Z áp is ni c a
zo zasadnutia Valného zhromaždenia
krajskej organizácie cestovného ruchu
Turizmus regiónu Bratislava/Bratislava Region Tourism
konaného dňa 02. júna 2016 o 1100 hod.
v sídle organizácie Sabinovská 16 v Bratislave
PRÍTOMNÍ: podľa prezenčnej listiny
PROGRAM:
1. Otvorenie valného zhromaždenia
2. Zmena rozpočtu a plánu činnosti na rok 2016
3. Záver
1. Otvorenie valného zhromaždenia
Dnešné valné zhromaždenie krajskej organizácie cestovného ruchu otvoril o 11.00 hod. predseda krajskej
organizácie RNDr. Martin Zaťovič, ktorý konštatoval, že dnešné valné zhromaždenie je vzhľadom na prítomnosť
všetkých členov krajskej organizácie cestovného ruchu uznášaniaschopné v súlade s článkom 6 bod 6.3 Stanov
krajskej organizácie cestovného ruchu. Informoval, že všetci členovia obdržali pozvánku na rokovanie Valného
zhromaždenia. V zmysle článku 6 bod 6.4 Stanov krajskej organizácie má každý člen na každých začatých 5 000 EUR
svojho členského príspevku jeden hlas. Počet hlasov každého člena v kalendárnom roku sa vypočíta podľa výšky
členského príspevku v predchádzajúcom roku. Na základe tejto skutočnosti má Bratislavský samosprávny kraja 80
hlasov (výška členského príspevku na rok 2015 bola 400.000,- eur), Bratislavská organizácia cestovného ruchu 14
hlasov (výška členského príspevku na rok 2015 bola 71.400,- eur) a Región Senec 1 hlas (výška členského príspevku
na rok 2015 bola 5.861,- eur) a Malé Karpaty 1 hlas (výška členského príspevku na rok 2015 bola 20,14 eur).
Predseda krajskej organizácie a zároveň predseda valného zhromaždenia konštatoval, že dnešné valné zhromaždenie
je zvolané v zmysle článku 6, bod 6.2 Stanov krajskej organizácie cestovného ruchu na základe pozvánky s
nasledovným programom:
1. Otvorenie valného zhromaždenia
2. Zmena rozpočtu a plánu činnosti na rok 2016
3. Záver
Predseda krajskej organizácie požiadal ostatných prítomných členov valného zhromaždenia o doplnenie, resp. zmeny
programu rokovania. Prítomní členovia nepredniesli zmeny programu dnešného rokovania valného zhromaždenia.
Predseda krajskej organizácie predniesol program rokovania a dal hlasovať.
Uznesenie č. 1 zo dňa 2.6.2016:
Valné zhromaždenie schvaľuje dnešný program rokovania:
1. Otvorenie valného zhromaždenia
2. Zmena rozpočtu a plánu činnosti na rok 2016
3. Záver
Hlasovanie:
za: 80+14+1+1 hlasov

