
 

 

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 

zo dňa 12. mája 2020 
 

Zasadnutie sa konalo prostredníctvom videokonferencie 
 
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
Program: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Predstavenie nového predsedu predstavenstva BTB - pána Greža 

3. Správa o hospodárení a účtovná závierka BTB za rok 2019  

4. Návrh na odpustenie dane na zabratie verejného priestranstva 

5. Návrh na zapojenie mesta Bratislava do projektu OECD zameranom na podporu 

procesov verejného obstarávania v mestách 

6. Rôzne 

 

K bodu 1 
Predsedníčka komisie Soňa Svoreňová otvorila zasadnutie komisie, ktoré sa konalo online 
prostredníctvom videohovoru. 
 
K bodu 2 
Pán Grežo sa v krátkosti predstavil na svojej novej pozícii predsedu predstavenstva BTB. 
V krátkosti sa vyjadril k dokumentu Opatrenia na obnovenie dopytu v cestovnom ruchu po 
ukončení COVID krízy, ktorý bol vypracovaný Komisiou pre CR a MS a dotáciám, ktoré 
v tejto súvislosti majú byť schválené na úrovni štátu.  
Nasledovne medzi svoje ciele v rámci svojho pôsobenia v BTB pán Grežo zaradil hľadanie 
nových ciest a spôsobov komunikácie nielen s Magistrátom, ale aj s jednotlivými mestskými 
časťami a efektívne nastavenia fungovania mestského cestovného ruchu. Zároveň spomenul 
dôležitosť Komisie pre CR a MS pre jeho budúcu prácu a vyjadril presvedčenie, že zo 
vzájomnej spolupráce môžu obe strany výrazne benefitovať. 
 
K bodu 3 
Bod 3 bol na základe dohody p. Koniara a p. Svoreňovej vyškrtnutý z programu májovej 
komisie a bude presunutý na najbližšiu komisiu, ktorá sa bude konať v júni 2020. 
 
K bodu 4 
Pani Čechová z Oddelenia miestnych daní, poplatkov a licencií v krátkosti predstavila 
materiál Návrh na odpustenie dane na zabratie verejného priestranstva – celým názvom 
Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy, ktorým sa mení 
a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta SR Bratislavy č. 15/2012 o dani za 
užívanie verejného priestranstva. Plánom je predložiť tento dokument na zasadnutí MsZ, 
ktoré sa uskutoční 28. mája 2020. Korona kríza vo veľkej miere zasiahla podnikateľov 
a prevádzkovateľov reštauračných zariadení, preto Magistrát hl. mesta Bratislavy pristúpil 
k zníženiu dane za letné terasy na 0€, ale prevádzkovateľ nemôže prekročiť svoju 
minuloročnú výmeru a nové terasy môžu byť do veľkosti 12 m². VZN vie upraviť iba 
odpustenie dane pre letné terasy, ktoré sú na pozemkoch, ktorých vlastníkom je mesto 



 

 

Bratislava. Na jeseň sa plánuje zrušiť toto VZN a výška dane sa vráti do pôvodného stavu. 
Pozitívne sa k danému návrhu vyjadril iba Ružinov, Staré Mesto nesúhlasí s týmto postupom 
Magistrátu, pravdepodobne ani nepristúpi k podobnému kroku. Návrh Finančnej komisie 
mesta je, aby bol materiál doplnený o stanovisko Starého Mesta k tejto veci, aby bola 
činnosť Magistrátu hl. mesta a Starého mesta nejakým spôsobom koordinovaná.  Celkovo sa 
jedná o 106 terás a celkovú sumu vyrubenej dane 211 000 €. 
 
Po informačnom predstavení bol vytvorený priestor na otázky, pričom členovia Komisie  mali 
nasledovné otázky: 

- Bavíme sa o 100% odpustení alebo čiastočnom odpustení dane? 
- Máme sanovať výpadky počas celého pôsobenia terás alebo iba za obdobie korona 

krízy? 
- Je potrebné vypustiť celý príjem z obdobia fungovania terás? 
- Je to iba podpora na rozbehnutie? Na aké obdobie? 
- Prečo len reštauračným zariadeniam? Prečo nepodporiť napr. aj iné atrakcie 

cestovného ruchu (napr. výletné vláčiky, atď.) 
- Bude odpustený len samotný nájom za zabratie verejného priestranstva alebo aj 

jednorázový správny poplatok za otvorenie terasy? 
  
