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Návrh uznesenia  

 
 
Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy 
 
 

s c h v a ľ u j e  
 
 
zmenu uznesenia č. 67/2015 zo dňa 26.3.2015, ktorým sa mení a dopĺňa uznesenie 
č. 1737/2014 zo dňa 25.9.2014 o výške členského príspevku hlavného mesta SR Bratislavy 
Bratislavskej organizácií cestovného ruchu na rok 2015 nasledovne: 
 
pôvodný text:  
 
„C. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 
uhradiť členský príspevok hlavného mesta SR Bratislavy do výšky 650 000,00 Eur na účet 
Bratislavskej organizácie cestovného ruchu na rok 2015 v splátkach nasledovne: 
1. prvá splátka do výšky 300 000,00 Eur do 30.4.2015 vrátane už poskytnutých transferov v 
roku 2015, 
2. druhá splátka do výšky 350 000,00 Eur do 31.8.2015.“ 
 
sa nahrádza textom: 
 
„C. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 
uhradiť členský príspevok hlavného mesta SR Bratislavy do výšky 650 000,00 Eur na účet 
Bratislavskej organizácie cestovného ruchu na rok 2015 do 5.5.2015 vrátane už poskytnutých 
transferov v roku 2015.“ 
 
 
 
 
 
  



Dôvodová správa  
 

 Mestské zastupiteľstvo dňa 26.3.2015 na návrh riaditeľa magistrátu schválilo 
uznesenie č. 67/2015 zo dňa 26.3.2015, ktorým sa mení a dopĺňa uznesenie č. 1737/2014 zo 
dňa 25.9.2014 o výške členského príspevku hlavného mesta SR Bratislavy Bratislavskej 
organizácií cestovného ruchu na rok 2015. V tomto uznesení sa znížila výška členského pre 
Bratislavskú organizáciu cestovného ruchu z pôvodnej sumy 804 422,00 Eur na výšku 
650 000,00 Eur a zároveň sa zmenil termín platby druhej splátky na 31.8.2015. Toto 
uznesenie bolo predložené v deň rokovania Mestského zastupiteľstva ako súčasť informácie 
o plnení uznesení, pred hlasovaním návrhová komisia neprečítala celé znenie uznesenia, čím 
nevznikol priestor na diskusiu a hlasovanie pôsobilo zmätočne. Navyše, návrh nebol 
prerokovaný v žiadnej komisii Mestského zastupiteľstva, na Mestskej rade a nevyjadrila sa 
k nemu ani Bratislavská organizácia cestovného ruchu. 
 
 Termín platenia členského do Bratislavskej organizácie cestovného ruchu (BTB) daný 
uznesením valného zhromaždenia BTB, a to  31.1. v daný kalendárny rok. Pokiaľ ostane 
v platnosti termín úhrady časti členského až 31.8.2015, ohrozí to nie len normálne 
fungovanie organizácie pred hlavnou turistickou sezónou (nebude možné zabezpečiť 
fungovanie turistických informačných kancelárií, zabezpečiť marketing a propagáciu nosných 
turistických podujatí ako kultúrne leto, korunovačné slávnosti a pod., nebude možné 
realizovať žiadne verejné obstarávanie ani na ďalšie aktivity do budúcnosti). V skutočnosti, 
ponechanie uznesenia č. 67/2015 v pôvodnom znení zo dňa 26. 3. 2015 znamená 
s okamžitou platnosťou prerušenie všetkej činnosti BTB, neschopnosť pokryť akékoľvek 
mzdové a prevádzkové náklady a k 1.5. 2015 dať výpoveď všetkým zamestnancom z dôvodu 
chýbajúceho finančného krytia v období máj až august 2015. Zároveň to znamená 
neschopnosť realizovať plánované aktivity kryté zo štátnej dotácie MDVRR SR, čím môže 
hlavné mesto SR Bratislava prísť o túto nenávratnú finančnú dotáciu vo výške až 552.800 eur. 
 

Z vyššie uvedených dôvodov navrhujeme zmeniť termín úhrady celej čiastky 
členského vo výške 650 000,00 Eur do 5.5.2015. 