proti: 0 hlasov

zdržal sa: 0 hlasov
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2. Zmena rozpočtu a plánu činnosti na rok 2016
Predseda krajskej organizácie požiadal výkonného riaditeľa, aby predniesol stručne zmenu rozpočtu a plánu
činnosti na rok 2016.
Výkonný riaditeľ Lukáš Dobrocký poďakoval za udelenie slova a privítal prítomných členov na dnešnom zasadnutí
valného zhromaždenia. Výkonný riaditeľ uviedol, že Valné zhromaždenie dňa 14.03.2016 schválilo rozpočet a plán
práce krajskej organizácie cestovného ruchu Bratislava Region Tourism na rok 2016, v ktorom sa uvádza aké všetky
aktivity plánuje organizácia vykonať a tým zabezpečiť propagáciu bratislavského regiónu. Dňa 19.4.2016 na Valnom
zhromaždení bola schválená zmena rozpočtu na príjmovej aj výdavkovej strane rozpočtu o 70.000,- eur.
V súvislosti s predsedníctvom Slovenskej republiky v Európskej únií a príprave a zabezpečení aktivít pre summit
„Európsky výbor regiónov“ organizácia plánuje pre účastníkov ponuku rôznych aktivít. V tejto súvislosti je potrebná
zmena rozpočtu. Na strane príjmov dôjde k navýšeniu členského vkladu zo strany Bratislavského samosprávneho
kraja o 22.000,- eur. Príjmy z členských príspevkov sa navýšia o 22.000,- eur, t.j. spolu príjmy z členského na rok
2016 vo výške 712.002,10 eur. Vo výdavkovej časti rozpočtu dôjde k zmene v položke 1. Marketing a propagácia,
najmä účasť na veľtrhoch, výstavách, podpoložka 1.5. MICE. Finančné prostriedky alokované v tejto podkapitole budú
použité na aktivity spojené s oblasťou MICE. Medzi prioritné aktivity patrí prezentácia Bratislavského regiónu v rámci
seminárov a konferencií pred odbornou verejnosťou. V rámci tejto podpoložky bude vytvorená ďalšia podkapitola 1.5.2
– EVR, ktorá bude slúžiť na úhradu výdavkov spojených s aktivitami pre účastníkov summitu EVR. V súčasnosti je v
podpoložke 1.5. MICE naplánovaných 2.000,- eur z členského, ktoré sa vytvorením novej podkapitoly 1.5.2 EVR
navýšia o 15.000,- eur na 17.000,- eur. Uvedené finančné prostriedky v podkapitole 1.5.2 – EVR budú použité na
autobusovú dopravu po aktivitách vo výške 12.000,- eur a o rozšírenie existujúcej mobilnej aplikácie o podkapitolu
súvisiacu s EVR aplikácie vo výške 3.000,- eur. V prevádzke dôjde k zvýšeniu položky mzdy, odvody poistenie o
7.000,- eur z dôvodu zamestnávania brigádnikov do infostánku na letisku Schwechat v súvislosti s prípravou a
konaním summitu „Európskeho výboru regiónov“.
Ďalšia navrhovaná zmena rozpočtu spočíva v presunu finančných prostriedkov z jednotlivých položiek v súvislosti s
výstavbou sochy husi, ktorej osadenie ako minismerovníka v rámci položky 4. Infraštruktúra CR okrem výstavby
zariadení určených na ubytovanie bolo schválené ako nový zámer na Valnom zhromaždení dňa 19.4.2016. Vzhľadom
na náročnosť vymodelovania predmetného minismerovníka v tvare husi je potrebné navýšenie finančných prostriedkov
do položky 4. Presunom z členských prostriedkov. Pôvodne boli naplánované finančné prostriedky vo výške 5.000,eur. Dňa 19.4.2016 prišlo k navýšeniu o 70.000,- eur (z toho cykloodpočívadlo 65.187,80 eur a inštalácia
minismerovníka „Hus“ 4.512,20 eur), t.j. v súčasnosti je naplánované v položke 4. Infraštruktúra CR okrem výstavby
zariadení určených na ubytovanie suma vo výške 75.000,- eur. Presun finančných prostriedkov do položky 4.
navrhujeme z položky 5. Zabezpečenie strategických, koncepčných a analytických materiálov, dokumentov, štatistík a
prieskumov vo výške 2.000,- eur, z podpoložky 1.4 Podpora predaja a propagačné nástroje vo výške 5.000,- eur a z
podpoložky 1.1 Edičná a video tvorba vo výške 3.000,- eur do položky 4. Infraštruktúra CR okrem výstavby zariadení
určených na ubytovanie.
Presunom finančných prostriedkov z členského dôjde nasledovným zmenám:
Zníženie finančných prostriedkov o 2.000,- eur v položke 5. Zabezpečenie strategických, koncepčných a
analytických materiálov, dokumentov, štatistík a prieskumov z 5.300,- eur na 3.300,- eur
