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Zápisnica  

zo zasadnutia Valného zhromaždenia  
krajskej organizácie cestovného ruchu 

Turizmus regiónu Bratislava/Bratislava Region Tourism 
konaného dňa 07. októbra 2014 o 1000 hod. 

v sídle organizácie Sabinovská 16 v Bratislave 

PRÍTOMNÍ: podľa prezenčnej listiny 

PROGRAM: 

1. Otvorenie valného zhromaždenia  

2. Odvolanie predsedu krajskej organizácie na základe vlastnej žiadosti 

3. Voľba predsedu krajskej organizácie 

4. Rôzne  

5. Záver   

 

1. Otvorenie valného zhromaždenia  

     Dnešné valné zhromaždenie  krajskej organizácie cestovného ruchu otvoril o 10.00 hod. predseda krajskej 
organizácie JUDr. Ivo Nesrovnal, 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. 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 52 hlasov a Bratislavská organizácia cestovného ruchu 8 hlasov a Región Senec 1 hlas. 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. Odvolanie predsedu krajskej organizácie na základe vlastnej žiadosti 

3. Voľba predsedu krajskej organizácie 

4. Rôzne  

5. Záver   

     Prítomní členovia nepredniesli žiadne zmeny programu dnešného rokovania valného zhromaždenia. Predseda 
krajskej organizácie dal hlasovať o prednesenom programe valného zhromaždenia. 

Uznesenie č. 1 zo dňa 07.10.2014: 

Valné zhromaždenie schvaľuje dnešný program Valného zhromaždenia. 

Hlasovanie:  

za: 61 hlasov   proti: 0 hlasov   zdržal sa: 0 hlasov  
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2. Odvolanie predsedu krajskej organizácie na základe vlastnej žiadosti  

     Predseda krajskej organizácie informoval členov Valného zhromaždenia, že dňa 11.09.2014 doručil do sídla 
organizácie a predsedovi Bratislavského samosprávneho kraja odstúpenie z funkcie predsedu krajskej organizácie, 
ktoré datoval „ k dnešnému dňu“.  

     Stanovy krajskej organizácie v znení dodatku č. 1, zakladateľská listina krajskej organizácie cestovného ruchu 
Turizmus regiónu Bratislava/Bratislava Region Tourism (ďalej „KOCR“) a zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného 
ruchu v platnom znení neupravujú priamo inštitút vzdania sa funkcie alebo odstúpenie z funkcie predsedu krajskej 
organizácie, ale len inštitút voľby a odvolania z funkcie predsedu krajskej organizácie valným zhromaždením. 
Predsedu krajskej organizácie volí a odvoláva valné zhromaždenie na návrh predsedu Bratislavského samosprávneho 
kraja. Nakoľko nie je tento inštitút zániku funkcie nikde vo vyššie spomínaných predpisoch upravený, je zánik funkcie 
možný až voľbu nového predsedu krajskej organizácie. Na základe týchto skutočností predniesol predseda krajskej 
organizácie nasledovný návrh uznesenia. 

Uznesenie č. 2 zo dňa 07.10.2014: 

Valné zhromaždenie odvoláva z funkcie predsedu krajskej organizácie na základe vlastnej žiadosti JUDr. Iva 
Nesrovnala, r. č. 640519/6908, bytom Jelačičova 18, 821 08 Bratislava. 

Hlasovanie:  

za: 61 hlasov   proti: 0 hlasov   zdržal sa: 0 hlasov  

 

3. Voľba  predsedu krajskej organizácie cestovného ruchu 

     JUDr. Ivo Nesrovnal požiadal predsedu Bratislavského samosprávneho kraja Ing. Pavla Freša na predloženie 
návrhu na predsedu krajskej organizácie v zmysle zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v platnom 
znení. Predseda Bratislavského samosprávneho kraja navrhuje členom krajskej organizácie cestovného ruchu na 
dnešnom valnom zhromaždení za predsedu krajskej organizácie RNDr. Martina Zaťoviča.  