Podľa pána Mórika je 12 m² veľmi málo. Pani Čechová argumentovala, že 12 m² je 
výsledkom analýzy, kedy boli zobraté do úvahy šírky ulíc a rozmery štandardných terás 
(neštandardne veľké prevádzky boli vylúčené z výpočtu). Návrh úplného odpustenia 
vychádza z predpokladu, že 50% poplatok by pre niektorých prevádzkovateľov mohol byť 
likvidačný alebo bez efektu a je potrebné zachovať život v meste, ak máme na to dostupné 
nástroje. 
Pán Brat sa vyjadril, že mu prekáža prístup, že ak nevieme pomôcť všetkým, tak nikomu. 
Považuje to za dobrý nástroj, ktorý pomôže aspoň jednej skupine podnikateľov, ktorá je 
nesporným prínosom pre fungovanie cestovného ruchu v meste. Vyjadril sa aj k postupu 
Starého Mesta, ktoré nesúhlasí s postupom Magistrátu hl. mesta Bratislavy. Podľa neho 
Staré Mesto a Magistrát sú dve inštitúcie s vlastným rozpočtom, ktorý môžu využívať podľa 
vlastného uváženia. MUOP (Mestský ústav ochrany pamiatok Bratislavy) má vypracovaný 
materiál – regulatív, ako by mali vyzerať letné terasy v rámci Bratislavy. Tento materiál by 
mal byť priložený k tomuto dokumentu alebo by mal byť zverejnený ako informačný . 
Pán Vagač zdôraznil, že Staré Mesto má nižší rozpočet a mali by nepomerne väčší finančný 
výpadok, lebo Staré Mesto má vyšší príjem z dane za letné terasy. K spomínanému 
materiálu od MUOP-u je potrebné ho ešte právne ukotviť a potom sa môže posunúť na 
prerokovanie do mestských komisií. 
Pani Debnárová navrhuje zahrnúť do predloženého dokumentu aj iné oblasti cestovného 
ruchu (atrakcie), teda zistiť, kto všetko využíva priestor patriaci mestu Bratislava 
a postupovať rovnako ako pri reštauračných zariadeniach, teda poskytnúť všetkým rovnakú 
finančnú úľavu. 
Pani Čechová dodala, že ak si niekto požiada o viac m² ako 12 m², tak bude platiť plnú daň, 
avšak je to platné len pre nových prevádzkovateľov, ktorí nemali predtým letnú terasu. 
Prevádzkovatelia, ktorí mali aj minulý rok terasu, môžu požiadať o rovnakú plochu terasy ako 
minulý rok a budú mať odpustenú daň. 
 
Pripomienky Komisie pre CR a MS:  

1. Komisia CR a MS navrhuje informovanie žiadateľov o nutnosti zaplatiť jednorázový 
správny poplatok za otvorenie terasy. 

2. Komisia CR a MS odporúča, aby Návrh VZN bol opätovne prerokovaný na zasadnutí 
MsZ v septembri 2020. 

3. Komisia CR a MS odporúča, aby bol zverejnený zámer mesta vydať manuál 
orientovaný na zjednotenie vizuálu letných terás s názvom Regulácia exteriérových 
sedení v historickom centre Bratislavy. Žiadame, aby bol tento dokument priložený 



 

 

ako informačný k Návrhu na odpustenie dane na zabratie verejného priestranstva, 
a to z dôvodu, aby sa podnikatelia, ktorí si budú zriaďovať nové letné terasy, vedeli 
zariadiť v súlade s plánovanými pravidlami. 
 

Pani Svoreňová dala hlasovať o predloženom materiáli. 

Hlasovanie: prítomných: 7, za: 7, zdržal sa: 0, proti: 0 

Komisia CR a MS odporúča schváliť materiál Návrh všeobecne záväzného nariadenia 
hlavného mesta SR Bratislavy, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné 
nariadenie hlavného mesta SR Bratislavy č. 15/2012 o dani za užívanie verejného 
priestranstva s vyššie uvedenými pripomienkami. 
 
K bodu 5 
Návrh na zapojenie mesta Bratislava do projektu OECD zameranom na podporu procesov 
verejného obstarávania v mestách prišiel prezentovať pán Donauer z Implementačnej 
jednotky. Obsah tohto dokumentu bol vytvorený v spolupráci s Oddelením pre verejné 
obstarávanie.   
Mesto má možnosť zapojiť sa do projektu OECD, ktoré vypracovalo aj projekt. Projekt bude 
postavený na konkrétnych príkladoch 5 miest. OECD bude prítomné pri tvorbe procesov 
v oblasti verejného obstarávania po dobu 2 rokov, pričom naše mesto si zadefinovalo 
konkrétny projekt - obstarávanie verejného osvetlenia, a to za dodržania podmienok EK, 
ktorými sú implementácia nových kritérií zeleného, inovatívneho a sociálne citlivého 
verejného obstarávania. Oddelenie verejného obstarávania rozmýšľa o 10-ročnom 
investičnom pláne. 
Pri výmene zariadení verejného osvetlenia by boli použité aj nové technológie (napr. senzory 
kvality ovzdušia). Obstaranie takejto technológie si vyžaduje experimentálne prístupy 
obstarávania, experimentálne nastavenie kritérií, súťažný dialóg, sledovanie zmien trhu 
a pod. Momentálne mesto nemá s takýmito postupmi skúsenosti. Zapojiť sa do projektu 
môže mesto za poplatok 95 000€. Výstupy a priebeh projektu – 2-ročná konzultačná 
prítomnosť OECD, medzinárodná konferencia v Bratislave, prípadová štúdia by bola 
prezentovaná vo svete – vysoká vizibilita pre naše mesto. 
 
