
 1 

Zápisnica  

zo zasadnutia Valného zhromaždenia krajskej organizácie cestovného 
ruchu Turizmus regiónu Bratislava/Bratislava Region Tourism 

konaného dňa 17. decembra 2014 o 1030 hod. 
v sídle organizácie Sabinovská 16 v Bratislave 

PRÍTOMNÍ: podľa prezenčnej listiny 

PROGRAM: 
1. Otvorenie valného zhromaždenia 
2. Schválenie ročnej účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2013 
3. Schválenie výročnej správy o hospodárení a činnosti krajskej organizácie zostavenej k 31.12.2013 
4. Schválenie návrhu rámcového rozpočtu na rok 2015  
5. Schválenie návrhu rámcového ročného plánu aktivít na rok 2015 
6. Schválenie výšky a lehoty splatnosti členských príspevkov 
7. Rôzne  
8. Záver 

1. Otvorenie valného zhromaždenia  

     Dnešné valné zhromaždenie  krajskej organizácie cestovného ruchu otvoril o 10.30 hod. predseda krajskej 
organizácie RNDr. Martin Zaťovič, ktorý konštatoval, že z dnešné valného zhromaždenia sa ospravedlnil štatutárny 
zástupca oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Senec. Predseda krajskej organizácie skonštatoval, že 
dnešné zasadnutie valného zhromaždenia je vzhľadom na prítomnosť dvoch 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 kraj 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. Schválenie ročnej účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2013 
3. Schválenie výročnej správy o hospodárení a činnosti krajskej organizácie zostavenej k 31.12.2013 
4. Schválenie návrhu rámcového rozpočtu na rok 2015  
5. Schválenie návrhu rámcového ročného plánu aktivít na rok 2015 
6. Schválenie výšky a lehoty splatnosti členských príspevkov 
7. Rôzne  
8. Záver  

     Predseda krajskej organizácie požiadal prítomných členov valného zhromaždenia o doplnenie, resp. zmeny 
programu rokovania. Prítomní členovia nepredniesli žiadne zmeny programu dnešného rokovania valného 
zhromaždenia. Predseda krajskej organizácie skonštatoval, že sa bude rokovať podľa programu uvedeného 
v pozvánke na valné zhromaždenie. 

Uznesenie č. 1 zo dňa 17.12.2014: 

Valné zhromaždenie schvaľuje program rokovania. 

Hlasovanie:  

za: 60 hlasov   proti: 0 hlasov   zdržal sa: 0 hlasov  
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2. Schválenie ročnej účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2013  

     Predseda krajskej organizácie požiadal výkonnú riaditeľku, aby predniesla stručne informáciu k ročnej účtovnej 
závierke k 31.12.2013. 

     Krajská organizácia v roku 2013 prijala členské príspevky od zakladateľa Bratislavský samosprávny kraj vo výške 
260.000,- eur a Bratislavská organizácia cestovného ruchu (Bratislava Tourist Board) vo výške 39.748,60 eur a od 
ďalšieho člena Región Senec vo výške 4.792,30 eur. Z roku 2012 jej ostali finančné prostriedky vo výške 230.550,- 
eur, ktoré tvorili jeden zo zdrojov príjmov v roku 2013. 

     Na základe zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja 
Slovenskej republiky zo dňa 25.07.2013 krajská organizácia cestovného ruchu Turizmus regiónu Bratislava prijala 
finančné prostriedky vo výške 254.000,- eur z toho 239.000,- eur na bežné výdavky a 15.000,- eur na kapitálové 
výdavky. 

     Krajská organizácia cestovného ruchu plánovala v rozpočte na rok 2013 finančné prostriedky na prevádzku 
organizácie z členských príspevkov vo výške 346.881,- eur z toho 331.881,11 eur ako bežné výdavky a 11.000,- eur 
ako kapitálové výdavky.  

