
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 5. 2. 2019 
 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Voľba členov komisie spomedzi odborníkov - neposlancov 

3. Voľba podpredsedu komisie 

4. Návrh rokovacieho poriadku komisie pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu 

5. Rámcová náplň činností komisií Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

6. Rôzne 

 

K bodu 1 

Predsedníčka komisie Ing. Soňa Svoreňová otvorila zasadnutie a informovala o plánovanom priebehu 

zasadnutia komisie. 

 

K bodu 2 
Na zasadnutí komisie prebiehalo druhé kolo voľby členov komisie – neposlancov formou osobného 

pohovoru. Prítomní členovia komisie - poslanci sa dohodli, že každý z prítomných kandidátov 

na členstvo v komisii bude mať časový priestor na predstavenie a následné otázky. Druhého kola sa 

osobne zúčastnili nasledovní kandidáti: Ján Dobšovič, František Fabián, Nóra Grančay, Branislav 

Chrenka, Jakub Kuruc, Marianna Mašátová Haliaková, Agáta Mikulová, Augustín Mrázik, Adam 

Nochta, Michaela Potočárová. Svoju neúčasť ospravedlnili: Izabela Kubíková, Jozef Mórik, Tomáš 

Peciar. Prítomní členovia komisie sa dohodli, že hlasovať sa bude aj o neprítomných kandidátoch. 

Po osobných pohovoroch prítomní členovia komisie hlasovali tajnou voľbou formou hlasovacích 

lístkov. Neprítomná Monika Debnárová hlasovala prostredníctvom emailu. 

Na základe hlasovania v druhom kole sa členmi komisie – neposlancami stali: Nóra Grančay, 

Branislav Chrenka, Izabela Kubíková, Jakub Kuruc, Jozef Mórik a Augustín Mrázik. 

 

K bodu 3 
Po krátkej rozprave prítomní členovia komisie – poslanci hlasovali o voľbe podpredsedu komisie 

pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu MsZ.  

Prítomní členovia navrhli, aby funkciu podpredsedu komisie pre cestovný ruch a medzinárodnú 

spolupráca zastávala pani Monika Debnárová. Následne o danom návrhu hlasovali. 

Hlasovanie: prítomných: 6, za: 6, zdržal sa: 0, proti: 0 

 

K bodu 4 
Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu MsZ po prerokovaní schvaľuje predložený 

rokovací poriadok s doplnením bodu 5 do Článku 8 o hlasovaní per rollam v nasledovnom znení: 

„V prípade ak uznesenie, resp. stanovisko komisie je potrebné zabezpečiť bez zbytočného odkladu, 

predseda môže rozhodnúť o hlasovaní per rollam formou elektronickej pošty.“ 

Hlasovanie: prítomných: 5, za: 5, zdržal sa: 0, proti: 0 
 

 



K bodu 5 
Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu po prerokovaní materiálu odporúča 

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy doplniť body l) a m) do 

Článku 15 predmetného materiálu, a to v nasledovnom znení: 

l) „dáva podnety Bratislavskej organizácii cestovného ruchu na tvorbu nových produktov, 

m) zbiera podnety zo zahraničia, zahraničných výstav a workshopov na prezentáciu.“ 

Hlasovanie: prítomných: 5, za: 5, zdržal sa: 0, proti: 0 

 

Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu po prerokovaní materiálu odporúča 

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy schváliť Rámcovú náplň 

činností komisií Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy. 

Hlasovanie: prítomných: 5, za: 5, zdržal sa: 0, proti: 0 

 
K bodu 6 
V bode Rôzne člen komisie Michal Brat informoval prítomných členov o stave fasády hotela Park Inn na 

Rybnom námestí 1 v Bratislave. Prítomní členovia sa zhodli, že pán Brat pripraví tlačové vyhlásenie pre 

mediá, v ktorom komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu MsZ vyzve develepora hotela 

Park Inn, aby splnil svoj záväzok ohľadne fasády hotela. Tlačové vyhlásenie bude následne 

distribuované všetkým členom komisie na odsúhlasenie. 

 
 
Ing. Soňa Svoreňová, v. r. 
predsedníčka komisie 
 
 

Zapísala: Ing. Zuzana Abelovská 


