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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 26. 6. 2019 
 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

Program: 

1. Otvorenie 
2. Pokračovanie predstavenia činnosti oddelenia MICE, kongresového a incentívneho 

cestovného ruchu Bratislavskej organizácie cestovného ruchu (prezentuje zástupca BTB) 
3. Informácia BTB o príkladoch zdanenia AirBnB a pasažierov z kabínových lodí 
4. Správa o činnosti BTB za rok 2018 (prezentuje zástupca BTB) 
5. Rôzne 

 

 

K bodu 1 

Predsedníčka komisie Soňa Svoreňová otvorila zasadnutie komisie. Poradie bodov programu 

komisie č. 2., 3., 4. bolo usporiadané nasledovne: 

bod 3: Informácia BTB o príkladoch zdanenia AirBnB a pasažierov z kabínových lodí 
bod 4: Správa o činnosti BTB za rok 2018 
bod 2: Pokračovanie predstavenia činnosti oddelenia MICE, kongresového a incentívneho 
cestovného ruchu Bratislavskej organizácie cestovného ruchu. 
 

K bodu 3 
V bode 3 predsedníčka komisie Soňa Svoreňová informovala prítomných členov komisie 

o poplatkoch, ktoré musí loď zaplatiť v prípade pristavenia v Bratislave: 

- poplatok za prenájom lodnej plochy 

- poplatok za pontón  

- pasažiersky poplatok – prístavný poplatok – platí sa za každého pasažiera lode. 

K bodu 3 bol prizvaný aj mestský kontrolór mesta Bratislavy pán Marián Miškanin, ktorý vysvetlil, že 

súčasná legislatíva – zákon o miestnych daniach a poplatkoch nepozná poplatok, ktorý by odvádzala  

loď za pristavenie priamo obci/mestu. Obec/mesto však znáša náklady na údržbu a čistenie lokality 

okolo pontónu. 

Následne výkonný riaditeľ BTB pán Tomáš Koniar informoval o obnovení komunikácie s pánom 

Berounom, ktorý je zástupcom AirBnB pre strednú a východnú Európu. Komunikácia BTB s pánom 

Berounom sa obnovila na základe podnetov z minulého zasadnutia komisie pre cestovný ruch 

a medzinárodnú spoluprácu. BTB kontaktovala AirBnB s prosbou o informácie k spolupráci AirBnB 

a iných destinácií a v súvislosti s príjmami daných destinácií z tejto formy ubytovania. Podľa 

informácií od AirBnB je spolupráca s mestami na rôznej báze a zároveň pán Beroun vyjadril záujem 

o stretnutie so zástupcami magistrátu k tejto téme. 
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K bodu 4   
Následne pán Koniar v stručnosti informoval o Správe o činnosti BTB za rok 2018. Ide o 

retrospektívny materiál, ktorý sa prerokováva na Mestskom zastupiteľstve hl. mesta SR Bratislavy. 

Materiál obsahuje štatistiky a bilančné zhrňujúce fakty. 

Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu MsZ berie na vedomie Správu o činnosti 

Bratislavskej organizácie cestovného ruchu za rok 2018. 

Hlasovanie: prítomných: 4, za: 4, zdržal sa: 0, proti: 0 
 

K bodu 2 
Bod ohľadne predstavenia činnosti oddelenia MICE, kongresového a incentívneho cestovného ruchu 

BTB bol presunutý na ďalšie zasadnutie komisie z dôvodu nízkej účasti členov na danom zasadnutí. 

 

K bodu 5 
V bode Rôzne neboli žiadne vstupy. 
 
 
 
Ing. Soňa Svoreňová, v. r. 
predsedníčka komisie 
 
 
 
 

Zapísala: Ing. Zuzana Abelovská 