     Na prevádzkovú činnosť krajská organizácia cestovného ruchu spotrebovala 284.513,15 eur z toho na bežné 
výdavky spotrebovala 273.893,50 a na kapitálové výdavky spotrebovala 10.619,65 eur. Prevádzkové náklady  v roku 
2013 predstavovali najmä samotné náklady organizácie napr. mzdy, služby, odvody, poplatky. 

     Na aktivity schválené valným zhromaždením, na ktoré krajská organizácia cestovného ruchu získala finančné 
prostriedky z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky vo výške 254.000,- eur a 
finančné prostriedky z členských príspevkov, ktoré podľa rozpočtu a plánu aktivít mala vyčlenené vo výške 162.076,50 
eur. BRT použila na aktivity v roku 2013 finančné prostriedky  vo výške 298.852,76 eur, z toho 240.550,- eur z dotácie 
Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky a 58.302,76 eur z členských príspevkov. 
Organizácia preniesla do roku 2014 finančné príspevky z roku 2013 vo výške 170.000,- eur. Ich úspora vznikla najmä 
nečerpaním mzdových prostriedkov, plánovaných prostriedkov na nákup motorového vozidla a úsporou na nájomnom 
a službách. Z dotácie poskytnutej Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky vo 
výške 254.000,- eur, organizácia vyčerpala 240.550,- eur a na účet ministerstva vrátila 13.450,- eur.  

     V zmysle Stanov krajskej organizácie valné zhromaždenie schvaľuje ročnú účtovnú závierku. Na prijatie uznesenia 
je potrebné, aby za návrh uznesenia hlasoval Bratislavský samosprávny kraj a aspoň 50% oblastných organizácií, 
ktoré sú členmi krajskej organizácie. 

Uznesenie č. 2 zo dňa 17.12.2014: 

Valné zhromaždenie schvaľuje ročnú účtovnú závierku krajskej organizácie cestovného ruchu Turizmus regiónu 
Bratislava/Bratislava Region Tourism za obdobie od 1.1.2013 do 31.12.2013.  

Hlasovanie:  

za: 60 hlasov   proti: 0 hlasov   zdržal sa: 0 hlasov  

3. Schválenie výročnej správy o hospodárení a činnosti krajskej organizácie zostavenej k 31.12.2013 

     Predseda krajskej organizácie stručne uviedol hospodárenie organizácie a aktivity, ktoré organizácia pripravila a 
požiadal výkonnú riaditeľku, aby predniesla stručne prerokovávaný bod.  

     V zmysle článku 8 bod 8.2 písm. i) a článku 7 bod 7.4. písm. g) Stanov krajskej organizácie výkonný riaditeľ spolu 
s predsedom krajskej organizácie vypracovali a zostavili výročnú správu o hospodárení a činnosti BRT a predkladajú ju 
valnému zhromaždeniu na schválenie v súlade s článkom 6 bod 6.7. písm. f) Stanov krajskej organizácie. 

     Výročná správa BRT obsahuje základné údaje o organizácii, o jej členoch, o jej aktivitách, o získaných a 
použitých finančných prostriedkoch. 

     V zmysle Stanov krajskej organizácie valné zhromaždenie schvaľuje Výročnú správu o hospodárení a činnosti 
krajskej organizácie za rok 2013. Na prijatie uznesenia je potrebné, aby za návrh uznesenia hlasoval Bratislavský 
samosprávny kraj a aspoň 50% oblastných organizácií, ktoré sú členmi krajskej organizácie. 
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Uznesenie č. 3 zo dňa 17.12.2014: 

Valné zhromaždenie schvaľuje výročnú správu o hospodárení a činnosti krajskej organizácie Turizmus regiónu 
Bratislava/Bratislava Region Tourism za rok 2013. 

Hlasovanie:  

za: 60 hlasov   proti: 0 hlasov   zdržal sa: 0 hlasov  

4. Schválenie návrhu rámcového rozpočtu na rok 2015 

     Predseda krajskej organizácie požiadal výkonnú riaditeľku, aby predniesla stručne prerokovávaný bod.  