Zníženie finančných prostriedkov o 5.000,- eur v podpoložke 1.4 Podpora predaja a propagačné nástroje z
20.500,- eur na 15.500,- eur
Zníženie finančných prostriedkov o 3.000,- eur z podpoložky 1.1. Edičná a video tvorba z 27.500,- eur na
24.500,- eur
Zvýšenie finančných prostriedkov o 10.000,- eur v položke 4. Infraštruktúra CR okrem výstavby zariadení
určených na ubytovanie z 75.000,- eur na 85.000,- eur.
Zástupcovia Bratislava Tourist Board sa zaujímali, či ide o presuny len z členských príspevkov alebo aj z dotačných
prostriedkov. Kto bude vlastníkom majetku – sochy a cykloodpočívadla a kto ho bude spravovať, čo s majetok
v prípade zániku organizácie a podobne. Zaujímali sa o výšku položky autobusy v novovytvorenej podkapitole EVR.
Výkonný riaditeľ uviedol, že ide o presuny len z členských prostriedkov a o navýšenie členských prostriedkov zo strany
Bratislavského samosprávneho kraja na konkrétnu novovytvorenú aktivitu, ktorá bude hradená len z členských
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príspevkov. Ide o aktivitu z ktorou sa v pláne práce a ani v rozpočte nepočítalo. Presuny medzi kapitolami z členských
príspevkov sa môžu vykonávať len so súhlasom valného zhromaždenia bez obmedzenia, nie tak ako je to napr. pri
dotácii. Časť zdrojov bude použitá na úhradu autobusovej dopravy účastníkov – delegátov a pracovného týmu
summitu Európskeho výboru regiónov, kde sa očakáva cca 400 účastníkov, časť na novú mobilnú aplikáciu a na mzdy
a odvody dvoch zamestnancov – brigádnikov do infostánku na letisku Schwechat. BRT uzavrela dohodu
s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí, kde ministerstvom poskytlo infostánok organizácii na
propagáciu krajiny, destinácie bratislavského kraja za podmienky, že organizácia zabezpečí zamestnancov na celý
deň do tohto stánku na júl a september. Autobusovú dopravu bude organizácia súťažiť a využije služby prevažne na
zabezpečenie transportu delegátov počas summitu na rôzne miesta od ich príletu až po odlet a príležitostne aj na
odvoz pri infcestách. K poníženiu položiek došlo v takých kapitolách, kde už teraz organizácia vie, že ich zabezpečí
inak alebo sa plánované aktivity nevykonajú. Čo sa týka sochy a cykloodpočívadla ide o investíciu do infraštruktúry,
ktorá nie je ubytovacím zariadením, takže ich kľudne môže organizácia vybudovať. Sochu organizácia zabezpečí
vrátane osadenia na miesto určenia obcou Slovenský Grob, kde bude celoročným oznamovacím miestom a stane sa
symbolom obce. Ide o vzájomnú spoluprácu obce, organizácie a Cechu husacinárov. Pôjde o aktivitu spojenú
s husacími hodami a korunovačnými slávnosťami. Predpokladaná hodnoty sochy – umeleckého diela vrátane
osadenia bude 12.000,- eur. Realizovať aj osádzať ju bude škola úžitkového umenia Josefa Vydru. Socha bude
v majetku organizácie, ale údržbu, opravu a starostlivosť bude zabezpečovať obec. Čo sa týka cykloodpočívadla bude
vybudované z členských prostriedkov. Existuje na to už aj projekt. Ide o zariadenie na cyklotrase Jurava, ktorá spája
Bratislavu so Svätým Júrom. Pôjde o zariadenie, ktoré bude majetkom organizácie, o ktoré sa bude starať mesto Svätý
Júr. Ing. Bystrík Žák vysvetlil priebeh čo je Európsky výbor regiónov, organizovaný summit, jeho vzťah
k Bratislavskému samosprávnemu kraju a hlavnému mestu SR Bratislava a financovanie celého summitu. Zástupcovia
Bratislava Tourist Boardu požadovali rozpis prác a jednotlivých položiek pri obstarávanom majetku. Výkonný riaditeľ
informoval, že takýto rozpis položiek existuje pri oboch aktivitách, keďže budú aj súčasťou obstarávania aj zmluvy, ale
naspamäť ich neovláda. Zástupca bratislavského samosprávneho kraja požiadal, aby sa členovi zaslala kompletná
písomná informácia, keďže s ňou organizácia disponuje a potrebuje ju k uzavretiu zmluv.
Uznesenie č. 2 zo dňa 2.6.2016:
Valné zhromaždenie schvaľuje zmenu rozpočtu krajskej organizácie na rok 2016 nasledovne:
-