Uznesenie č. 67/2015 
Informácia o plnení uznesení Mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 
28.2.2015 a uznesenia č. 1617/2014 časť B zo dňa 25. a 26.6.2014 splatného k 26.3.2015 
  
  
  

Uznesenie č. 67/2015 
zo dňa 26.03.2015 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 
A. berie na vedomie 
 
1. Splnené uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy: 
    1.1  č. 383/2000 zo dňa 14.9.2000 
    1.2  č. 21/2011 časť D bod 1 a časť E zo dňa 3.3.2011      
    1.3  č. 166/2011 časť E bod 4 zo dňa 30.6.2011 
    1.4  č. 1379/2014 časť B zo dňa 29. 1. 2014 
    1.5  č. 1617/2014 časť B zo dňa 25. a 26.6.2014 
    1.6  č. 30/2015 časť B zo dňa 5.2.2015 
 
2. Čiastočne splnené uznesenie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy: 
    2.1  č. 6/2014 časť B zo dňa 11.12.2014 
              
3. Priebežne plnené uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy:  
    3.1  č. 778/1994 časť B bod 4 zo dňa 20.10.1994 
    3.2  č. 1029/2010 časť C bod 1 zo dňa 1.7.2010 
    3.3  č. 21/2011 časť D bod 2 zo dňa 3.3.2011 
    3.4  č. 769/2012 časť C zo dňa 27.9.2012 
    3.5  č. 971/2013 časť C zo dňa 27.2.2013 
    3.6  č. 1000/2013 zo dňa 27.2.2013 
    3.7  č. 1345/2013 časť C bod 1 zo dňa 21.11.2013 
    3.8  č. 1611/2014 časť C bod 1 podbod 1.2 zo dňa 25.6.2014 
    3.9  č. 1737/2014 časť B zo dňa 25.9.2014 
 
B. schvaľuje 
     
Zmenu a doplnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1737/2014 zo 
dňa 25.9.2014. 
1. v časti A bode 2 uznesenia č. 1737/2014 zo dňa 25.9.2014  
 
sa suma „804 422,00 Eur“  
 
nahrádza  
 
sumou „650 000,00 Eur“   
 
2. za časť A uznesenia č. 1737/2014 zo dňa 25.9.2014 sa vkladá nová časť B v znení: 
 
„B. berie na vedomie, 
 
že o finančnej čiastke vo výške 154 422,00 Eur rozhodne Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR 
Bratislavy po 1.9.2015, po úprave rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2015, v závislosti od 
vývoja finančnej situácie hlavného mesta SR Bratislavy. 
TK: 30. 9. 2015“ 
 
3. pôvodná časť B sa označuje ako časť C a jej pôvodný text:  
 
„B. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 



uhradiť členský príspevok hlavného mesta SR Bratislavy do Bratislavskej organizácie cestovného ruchu na 
rok 2015 vo výške 804 422,00 Eur na jej účet, rozdelený na dve rovnaké splátky vo výške 402 211,00 Eur. 
T: 15. 02. 2015 a 15. 04. 2015“ 
 
sa nahrádza textom: 
 
„C. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 
uhradiť členský príspevok hlavného mesta SR Bratislavy do výšky 650 000,00 Eur na účet Bratislavskej 
organizácie cestovného ruchu na rok 2015 v splátkach nasledovne: 
1. prvá splátka do výšky 300 000,00 Eur do 30.4.2015 vrátane už poskytnutých transferov v roku 2015, 
2. druhá splátka do výšky 350 000,00 Eur do 31.8.2015.“ 



Uznesenie č. 1737/2014 
Návrh výšky členského príspevku hlavného mesta SR Bratislavy Bratis lavskej organizácií 
cestovného ruchu na rok 2015 
  
  
  

Uznesenie č. 1737/2014 
zo dňa 25. 09. 2014 
 
Mestské  zastupiteľstvo  po prerokovaní materiálu 
A. schvaľuje 
1. Princíp výpočtu členského príspevku hlavného mesta SR Bratislavy Bratislavskej organizácii cestovného 
ruchu pre rok „n“ ako 30 %-ný podiel z vybratej dane za 
ubytovanie v roku „n-2“. 
2. Členský príspevok hlavného mesta SR Bratislavy Bratislavskej organizácii cestovného ruchu na rok 2015 
vo výške 804 422,00 Eur. 
B. poveruje primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
1. uhradiť členský príspevok hlavného mesta SR Bratislavy do Bratislavskej organizácie cestovného ruchu 
na rok 2015 vo výške 804 422,00 Eur na jej účet, rozdelený na dve 
rovnaké splátky vo výške 402 211,00 Eur. 
T: 15. 02. 2015 a 15. 04. 2015 
C. zrušuje Uznesenie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 409/2011 v časti C bod 6 
zo dňa 15. 12. 2011. 
 

 