     Ing. Alžbeta Melicharová skonštatovala, že predložený rozpočet je zostavený ako vyrovnaný. Organizácia v roku 
2015 počíta s predpokladaným zostatkom z roku 2014 vo výške 170.000,- eur a z príjmom z členského vo výške 
397.000,- eur a príjem z dotácie vo výške 260.000,- eur. Výdavky na aktivity z dotácie vo výške 260.000,- eur, výdavky 
na aktivity z členského vo výške 225.200,- eur a prevádzkové výdavky z členského vo výške 341.800,- eur.   

     Rozpočet na rok 2015 spolu s ročným plánom aktivít a projektom krajskej organizácie sú súčasťou žiadosti 
o dotáciu, ktorú poskytuje Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Predmetný projekt a žiadosť sa 
predkladá na ministerstvo v súlade so zákonom č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu do 15. marca 2015. 

     Štatutárny zástupca Bratislava Tourist Board p. František Stano protestoval proti procesu zostavovania rozpočtu 
BRT na rok 2015, o ktorom sa nediskutovalo s členmi skôr ako obdržali oficiálny materiál na valné zhromaždenie. 
Navrhol, aby sa rozpočet pripravoval spoločne aj s BTB, nakoľko skoro 1/3 rozpočtu tvoria príjmy od oblastnej 
organizácie cestovného ruchu BTB. Informoval, že BTB tvorí rozpočet v súčinnosti so svojimi členmi a každý člen vie 
podľa svojej výšky členského poplatku ako môže do rozpočtu zasahovať. Z uvedeného dôvodu BTB trvá na tom, aby 
sa rozpočet KOCR na nasledovný rok tvoril spoločne so zástupcami oblastnej organizácie cestovného ruchu BTB.  

     Štatutárny zástupca BSK trvá na pripomienkovaní rozpočtu zo strany partnerov ešte pred poslaním materiálov na 
valné zhromaždenie. Štatutárny zástupca BSK požaduje upraviť položku Stupavský maratón, ktorá je v rozpočte vo 
výške 10.000, – eur zvýšiť na 14.000,- eur a zároveň v rozpočte upraviť položku 1.3.2 – mediamix znížiť z výšky 
20.000,- eur o 4.000,- eur z členského, kde ostane 16.000,- eur a 4.000,- eur členské presunúť na Stupavský maratón. 

     Valné zhromaždenie v zmysle článku 6 bod 6.7 písm. f) Stanov krajskej organizácie schvaľuje rozpočet na rok 
2015. Na prijatie uznesenia valného zhromaždenia podľa článku 6 bod 6.5. Stanov krajskej organizácie je potrebné, 
aby za návrh hlasoval Bratislavský samosprávny kraj a aspoň 50% oblastných organizácií, ktoré sú členmi krajskej 
organizácie. 

Uznesenie č. 4 zo dňa 17.12.2014: 

Valné zhromaždenie schvaľuje rámcový rozpočet krajskej organizácie cestovného ruchu Turizmus regiónu 
Bratislava/Bratislava Region Tourism na rok 2015 v zmysle článku 6 bod 6.7 písm. f) Stanov krajskej organizácie po 
úprave predloženej BSK v predloženom znení. 

Hlasovanie:  

za: 60 hlasov   proti: 0 hlasov   zdržal sa: 0 hlasov  

5. Schválenie návrhu rámcového ročného plánu aktivít na rok 2015 

    Predseda krajskej organizácie požiadal výkonnú riaditeľku, aby predniesla stručne prerokovávaný bod.  