Členovia Komisie pre CR a MS sa v diskusii zamerali na nasledovné otázky: 

- Aké sú prínosy pre mesto? 
- Je tam dobrovoľný príspevok, čo to znamená? Dá sa suma, ktorú budeme platiť za 

účasť znížiť?  
- Je potrebné si platiť konzultantov z externej inštitúcie? 

 
Výhodami pre zapojenie sa do tohto projektu je zvýšenie vizibility mesta, je to druh 
špecifickej medzinárodnej spolupráce, pán Donauer spomenul dlhodobé benefity pre mesto, 
daný projekt je bezprecedentný, čo sa týka tvorby a postupov. Dobrovoľný príspevok treba 
chápať ako možnosť sami sa rozhodnúť, či do projektu chceme vstúpiť. Bežným štandardom 
verejných obstarávaní je preferencia najnižšej ceny pred kvalitou, čím sa stráca snaha o 
inovatívne alebo zelené obstarávania, preto mesto nechce ísť cestou bežného verejného 
obstarávania. Nespornou výhodou je aj urýchlenie procesu pripomienkovania verejného 
obstarávania. Čo sa týka realizácie, Magistrát nechce dať zákazku jednému dodávateľovi, 
ale rozdeliť si mesto na zóny, v rámci ktorých budú vyhlásené parciálne súťaže na 
jednotlivých dodávateľov kvôli rozdielnym technickým požiadavkám v rôznych zónach mesta. 
Oddelenie verejného obstarávania sa od OECD budú učiť procesy a know-how v oblasti 
zeleného, sociálne citlivého a inovatívneho verejného obstarávania. 
 
Pani Svoreňová dala hlasovať o predloženom materiáli. 

Hlasovanie: prítomných: 7, za: 7, zdržal sa: 0, proti: 0 



 

 

Komisia pre CR a MS berie materiál Návrh na zapojenie mesta Bratislava do projektu 
OECD zameranom na podporu procesov verejného obstarávania v mestách na 
vedomie. 
 
K bodu 6 
V bode Rôzne otvorili prítomní členovia komisie viaceré body: 
1. Pán Mórik oznámil, že postupne sa otvárajú vinice pre návštevníkov a vinohradníci sa 

pripravujú na vinársku sezónu. 
 

2. Monika Debnárová otvorila tému kolobežiek Bolt. Diskutovalo sa o tom, že žiadny 
z členov komisie nevie, ako funguje systém Bolt kolobežiek, či sú nejakým spôsobom 
regulované stanovištia, či odvádza Bolt nejaký poplatok mestu za zabratie verejného 
priestranstva a pod.  
Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu MsZ žiada riaditeľa 
Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy informácie ohľadom regulatívov, ktoré 
upravujú fungovanie kolobežiek Bolt. 
Hlasovanie: prítomných: 7, za: 7, zdržal sa: 0, proti: 0 

 
3. Členovia Komisie pre CR a MS žiadali o aktualizáciu informácií od pani Debnárovej 

ohľadom Airbnb. Pán Grežo (BTB) a pani Debnárová sa plánujú zúčastniť na stretnutí 
s predstaviteľmi Airbnb v blízkej budúcnosti. Následne poskytnú aktuálne informácie 
členom Komisie. Ako dobrý príklad uviedla Monika Debnárová Prahu, ktorá vydala 
materiál zameraný na reguláciu Airbnb, ktorý bol podporený aj na národnej úrovni. 
Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu MsZ žiada svoju členku 
Moniku Debnárovú o aktuálne informácie ohľadom služby Airbnb. 
Hlasovanie: prítomných: 7, za: 7, zdržal sa: 0, proti: 0 
 

4. Bola položená otázka ohľadom rozširovania služby Slovnaft Bike spoločnosti Slovnaft.  
Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu MsZ žiada o aktuálne 
informácie o rozširovaní služby Slovnaft Bike pána Netriho a pána Bánovca. 
Hlasovanie: prítomných: 7, za: 7, zdržal sa: 0, proti: 0 
 

 
 
 
 
Ing. Soňa Svoreňová, v. r.  
predsedníčka komisie 
 
 
 
 
 
Zapísala: Mgr. Veronika Štefániková 
                zastupujúca tajomníčka 


