratislavská organizácia cestovného ruchu“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 





























































































































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

konaného dňa 14.05.2018 
___________________________________________________________________________ 

 
k bodu 2 

Informácia o materiáloch, ktoré budú prerokované a schvaľované valným zhromaždením oblastnej 

organizácie cestovného ruchu Bratislavská organizácia cestovného ruchu 

 

Pán poslanec Kolek dáva pozmeňujúci návrh, v ktorom žiada o doplnenie analýzy podnikateľskej 

činnosti organizácie a finančných nákladov a výnosov, kde budú vysvetlené vstupy na nákladovej 

i príjmovej strane.  

 
Hlasovanie: 
prítomní: 8, za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0 

 

 

Návrh uznesenia 

Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta predložený materiál 

prerokovala a odporúča MsZ zobrať na vedomie informáciu o materiáloch, ktoré budú prerokované 

a schvaľované valným zhromaždením oblastnej organizácie cestovného ruchu Bratislavská 

organizácia cestovného ruchu podľa predloženého návrhu uznesenia 

  

 
Hlasovanie: 
prítomní: 8, za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
 
 
Za správnosť opisu : Mgr. et Mgr. Lucia Garajová, v.r. 
V Bratislave, 14.05.2018 
 

 