Ročný plán aktivít je súčasťou predkladaného projektu a žiadosti o dotáciu, podľa ktorého bude krajská organizácia 
postupovať. Rámcový plán aktivít je predložený tak, aby odzrkadľoval rámcový rozpočet na rok 2015. Ročný plán 
aktivít reflektuje na požiadavky svojich členov a zahŕňa aj aktivity, ktoré nadväzujú na plnenie aktivít z roku 2012, 2013 
a 2014. 

    Valné zhromaždenie v súlade s článku 6 bod 6.7 písm. m) Stanov krajskej organizácie cestovného ruchu schvaľuje 
ročný plán aktivít. Na prijatie uznesenia je potrebná viac ako polovica hlasov prítomných členov.  
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Uznesenie č. 5 zo dňa 17.12.2014: 

Valné zhromaždenie schvaľuje rámcový ročný plán aktivít krajskej organizácie cestovného ruchu Turizmus regiónu 
Bratislava/Bratislava Region Tourism na rok 2015 v súlade s článku 6 bod 6.7 písm. m) Stanov krajskej organizácie 
cestovného ruchu v predloženom znení. 

Hlasovanie:  

za: 60 hlasov   proti: 0 hlasov   zdržal sa: 0 hlasov  

6. Schválenie výšky a lehoty splatnosti členských príspevkov  

    Predseda krajskej organizácie požiadal výkonnú riaditeľku o predloženie výšky a lehoty splatnosti členských 
príspevkov.  

     V zmysle článku 4 bod 4.4 Stanov krajskej organizácie sú členovia povinní  každoročne zaplatiť krajskej organizácii 
cestovného ruchu BRT členský príspevok. Bratislavský samosprávny kraj uhradí členský príspevok vo výške 
schválenej zastupiteľstvom Bratislavského samosprávneho kraja a oblastná organizácia zaplatí členský príspevok vo 
výške najmenej 10% z členských príspevkov získaných od obcí a podnikateľských subjektov v predchádzajúcom 
kalendárnom roku. Členský príspevok je potrebné zaplatiť najneskôr do 30.06.2013. Členský príspevok Bratislavského 
samosprávneho kraja je v zmysle schváleného rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja na rok 2015 vo výške 
320.000,- eur. Oblastná organizácia Bratislava Tourist Board zaplatí členský príspevok vo výške 71.200,- eur  
a oblastná organizácia Región Senec zaplatí členský príspevok vo výške 5.800,- eur.  Členské príspevky jednotlivých 
oblastných organizácií v predloženom znení sú presne vo výške 10% z členských príspevkov získaných od obcí 
a podnikateľských subjektov v predchádzajúcom kalendárnom roku. O výške a lehote splatnosti členského príspevku 
rozhoduje valné zhromaždenie v zmysle článku 6, bod 6.7 písm. i) Stanov krajskej organizácie cestovného ruchu. Na 
prijatie uznesenia valného zhromaždenia je potrebná viac ako polovicou hlasov prítomných členov podľa článku 6 bod 
6.5. Stanov krajskej organizácie. 

Uznesenie č. 6 zo dňa 17.12.2014: 

Valné zhromaždenie určuje členský príspevok vo výške pre BTB 71.200,- eur pre Región Senec  5.800,-  eur a pre 
BSK 320.000,- 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. Členský príspevok je splatný v jednej splátke do 30.06.2015. 
Hlasovanie:  
za: 60 hlasov   proti: 0 hlasov   zdržal sa: 0 hlasov  
 
7. Rôzne 
     Predseda krajskej organizácie v rámci bodu Rôzne rokovania valného zhromaždenia vyzval prítomných na 
predloženie iných návrhov na prerokovanie. Členovia nepredložili žiadne návrhy na prerokovanie. 
 
8. 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 12.00 hod. 
 
V Bratislave dňa 17. december 2014 
                                             
Zapisovateľ valného zhromaždenia:  JUDr. Matúš Šaray  
 
Predseda valného zhromaždenia:   RNDr. Martin Zaťovič      

 

Prílohy : - prezenčné listiny z  valného zhromaždenia 

- plné moci  


