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 29. 10. 2019
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie
2. Vyhodnotenie spolupráce so záujmovým združením Slovenský dom Centrope v roku
2019 a návrh na ukončenie členstva v združení
3. Ďalší vývoj vo veci spoplatnenia Airbnb a pasažierov z kabínových lodí
4. Rôzne
K bodu 1
Predsedníčka komisie Soňa Svoreňová otvorila zasadnutie komisie a predstavila program
komisie, ktorého body boli po príchode zástupcu riaditeľa Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy
pána Jána Mazúra usporiadané v poradí: 3., 4. a 2.
K bodu 3
K bodu 3 sa zasadnutia komisie zúčastnil zástupca riaditeľa Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy
pán Ján Mazúr. Informoval o aktuálnom stave riešenia spoplatnenia Airbnb a komunikácii
s Airbnb. Informoval o možnosti uzavretia zmluvy s platformou Airbnb a možnej potrebe
revidovať Všeobecné záväzné nariadenie hl. mesta SR Bratislavy o dani za ubytovanie.
S prítomnými členmi komisie sa dohodol približný časový harmonogram a stretnutie k zmene
všeobecného záväzného nariadenia sa dohodlo na január 2020.
K bodu 4
V bode Rôzne člen komisie pán Michal Brat informoval, že sa blíži uzávierka prijímania
životopisov vo výberovom procese na pozíciu výkonného riaditeľa Bratislavskej organizácie
cestovného ruchu (ďalej BTB). Tiež informoval, že výberové konanie na danú pozíciu nebolo
zverejnené na stránke Bratislavy, ani na oficiálnych sociálnych sieťach mesta Bratislava.
Výberové konanie bolo zverejnené len na portáli profesia.sk. Predsedníčka predstavenstva
pani Alžbeta Melicharová vysvetlila prítomným členom komisie, že znenie inzerátu bolo
schválené predsedníctvom predstavenstva BTB a takisto bolo pred zverejnením zaslané tiež
na vedenie mesta Bratislava. Pani Melicharová informovala, že požiadavku člena komisie
pána Brata bude tlmočiť na najbližšom zasadnutí predstavenstva BTB. Pán Mazúr taktiež
informoval, že požiadavku môže posunúť na oddelenie komunikácie a marketingu hl. mesta
SR Bratislava.
Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu MsZ žiada Bratislavskú organizáciu
cestovného ruchu o predĺženie termínu na prijímanie životopisov od záujemcov na pozíciu
výkonného riaditeľa Bratislavskej organizácie cestovného ruchu a tiež žiada, aby
predstavenstvo Bratislavskej organizácie cestovného ruchu poverilo zodpovedných

pracovníkov v propagovaní ponuky na danú pozíciu, a to v spolupráci s hl. mestom SR
Bratislavou. Komisia zároveň žiada oddelenie komunikácie a marketingu hl. mesta SR
Bratislava zverejniť ponuku na danú pozíciu na webovom sídle mesta Bratislava a sociálnych
sieťach mesta Bratislava.
Hlasovanie: prítomných: 7, za: 7, zdržal sa: 0, proti: 0
K bodu 2
Predsedníčka predstavenstva Bratislavskej organizácie cestovného ruchu pani Alžbeta
Melicharová predstavila prítomným členom komisie materiál „Vyhodnotenie spolupráce so
záujmovým združením Slovenský dom Centrope v roku 2019 a návrh na ukončenie členstva
v združení“. Informovala, že bola poverená prezentáciou materiálu riaditeľom magistrátu
Ctiborom Košťálom. Spracovateľom materiálu je Ján Slimák z Implementačnej jednotky
Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy. Materiál pojednáva o dôvodoch opätovného návrhu na
vystúpenie mesta Bratislava zo združenia Slovenský dom Centrope (SDC). SDC je záujmové
združenie právnických osôb, ktoré vzniklo v roku 2008 za účelom zastrešovať a koordinovať
slovenských partnerov v rámci medzinárodnej iniciatívy Centrope. Predložený materiál
vyhodnocuje, že združenie SDC naplnilo svoje historické poslanie a v súčasnosti pre mesto
Bratislava nemá pridanú hodnotu. Mesto Bratislava prispieva do združenia členský poplatok
vo výške 5000 EUR ročne. Následne prebiehala diskusia prítomných členov komisie. Do
dnešného dňa nebolo na oficiálnej stránke tour.centrope pridané logo za mesto Bratislava.
Z dôvodu nízkej účasti členov komisie, sa prítomní členovia dohodli, že budú o danom
materiáli hlasovať per rollam. Výpis z hlasovania per rollam bude priložený k zápisnici.

