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Kód uzn.: 21.3
NÁVRH UZNESENIA
Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy po prerokovaní materiálu

A.

schvaľuje

návrh na odvolanie Ing. Alžbety Melicharovej z funkcie predsedníčky predstavenstva
organizácie: Bratislavská organizácia cestovného ruchu – Bratislava Tourist Board, so sídlom:
Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava, IČO: 42259088
B.

schvaľuje

návrh na vymenovanie Ing. Vladimíra Greža za predsedu predstavenstva organizácie:
Bratislavská organizácia cestovného ruchu – Bratislava Tourist Board, so sídlom: Primaciálne
nám. 1, 814 99 Bratislava, IČO: 42259088

C.

poveruje

primátora hlavného mesta SR Bratislavy predložiť na valnom zhromaždení organizácie
Bratislavská organizácia cestovného ruchu – Bratislava Tourist Board návrh na odvolanie
predsedníčky predstavenstva a voľbu predsedu predstavenstva organizácie podľa bodu A a
bodu B tohto uznesenia.

Dôvodová správa
Hlavnému mestu SR Bratislave bola doručená pozvánka na valné zhromaždenie
oblastnej organizácie cestovného ruchu - Bratislavská organizácia cestovného ruchu, so sídlom
Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava, IČO: 42 259 088 (ďalej len „organizácia“ alebo
„BTB“), ktorej členom a jedným zo zakladateľov je hlavné mesto Slovenskej republiky
Bratislava. Valné zhromaždenie sa bude konať dňa 19.03.2020.
Na predmetnom valnom zhromaždení majú byť zvolení členovia predstavenstva,
vrátane predsedu a podpredsedu predstavenstva organizácie na nové funkčné obdobie.
Funkčné obdobie súčasného predsedu a podpredsedu predstavenstva uplynulo
v decembri 2019. Podľa ust. § 20 ods. 1 zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu
v znení neskorších predpisov je funkčné obdobie volených orgánov oblastnej organizácie
štvorročné, pričom uplynie všetkým členom orgánov naraz.
Nakoľko uchádzačka o pozíciu predsedníčky predstavenstva BTB, ktorá bola úspešná
vo výberovom konaní na túto pozíciu a následne schválená mestským zastupiteľstvom, sa tejto
funkcie medzičasom vzdala, výberové konanie sa bude opakovať. Z uvedeného dôvodu je však
potrebné navrhnúť na pozíciu predsedu predstavenstva nominanta mesta, ktorý by do ukončenia
výberového konania a do času zvolenia nového predsedu predstavenstva BTB túto funkciu
dočasne vykonával.
V súlade s ust. § 11 ods. 4 písm. l) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov v spojení s § 17 ods. 5 Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta
Slovenskej republiky Bratislavy č. 18/2011 o zásadách hospodárenia s majetkom hlavného
mesta Slovenskej republiky Bratislavy patrí schvaľovanie zástupcov hlavného mesta
Slovenskej republiky Bratislavy do štatutárnych a kontrolných orgánov právnických osôb
s majetkovou účasťou hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy medzi kompetencie
vyhradené mestskému zastupiteľstvu.
V zmysle vyššie uvedeného sa navrhuje schváliť návrh na odvolanie súčasnej
predsedníčky predstavenstva Ing. Alžbety Melicharovej a zároveň návrh na vymenovanie Ing.
Vladimíra Greža za dočasného predsedu predstavenstva BTB, a to do času riadneho zvolenia
nového predsedu predstavenstva valným zhromaždením BTB.

