
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 15. 06. 2016 
 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 
Program: 

1. Otvorenie 
2. Správa o činnosti Bratislavskej organizácie cestovného ruchu za rok 2015 

a účtovná závierka Bratislavskej organizácie cestovného ruchu za rok 2015  
/k bodu informuje Ing. Alžbeta Melicharová/ 

3. Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o dani 
za ubytovanie /k bodu informuje Ing. Peter Michalička/ 

4. Rôzne 
 
K bodu 1 
Predsedníčka komisie Ing. Soňa Svoreňová otvorila zasadnutie. 
 
K bodu 2 
Predmetný materiál sa každoročne predkladá Mestskému zastupiteľstvu hl. mesta 
SR Bratislavy. Správu o činnosti BTB a účtovnú závierku BTB za rok 2015 zobrala na 
vedomie pravidelná porada primátora na svojom zasadnutí dňa 24.05.2016 so 
žiadosťou predložiť materiál na rokovanie komisie pre cestovný ruch a medzinárodnú 
spoluprácu a komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom. 
Na rokovaní komisie pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu k predmetnému 
materiálu informovala Ing. Alžbeta Melichárová, predsedníčka predstavenstva BTB a 
Ing. Mgr. Tomáš Koniar, PhD., výkonný riaditeľ BTB. Po stručnom predstavení 
dosiahnutých výsledkov a kampaní počas roku 2015, pani A. Melichárová a p. Koniar 
poukázali na finančné obmedzenia, ktorým Bratislavská organizácia cestovného 
ruchu v uplynulom roku čelila. Upozornili tiež na fakt, že po zmenách vo vedúcich 
funkciách bude potrebné udržať kontinuitu vo vedení, ktorá sa následne odzrkadlí 
v budúcich výsledkoch. 
 
Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu MsZ po prerokovaní materiálu 
odporúča Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
zobrať na vedomie Správu o činnosti Bratislavskej organizácie cestovného ruchu za 
rok 2015 a schváliť účtovnú závierku Bratislavskej organizácie cestovného ruchu za 
rok 2015. 
Hlasovanie: prítomných: 9, za: 9, proti: 0 
 
K bodu 3 
K materiálu informoval Ing. Radoslav Kasander, riaditeľ sekcie financií a Ing. Peter 
Michalička, vedúci oddelenia miestnych daní, poplatkov a licencií. Ing. Kasander na 
začiatku v krátkosti uviedol výsledky finančnej kontroly dodržiavania VZN hl. mesta 
SR Bratislavy o dani za ubytovanie, ktorú vykonal Útvar mestského kontrolóra hl. 



mesta SR Bratislavy. Jedným z navrhnutých opatrení, ktoré sú súčasťou správy 
o výsledkoch kontrol, bolo novelizovať doterajšie VZN o dani za ubytovanie, najmä 
paragraf týkajúci sa oslobodenia od dane a zníženia dane. 
Ing. Kasander ďalej vymenoval opatrenia obsiahnuté v návrhu VZN o dani za 
ubytovanie, ktoré sa týkajú legislatívno – technických zmien doterajšieho VZN, 
zmeny sadzby za prenocovanie, povinností prevádzkovateľa a oslobodenia od dane 
a zníženia dane. 
V rámci predkladaného materiálu sa navrhuje zaokrúhlenie sadzby za prenocovanie 
z 1,65 eura na 1,70 eura.  
Ing. Svoreňová, ale aj ďalší prítomní členovia komisie by uvítali doplniť dôvodovú 
správu zvýšenia sadzby za prenocovanie o účel, ktorým je zvýšenie prostriedkov na 
rozvoj cestovného ruchu. 
Ing. Potočárová reagovala na návrh VZN časť 4.1. Oslobodenie od dane 
a zdôraznila, aby sa oslobodenie od dane týkalo fyzickej osoby s ťažkým zdravotným 
postihnutím a zároveň sprievodcu tejto osoby. Ing. Svoreňová nadviazala, že 
oslobodenie od dane by sa malo tiež týkať sprievodcu turistických skupín a šoféra 
autobusu, ktorý zabezpečuje turistickej skupine prevoz. 
Ing. Michalička požiadal o zápis do zápisnice, že Komisia pre cestovný ruch 
a medzinárodnú spoluprácu ako gestorská komisia berie na vedomie pripomienkové 
konanie fyzických a právnických osôb, v ktorom neboli doručené žiadne pripomienky. 
 
Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu MsZ po prerokovaní materiálu 
odporúča Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
schváliť všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
o dani za ubytovanie s účinnosťou dňom 1. augusta 2016 a s dodatkom odporúča 
schváliť, aby boli prostriedky účelovo viazané na propagáciu hlavného mesta a rozvoj 
cestovného ruchu. 
Hlasovanie: prítomných: 9, za: 8, zdržal sa: 1, proti: 0 
 
K bodu 4 
V bode Rôzne Ing. Potočárová poukázala na problém, že v oblasti pešej zóny turisti 
nerešpektujú zosadnutie z bicykla. Podľa názoru poslancov však daná záležitosť 
spadá do pôsobnosti Komisie mesta pre cyklodopravu. Ďalším predloženým bodom 
Ing. Potočárovej bola možnosť vzniknutia kolízii na zastávke MHD blízko hotela Park 
Inn, na ktorom prebiehajú v súčasnosti rekonštrukcie. Kvôli bezpečnostnému 
hľadisku bolo navrhnuté, aby bol vykonávateľ rekonštrukcie upozornený, na potrebu 
jasného dopravného značenia na danom mieste. 
Posledným bodom Ing. Potočárovej bol návrh oživenia hradu a hradieb. Podľa 
názoru poslancov by bolo vhodné na danú tému pripraviť materiál bratislavskej 
organizácie cestovného ruchu (BTB), ktorý by bol predložený a prerokovaný na 
jednom zo zasadnutí Komisie pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu. 