v príjmovej časti navýšenie členského príspevku na rok 2016 od Bratislavského samosprávneho kraja
o 22.000,- eur

-

vo výdavkovej časti v kapitole 1. Marketing a propagácia podkapitola 1.5 MICE navýšenie o 15.000,- eur,

-

vo výdavkovej časti v kapitole prevádzka – mzdy, odvody, poistenie navýšenie o 7.000,- eur,

-

vo výdavkovej časti zníženie finančných prostriedkov o 2.000,- eur v kapitole 5. Zabezpečenie strategických,
koncepčných a analytických materiálov, dokumentov, štatistík a prieskumov z 5.300,- eur na 3.300,- eur

-

vo výdavkovej časti zníženie finančných prostriedkov o 5.000,- eur v podkapitole 1.4 Podpora predaja a
propagačné nástroje z 20.500,- eur na 15.500,- eur

-

vo výdavkovej časti zníženie finančných prostriedkov o 3.000,- eur z podkapitoly 1.1. Edičná a video tvorba z
27.500,- eur na 24.500,- eur

-

vo výdavkovej časti zvýšenie finančných prostriedkov o 10.000,- eur v kapitole 4. Infraštruktúra CR okrem
výstavby zariadení určených na ubytovanie z 75.000,- eur na 85.000,- eur

Hlasovanie:
za: 80+14+1+1 hlasov

proti: 0 hlasov

zdržal sa: 0 hlasov

Uznesenie č. 3 zo dňa 2.6.2016:
Valné zhromaždenie schvaľuje navýšenie členského príspevku pre Bratislavský samosprávny kraj o 22.000,- eur,
ktorý bude zaplatený na účet krajskej organizácie cestovného ruchu Turizmus regiónu Bratislava/Bratislava Region
Tourism č. SK76 7500 0000 0040 1802 6186 vedený v Československej obchodnej banke, a.s. v jednej splátke do
30.06.2016.
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Hlasovanie:
za: 80+14+1+1 hlasov

proti: 0 hlasov

zdržal sa: 0 hlasov

3. Záver
Na záver predseda krajskej organizácie RNDr. Martin Zaťovič poďakoval všetkým prítomným za ich aktívnu
a prínosnú účasť a vecné prerokovanie programu a dnešné zasadnutie valného zhromaždenia ukončil o 11.45 hod.
Zástupca Bratislava Tourist Board Ing. Alžbeta Melicharová informovala, že organizácia zaplatila poslednú splátku
z členského príspevku splatného za rok 2015, a tak záväzok BTB z nezaplatenia členského za rok 2015 voči BRT je
splatený.
V Bratislave dňa 02. júna 2016

Predseda valného zhromaždenia:

RNDr. Martin Zaťovič

Zapisovateľ valného zhromaždenia:

JUDr. Daniela Šurinová

Prílohy :
 prezenčné listiny z valného zhromaždenia
 plné moci
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