
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 11. 9. 2018 
 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

Program: 
1. Otvorenie 
2. Návrh dodatku č. 12 rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva hlavného mesta 

Slovenskej  republiky Bratislavy (prezentuje zástupca organizačného oddelenia a zástupca 
legislatívno-právneho oddelenia magistrátu) 

3. Rôzne 
 
 

K bodu 1 

Predsedníčka komisie Ing. Soňa Svoreňová otvorila zasadnutie. 

 

K bodu 2 
Návrh dodatku č. 12 rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva (MsZ) hlavného mesta 
Slovenskej  republiky Bratislavy prezentovali pani Ozábalová z legislatívno-právneho oddelenia 
magistrátu a pani Kramplová z organizačného oddelenia magistrátu.  
Pani Ozábalová uviedla, že úprava rokovacieho poriadku MsZ hl. mesta SR Bratislavy reaguje na 
zmenu právneho poriadku – NRSR schválila 1. februára 2018 zákon č. 70/2018 (platná úprava od 1. 
apríla 2018).  
Prezentujúce vysvetlili, aké zmeny rokovacieho poriadku MsZ návrh dodatku obsahuje. Členovia 
komisie po prerokovaní zmien navrhli, aby o návrhu dodatku rokovacieho poriadku nehlasovalo MsZ hl. 
mesta SR Bratislavy v časovom horizonte pred komunálnymi voľbami 2018, ale až po nich. 
Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu MsZ po prerokovaní materiálu  Návrh dodatku 
č. 12 rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej  republiky 
Bratislavy odporúča Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, aby 
o novele rokovacieho poriadku rozhodlo Mestské zastupiteľstvo hl. mesta SR Bratislavy po 
komunálnych voľbách 2018. 
Hlasovanie: prítomných: 7, za: 7, zdržal sa: 0, proti: 0 
 

K bodu 3 
V bode Rôzne predsedníčka predstavenstva Bratislavskej organizácie cestovného ruchu (BTB) pani 
Melicharová stručne informovala členov komisie o kampaniach a aktivitách BTB počas letnej sezóny 
a ich pozitívnych výsledkoch. Zároveň poďakovala členom komisie za spoluprácu. 
Predsedníčka komisie pani Svoreňová upozornila v bode Rôzne na aktuálne problémy v oblasti 
cestovného ruchu: reklamy a vizuálny smog, zaberanie verejného priestranstva mobilnými službami bez 
registrácie, ponúkanie služieb formou stripklubov a pod.  
V zmysle uzavretia letnej sezóny v oblasti cestovného ruchu komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú 
spoluprácu MsZ poveruje predsedníčku komisiu pani Svoreňovú, aby sa obrátila na príslušné orgány 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, a to ohľadne nasledujúcich záverov: 

a) plnenie daňových povinností podnikateľmi poskytujúcimi služby, 
b) zaberanie verejného priestranstva mobilnými službami bez registrácie, 
c) vizuálny smog, 
d) ponúkanie služieb formou stripklubov. 

Zároveň komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu MsZ poveruje predsedníčku komisiu 
pani Svoreňovú, aby oslovila vo finančných otázkach mestského kontrolóra hlavného mesta SR 



Bratislavy s požiadavkou, aby sa obrátil na Finančnú správu SR vo veci preskúmania legálnosti 
poskytovania služieb free guided tours. 
Hlasovanie: prítomných: 6, za: 6, zdržal sa: 0, proti: 0 
Pozn.: komisia nebola uznášaniaschopná. 
 

 
 
 
Ing. Soňa Svoreňová, v. r. 
predsedníčka komisie 
 
 

Zapísal: PhDr. Mgr. Tomáš Doležal 