     Zástupca Bratislavského samosprávneho kraja informoval, že predseda krajskej organizácie je v zmysle článku 3 
bod 3.3. zakladateľskej zmluvy štatutárnym orgánom krajskej organizácie, zvoláva, pripravuje a riadi schôdze valného 
zhromaždenia a je oprávnený konať v mene krajskej organizácie vo všetkých veciach a zastupovať jej záujmy, pričom 
je viazaný uzneseniami valného zhromaždenia. Predsedu krajskej organizácie volí a odvoláva valné zhromaždenie na 
návrh predsedu Bratislavského samosprávneho kraja. Bližšie kompetencie predsedu krajskej organizácie sú upravené 
v článku 7 Stanov krajskej organizácie cestovného ruchu Turizmus regiónu Bratislava/Bratislava Region Tourism zo 
dňa 13.02.2012 v znení Dodatku č. 1 k Stanovám zo dňa 12.03.2014. Predseda krajskej organizácie svoje 
kompetencie bude vykonávať na základe mandátnej zmluvy uzavretej v zmysle príslušných ustanovení (§ 566 a nasl.) 
Obchodného zákonníka a v súlade s ustanoveniami zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení 
neskorších predpisov. Na základe týchto skutočností zástupca Bratislavského samosprávneho kraja navrhol 
predsedovi krajskej organizácie mesačnú odmenu vo výške 1.700,- eur.  

Uznesenie č. 3 zo dňa 07.10.2014: 

Valné zhromaždenie volí do funkcie predsedu krajskej organizácie cestovného ruchu  RNDr. Martina Zaťoviča, r. č. 
711114/6284, bytom Ľuda Zúbka 31, 841 01 Bratislava dňom 08.10.2014. 

Hlasovanie:  

za: 61 hlasov   proti: 0 hlasov   zdržal sa: 0 hlasov  

Uznesenie č. 4 zo dňa 07.10.2014: 

Valné zhromaždenie schvaľuje predsedovi krajskej organizácie RNDr. Martinovi Zaťovičovi mesačnú odmenu za výkon 
jeho funkcie vo výške 1.700,- eur, ktorú bude vykonávať na základe Mandátnej zmluvy uzavretej v zmysle § 566 
a nasl. Obchodného zákonníka a v súlade s ustanoveniami zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu 
a Stanovami krajskej organizácie cestovného ruchu a všeobecne platnými právnymi predpismi a internými predpismi 
krajskej organizácie. 
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Hlasovanie:  

za: 61 hlasov   proti: 0 hlasov   zdržal sa: 0 hlasov  

Uznesenie č. 5 zo dňa 07.10.2014: 

Valné zhromaždenie schvaľuje predložené znenie Mandátnej zmluvy uzavretej v zmysle § 566 a nasl. Obchodného 
zákonníka a v súlade s ustanoveniami zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu a Stanovami krajskej 
organizácie cestovného ruchu a všeobecne platnými právnymi predpismi a internými predpismi krajskej organizácie s 
predsedom krajskej organizácie RNDr. Martinom Zaťovičom. 

Hlasovanie:  

za: 61 hlasov   proti: 0 hlasov   zdržal sa: 0 hlasov  

4. Rôzne 

     Predseda krajskej organizácie vyzval prítomných členov valného zhromaždenia na predloženie návrhov na 
prerokovanie.  

     Zástupca Bratislavského samosprávneho kraja poďakoval za doteraz vykonanú prácu, skonštatoval, že organizácia 
na čele s predsedom krajskej organizácie JUDr. Ivom Nesrovnalom naplnila očakávania, ktoré boli na organizáciu 
a celé vedenie kladené. Požiadal JUDr. Iva Nesrovnala, aby novému predsedovi krajskej organizácie 
odovzdal základné informácie o fungovaní organizácie, postupoch, organizácii práce, rozbehnutých aktivitách krajskej 
organizácie cestovného ruchu. JUDr. Ivo Nesrovnal poďakoval za príležitosť, ktorú dostal a ocenil prácu s mladým 
a zanieteným kolektívom. Skonštatoval, že je hrdý na to, že mohol byť pri zrode nového typu organizácie, ktorá sa 
osvedčila. Počiatočné problémy, ktoré každá organizácia na začiatku svojej existencie má sa prekonali a novému 
predsedovi krajskej organizácie odovzdáva organizáciu vo fungujúcom stave, so schváleným plánom práce a s dobrým 
hospodárením.  

     Nový predseda krajskej organizácie poďakoval za prejavenú dôveru a teší sa na spoluprácu. Dúfa, že práca bude 
pokračovať i naďalej na vysokej úrovni, tak ako bola nastavená a rozbehnutá spolupráca s partnermi a členmi bude 
rovnako pokračovať a naďalej sa rozvíjať.  

 

5. Záver 

     Na záver predseda krajskej organizácie poďakoval všetkým prítomným za účasť a dnešné zasadnutie valného 
zhromaždenia ukončil o 10,30 hod. 

. 

 

V Bratislave dňa 07. októbra 2014                                                                                                                                    

 

Predseda valného zhromaždenia:   JUDr. Ivo Nesrovnal 

   

 

Zapisovateľ valného zhromaždenia:  JUDr. Daniela Šurinová                                    

 

 

 

Prílohy : 

- prezenčné listiny z valného zhromaždenia 

- plné moci 


